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Otepää Kaubanduskeskus saab
uue suurema kuue
UPM-Kymmene
Otepää AS
Otepää vineeritehases

Elva Tarbijate Ühistule kuuluv
Otepää Kaubanduskeskus läbib seitsme kuu jooksul põhjaliku uuenduskuuri, mistõttu
ootavad poodlejaid ees mitmesugused muutused.
Suurim muutus leiab aset hoone
väljanägemise juures. Kogu hoone
renoveeritakse ja laiendatakse 600
m² võrra, mille tulemusena suureneb
Konsumi müügipind 400 m² võrra.
Rekonstrueerimistööde käigus uuendatakse ka hoone fassaad ja soojustatakse katus.
Hoone ehitati 1983. aastal, suurem
renoveerimine toimus 1996. aastal.
Praeguseks on hoone nii moraalselt
kui ka füüsiliselt vananenud, vajades
nii majasiseste kommunikatsioonide
väljavahetamist kui ka interjööri ja fassaadi kaasajastamist.
Laiendatud müügipind võimaldab
suurendada Konsumi kaubavalikut
ning pakkuda mitmekülgsemat ja
paremat väljapanekut, kui see seni on
võimalik olnud. Koos interjööri kaasajastamise ja tehnoloogia muutmisega
lisandub müügisaali neli nutikassat.
Ehitustöödega teeb Elva Tarbijate
Ühistu algust oktoobri teisel nädalal.
Vastavalt kinnitatud detailplaneeringule toimub hoone laienemine
avaturu ja Postimaja suunas. Ehitustööde ajal on hooneesine läbisõit nii
klientidele kui ka elanikele suletud.
Kaubanduskeskuse
kauplused jäävad avatuks tänavuse aasta

avatud uste päev
19. oktoobril
Ringkäigud tehases
kell 13.00 ja 16.00
Kogunemine
peaväravas.
Vajalik
ette registreerimine
tel: 7679100 või e-post:
otepaa@upm.com
lõpuni. Selle aasta ehitustööde käigus
rekonstrueeritakse välitrassid ja ehitatakse valmis juurdeehitus. Konsumi ja
teise korruse kauplused sulgeme ehitustöödeks alates 2019. aasta jaanuari
teisest nädalas. Majasisesteks ehitustöödeks kulub kolm kuud.
Projekti hea sujumise korral
soovime kaubanduskeskuse täies
mahus avada uuesti aprilli keskel.
E-Ehituskeskuse kaupluse kohta
edastame teavet eraldi. Praegune
plaan näeb ette, et püüame kauplust
renoveerimistööde käigus avatuna
hoida.

Otepää suurima toidukaupluse remondisoleku ajal suurendame
tööjõudu Otepää Nurga Konsumis,
ühtlasi paigaldame sinna lisakassa.
Soovime, et nii kohalikel kui ka külalistel mööduks kaubanduskeskuse
rekonstrueerimisele kuluv aeg võimalikult leebelt.
Sellest nädalast on ajutiselt peatatud Otepää Konsumis taara vastuvõtt.
Taarat saab ära anda Nurga Konsumis
aadressiga J.Hurda tänav 1.
Otepää Kaubanduskeskuse taaravastuvõtt avatakse uuesti koos
rekonstrueeritud maja taasavamisega

orienteeruvalt aprillikuu keskel.
Hoone
rekonstrueermisprojekti autor on Tartu Arhitektuuribüroo
OÜ, ehitab Embach OÜ. Omaniku
järelvalvet teostab Prodecoro OÜ.
Projekti kogumaksumuseks kujuneb
orienteeruvalt kolm miljonit eurot.
Elva Tarbijate Ühistu

Vastavalt kehtivale detailplaneeringule
jääb jalakäijate promenaad alles, kus
täpselt sõidutee olema hakkab, selgub
edaspidiste koosolekute käigus.

Otepää Gümnaasium pidas sünnipäeva
3. oktoobril täitus Otepää Gümnaasiumil, mis on ka Eesti esimene emakeelne maagümnaasium, 111 aastat
asutamisest. Koolipere tähistas seda
marsiga läbi Otepää linna.
Suur marssimine algas Otepää
Gümnaasiumi eest ja kulges läbi linna
Otepää kultuurimajani, Otepää vallavalitsuseni, Merle Lillepoeni, fotograaf Valju Aloeli stuudioni, päästekomandoni, Ugandi Restorani ja
Tehvandi Spordikeskuseni. Koolipere
tänas sedamoodi oma häid koostööpartereid ja andis üle 8. b klassi tüdrukute poolt meisterdatud tordid. Rongkäigule andis muusikalist rütmi juurde
Pühajärve Puhkpilliorkester, koolilapsi julgestas politsei.
Otepää vallavalitsusest tervitasid õpilasi volikogu esimees Jaanus
Barkala ja vallavanem Kaido Tamberg.
Vallavanem märkis, et tänase päeva

sõnaks on 111, kuna just nii vanaks sai
Otepää Gümnaasium.
Otepää Gümnaasiumi direktor
Külle Viks ütles, et vaatamata vihmasajule oli meeleolu rõõmus. „Väljas
oli kogu koolipere, kõik klassid ja
õpetajad, Eesti esimene emakeelne
maagümnaasium pidas väga rõõmsalt
pidu,“ lisas Külle Viks.
Esimesed teated kooli olemasolust Otepääl pärinevad aastast 1686
kui Forseliuse seminari kasvandik
Otepääle talurahvakooli asutas. Nuustaku karskusseltsi Edasi juhi Gustav
Wulffi eestvedamisel asutati 1906.
aastal Nuustaku kooliselts. 3. oktoobril
1907 alustaski tegevust Nuustaku
Kooliseltsi teise järgu eraprogümnaasium.
Monika Otrokova

Kohtade arv on piiratud.

Head ettevõtjad ja
ürituste korraldajad!
Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste vaheleht 20. detsembril
Otepää Teatajas.
Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste korraldajatelt oma talviste ürituste kava 14. detsembriks 2018
e-posti aadressile: monika@otepaa.
ee ja koopia teataja@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma talvistest üritustest või
teenustest. Vahelehes on tutvustava
artikli avaldamine tasuta. Kasutage
seda võimalust!
Laekunud talveüritusi kajastatakse jooksvalt Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee sündmuste
rubriigis.

TÄHELEPANU!
01. novembril
ja 05. detsembril 2018. a
kella 10.00-13.00 toimub
Otepää politseimajas relvalubade ja
ID-kaartide väljastamine
ning on võimalik taotleda
relvaluba ja ID-kaarti.
Täiendav info telefonil 766 6287.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuse istungil
24.09.2018
Määrati Plika külas asuva Kruusamäe katastriüksu-

se (katastritunnus 55701:001:0027) uueks lähiaadressiks
Ees-Kruusamäe. Määrati Plika külas asuva Kruusamäe
katastriüksuse (katastritunnus 55701:001:0028) uueks
lähiaadressiks Taga-Kruusamäe.
n

Anti Tartu Spordiseltsile “Kalev” projekteerimis-

tingimused Arula külas Madsa puhkeküla kinnistul
sportmängude- ja võimlemise halli ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Kalev Laulile ehitusluba Nüpli külas Kol-

ga-Oja kinnistul tiigi rajamiseks.
n

Anti Puurkaevumeistrid OÜ-le ehitusluba Puka

alevikus Tiigi tn 3 kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Määrati sotsiaaltranspordi teenuse kulude katmi-

seks sotsiaalteenuse toetus kahele isikule. Määrati ühele
isikule sotsiaalteenuse toetus väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse kulude katmiseks. Määrati ühele
isikule sotsiaalteenuse toetus koduteenuse eest tasumisest
vabastamiseks.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule.
n

Keelduti ühele isikule esmakordselt koolimine-

va lapse toetuse määramisest, kuna tema laps ei asunud
õppima Otepää vallas asuvas haridusasutuses.
n

Lõpetati Karin Lõosaluga Keeni külas Keeni tee

18-7 asuva korteri üürileandmiseks sõlmitud eluruumi
üürileping poolte kokkuleppel 31. augusti 2018. a seisuga.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 10. sep-

tembri 2018. a korraldus nr 2-3/441 “Tanel Soovaresega
eluruumi üürilepingu sõlmimine”.
n

11. oktoober 2018

Pedagoog ja päike

AMETLIK INFO

c

O T E P Ä Ä

Õpetaja roll iga inimese väljakujunemisel isiksuseks on väga suur. Õpetaja öeldud nii hea, kui ka
halva sõna kaal on kordades suurem, kui teiste
öeldul. Võin seda omagi mälu ja enesegi emotsioonide varal öelda. Just nii, nagu juutidel on Jeruusalemmas palvel kaks korda suurem jõud, kui mujal
palutul, nii on ka õpetaja öeldul teine võim.
See ilmestab õpetaja rolli ja tema kvaliteedi
tähtsust väikese inimese suureks saamise protsessis. Pedagoog on justnagu päike, mille õpilaseni ulatuv sära ja soojus sõltub tema oskusest
kiirata ja soojendada oma oskuste, teadmiste ja
ka ellusuhtumise kirega. Või siis oskusest pilvede
vaheltki ja ka läbi nende välja paista. Ka parima
väljaõppe saanud õpetaja ei ole seda selle sõna
suures tähenduses, kui temas puudub kutsumus ja
kirg oma tööd teha. Justkui hea kirves, aga ilma
varreta. Raiuda justkui saab, aga kaugeltki mitte
igat halgu. Hea ja hingega oma tööd tegev õpetaja
on kui hõbedane hingeklamber, mille tema õpilased igaüks elu mälupulgal kaasas kannavad ja
kelle soe mäluhelk nendega nendegi elukaare
lõpuni kaasas käib.
Õpetamine on üks raskemaid, aga ka tänuväärsemaid ameteid maailmas. Haridusest ja selle kvaliteedist sõltub siinilmas palju ja ühe Riigi eduloos
on selle kvaliteet ja laiapõhisus üks olulisemaid
faktoreid. Ei saa ükski rahvas suureks ilma harituse ja koosmeeleta. Haridus on aga ka rahva koosmeele ja ühtekuuluvuse vundamendiks.
Üks mõistulugu ka: Ükskord olla kaks hiirt koorekaussi kukkunud ja sedasi väljapääsmatusse olu-

Talvepealinn Otepää
otsib jõulukuuske

korda sattunud. Kausi libe ja kõrge serv ja rõõsa
koore tase selles ei võimaldanud neil sealt välja
saada. Üks kogenud ja õppinud hiir otsustas, et ei
ole mõtet kausis ringi ujuda ja paratamatut lõppu
oodata, vaid lihtsam on kohe kooresesse hauda
laskuda. Nii ta tegigi ja ära sedasi end ka uputas.
Teine õppinud ja kogenud hiir lähtus aga teadmisest, et miski pole läbi seni, kuni see läbi saab ning
jätkas esmapilgul lootusetut ringiujumist. Pidev
ringiujumine ja koore segamine tegi sellest lõpuks
või, mille pinnal seistes küündis teine hiir servani
ja pääses. Siit siis ka moraal, et ära kunagi keskendu õpitule vaid ühest küljest ja vaata teadmisi laiemalt. Ja õppigem ka mitte liiga lihtsalt loobuma,
sest lootus ja väljapääs olukorrast on alati ligemal,
kui enamasti silm ulatab.
Kallid õpetajad, kes te meie järelpõlve vormite
ja meie ,,pudinaid-lapsi“ eluks ette valmistate!
Täname Teid Teie ülimalt tänuväärse töö eest ja
tahame ulatada Teile igaühele personaalse virtuaalse päikese Teie sisse särama ja jõudu andma!
Lasteaiast ja koolist algab meie uus homme ja Teie
juba aitate seda teha!
Otepää vallavalitsuse ja volikogu nimel tänan
Teid, praegusi ja endisi lasteaiakasvatajaid ja kooliõpetajaid hingest ja südamest, et Te meie mail
seda tänuväärset ja samas rasket ametit peate või
pidasite! Teeme Teile maani kummarduse selliseks
meie maa soolaks olemise eest ning soovime hingejõudu ja tervist oma asja ajamisel!
vallavanem Kaido Tamberg

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus

isikut.
n

Vabastati Õnne Paimre hallatava asutuse Kuigatsi

Raamatukogu direktori ametist 28. septembril 2018. a.
n

Määrati alates 19. septembrist 2018. a hallatava

Otepää vald ootab kogukondadelt koostööd

asutuse Otepää Muusikakool direktori asendajaks Helen
Kirsi.
n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha

189 eksemplari aegunud õpikuid ja tööraamatuid,
summas 1210,32 eurot.
01.10.2018
n

Määrati Nüpli külas asuva Anso 9 katastriüksu-

se (katastritunnus 63602:002:0132) uueks lähiaadressiks
Rongamäe. Määrati Nüpli külas asuva Anso 9 katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:0133) uueks lähiaadressiks
Antsumäe.
n

Anti Kristiine Karule projekteerimistingimused

Ädu külas Kupli kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti Otepää vallale projekteerimistingimused

Otepää vallasiseses linnas Kastolatsi tee 25 kinnistul erihoolekande teenusmaja ehitusprojekti koostamiseks.
n

Anti osaühingule BALROCK ehitusluba Pilkuse

külas Kellamäe kinnistul puurkaevu rajamiseks.
n

Algatati Sihva külas asuva Järveranna katastriük-

suse detailplaneering.
n

Määrati mittetulundusühingule Partnerlus toetus

summas 1300 eurot projekti „Otepää valla külade aktiveerimine ja tunnustamine“ elluviimiseks.
n

Anti Aare Timpsile tasu eest üürile Puka alevikus

Tööstuse tn 2-1 asuv korter, suurusega 42,2 m².
n

Otsustati korraldada Otepää Vallavalitsuses kui

Augusti ja septembri volikogus võeti vastu kaks
olulist õigusakti, mis toetavad Otepää valla külade
ja alevike arengut. Kogukondade koostöö komisjoni abiga on määruseks saanud uus „Aleviku- ja
külavanema statuut“ ning „Kogukondlikuks arendustegevuseks toetuse andmise kord“.
Mida uut need määrused küladele ja alevikele
annavad? Esiteks peitub neis sõnum, et vald soovib
tulevikus märksa süsteemsemalt suhelda külade
ja alevikega. Selleks, et kohalike elanike ühised
mured ja ettepanekud jõuaks valda on igati mõistlik, kui kogukonnad paremini organiseeruks. Täna
on Otepää vallas valitud vaid 13 külavanemat, kes
tegutsevad üsna erineva aktiivsusega. Uues vallas
on aga 52 küla ja 2 alevikku ning kõik nad on väärt
suuremat tähelepanu.
Mida annab aga vanema valimine küladele ja
alevikele? Seda teavad hästi aktiivsed külavanemad sellistest tegusatest kogukondadest nagu
Arula, Tõutsi, Pilkuse, Pedajamäe, Vidrike. Eelkõige tähendab see häid suhteid kogukonna sees,
rohkem põnevaid üritusi ning kiiret reageerimist, kui kerkib üles lahendamist vajav probleem.
Aga külaseltsid? Mis roll on neil? Võib öelda, et
kui selts või MTÜ on küla arendusmeeskond,
siis külavanem on selle küla esindaja ja kõneisik,
keda omavalitsus ignoreerida ei saa. Sama kehtib

alevike kohta.
Ka kogukondliku arendustegevuse toetamiseks
loodud rahastamise süsteem annab eelise valitud
vanemaga kogukondadele. Nimelt on igal külal
ja alevikul, kes on endale vanema valinud, õigus
saada iga-aastast tegevustoetust.
Siiski on vanema valimine iga kogukonna otsus
ja sundust selleks ei ole. Kõik kogukonna arendamisega tegelevad seltsid ja MTÜd saavad taotleda toetust projektide omaosaluse katteks. Samuti
on kõigile avatud võimalus taotleda ühekordset toetust ürituste jaoks, mis on suunatud küla,
aleviku või linna asumi elanikele.
Ülalkirjeldatud määrused leiate üles valla veebilehelt. Nende jaoks, kellel huvi ja küsimusi
rohkem, korraldab kogukondade koostöö komisjon 17. oktoobril kell 17.00 kohas Otepää vallamaja 3 korruse saalis infotunni. Seal saate täpsemaid selgitusi ning võimaluse teha tuleviku tarbeks
omapoolseid ettepanekuid. Oodatud on ka need
vallakodanikud, kelle külas, alevikus või linnaosas
veel koostööd ei tehta, kuid kes tahaks selles osas
oma õla alla panna.
Marika Viks ja Ivika Nõgel
vallavolikogu kogukondade koostöö komisjoni
liikmed

ametiasutuses ja tema hallatavates asutustes aastainventuurid seisuga 1. november 2018. a. Moodustati Otepää
Vallavalitsuse kui ametiasutuse, Otepää Avatud Noortekeskuse, Puka Kunstikooli, Puka Raamatukogu, Kuigatsi
Raamatukogu, Keeni Raamatukogu, Sangaste Raamatukogu, Nõuni Raamatukogu ja Pühajärve Raamatukogu
inventeerimiseks vallavalitsuse inventeerimiskomisjon
koosseisus Vello Vou (komisjoni esimees), Karin Tilga,
Sale Kiuru, Laura Karavin, Kristina Reigo, Monika Otro-

19.-25.10.2018 toimub
Otepää valla arengukava avalik väljapanek.
Arengukavaga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses ja Otepää
valla veebilehel www.otepaa.ee

kova, Lea Madissov, Kalev Lõhmus ja Lea Trees.

22. oktoobril kell 17.00 on Otepää valla arengukava
avalik arutelu Otepää Kultuurikeskuses.

SÜNNID
Kristelle Lohuväli

25. septembril

Tutvustatakse arengukava projekti. Kõik huvilised on oodatud!

Jõulupuu kaunistab jõulude ja uue aasta paiku
Talvepealinna keskväljakut ning pakub silmarõõmu
kogu talveaja jooksul.
Väärika jõulupuu pikkus ei tohiks ületada 14
meetrit, kuusk peab olema tihe, mitte väga kahar
ja kasvama ligipääsetavas kohas. Jõulupuu tuuakse
linna esimeseks advendiks.
Esimesel advendil, 2. detsembril, süttivad jõulukuusel tuled.
Sobiva puu omanikel palume ühendust võtta
kuni 16.11.2018 e-posti aadressil: Jaak.Grynberg@
otepaa.ee ja tel 502 2316 (Jaak Grünberg).
Fotol: jõulupuu 2017.aastal.
Tekst ja foto: Monika Otrokova

Sotsiaalsest rehabilitatsioonist
Otepää vallas
10.05.2018 ajalehes „Otepää Teataja“ sai viidatud, et
volikogu poolt vastu võetud „Sotsiaalhoolekandelise
abi andmise korras“ on uue teenusena „sotsiaalne
rehabilitatsioon“, mis on kohustuslik kõigile toimetulekutoetust taotlevatele mittetöötavatele isikutele
ning nende täisealistele mittetöötavatele ja töötamisega võrdsustatud tegevusega hõivamata perekonnaliikmetele. Miinimumnõudeks on osaleda 16 tundi
kuus tööharjumuse taasomandamise protsessis.
Mis on teenuse aluseks?
Riigikogu poolt vastu võetud Sotsiaalhoolekande
seaduse § 134 lg 4 ütleb, et
(4) Kohaliku omavalitsuse üksus võib jätta toimetulekutoetuse määramata või vähendada määratavat
toimetulekutoetuse summat, kui:
1) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna
liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega
õpi täiskoormusega ega viibi akadeemilisel puhkusel;
2) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ega ole
Eesti Töötukassas töötu või tööotsijana registreeritud;
3) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna
liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on
Eesti Töötukassas töötuna registreeritud, kuid on ilma
mõjuva põhjuseta jätnud individuaalse tööotsimiskava täitmata või keeldunud pakutud sobivast tööst;
4) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse pakutud sobivast tööst;
5) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna
liige on töövõimeline tööealine isik, kes ei tööta
ja on ilma mõjuva põhjuseta keeldunud kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatavast iseseisvat toimetulekut soodustavast sotsiaalteenusest;
6) toimetulekutoetuse taotlejal või temaga koos
elaval ülalpidamist saama õigustatud lapsel või muul
abi vajaval alanejal või ülenejal sugulasel, kes ei ole
võimeline ennast ise ülal pidama, on õigus saada
elatist, kuid taotleja keeldub elatise saamise kohta
dokumenti esitamast või elatist sisse nõudmast;
7) kohaliku omavalitsuse üksus leiab, et toimetulekutoetuse taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis olev vara, selle üürimine,
rentimine või müümine tagab temale või perekonnale toimetulekuks piisavad elatusvahendid;
järgneb lk.3

Otepää Teataja on Otepää valla tasuta jagatav
infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress
Kohaletoimetamine: Omniva

Artikleid, mida soovite avaldada, ootame üks nädal enne
lehe ilmumiskuupäeva e-posti aadresile: teataja@otepaa.ee.
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende selguse huvides
toimetada ja lühendada.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. oktoobril.

11. oktoober 2018

Sotsiaalsest rehabilitatsioonist Otepää vallas
algus lk 2
8) toetuse taotleja või toetust taotleva perekonna liige ei ole kohaliku omavalitsuse üksuse hinnangul muul viisil püüdnud enda ja oma
perekonna materiaalset olukorda parandada.
[RT I, 28.12.2017, 8 - jõust. 01.01.2018]
§ 134 lg 5 kohaselt „Kohaliku omavalitsuse üksus ei või jätta toimetulekutoetust määramata
käesoleva paragrahvi lõike 4 punktis 7 nimetatud
põhjendusel, kui toimetulekutoetuse taotleja või
tema perekonna kasutuses või omandis on ainult
üks aastaringselt elamiseks kasutatav eluruum
ning elamiseks, õppimiseks ja töötamiseks hädavajalikud esemed. [RT I, 28.12.2017, 8 - jõust.
01.01.2018]“.
Kui keegi on taotlenud ja saanud riiklikku toimetulekutoetust juba pikemat aega, nt 6 kuud
järjest siis tähendab see tavaliselt seda, et ta on
juba aasta või kauem olnud töötu ning tema tööl
käimise harjumus on vähenenud. Tavaliselt suunab Eesti Töötukassa pikemat aega töötuna arvel
olnud inimesed mingisse oma programmi, nt
karjäärinõustamisele, ümberõppe koolitusele,
tööpraktikale või tööharjutuse teenusele, aga vahel pole neil ühtegi programmi käimas või pole
seal konkreetse inimese jaoks kohta vms. Siis
suunamegi nad valla teenusele. Enne teenusele
suunamist hindab sotsiaaltöötaja, kas isik sobib
teenusele ja milles võiks olla teenuse sisu.
Mida teenus enesest kujutab?
Teenus võib endast kujutada üsna mitut erinevat
tegevust aga enim levinud on suunamine tasuta
üldkasulikule tööle valla huvides (nt sügislehtede
riisumine haljasaladel) või konkreetsete abi vajavate inimeste juures (nt üksiku kehva tervisega
eaka küttepuude riita ladumine). NB! Sangaste
piirkonna isikud: tasuta lõunasööki enam ei pakuta!
Võimalikuks alternatiiviks on ka näiteks osalemine mõnes tööturule tagasi suunamise projektis või tugiisikuteenuse määramine. Tugiisik on
võõras, neutraalne isik. Ta on abistaja, kes aitab
taotlejat töökoha otsimisel (erinevate tööpakkumiste leidmisel, taotluse esitamisel, intervjuul
käimisel), sest vahel on pikaajaliselt töötu inimene
nii palju enesekindlust kaotanud, et ilma kõrvalise
toeta ei julge ta tööandja uksest sissegi astuda.
Hetkel on Otepää valla osalusel käimas järgmised töötutele suunatud projektid, mis sisaldavad
koolitust selle kohta, kuidas tööd otsida, sellele
järgneb karjäärinõustamine, erialane koolitus ja
tööpraktika:
1)“Sangaste tööklubi“, kus alates augustist
käiakse kord nädalas Sangaste Seltsimajas (Heino Nurk, tel 58 18 27 21);
2) „Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“
Tartus; üks grupp alustas 11.09.2018 ning järgmine alustab 1.11.2018 a (Ingrid Purje, tel 52 65 488);
3) projekt „Inspireeriv töö noortele“ ehk koolitus
„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani?“ Tartus,
mis alustab 18.10.2018 ning kuhu on oodatud kuni
26-aastased noored ja eri vanuses lapsevanemad,
kelle noorim laps on kuni 8a vana, kuid kes pole
ammu töötanud laste kasvatamise tõttu (Margit
Tago, tel 51 187 93).
Kes teenusele suunatakse?
Teenusel võivad osaleda kõik valla elanikud aga
kohustuslik on see neile riikliku toimetulekutoetuse taotlejatele, kes on saanud toetust pikemat
aega ja ei ole hõivatud tööga või sellega võrdustatud tegevusega.
Mis tegevus on tööga võrdsustatud? Teenusele
ei suunata näiteks vanaduspensionäre, alla 3-aastase lapsega kodus olevat isikut (lapsehoolduspuhkusel olijat), 100% töövõimetuspensionäri või
täielikult puuduva töövõimega isikut; põhikooli,
kutsekooli, gümnaasiumi või kõrgkooli päevases õppevormis õppijat (ka mitte suvevaheajal),
ajateenijat; isikut, kes osaleb mõnes Töötukassa
programmis, kursusel vms. ja isikut, kes osaleb
mõnes valla töötutele suunatud projektis. Füüsilisest tegevusest on vabastatud ka isik, kes on
pikemat aega haige, aluseks on arstitõend. Osalise töövõimega isiku ja 40/60/80-protsendilise
töövõimetuse korral hindame isiku töövõimet ja
otsustame siis, kas teda kuhugi suunata ja millisele tegevusele.
Pille Sikk, sotsiaaltöötaja
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Otepää Naisselts ootab kandidaate
valla Aasta isa nimetusele
Aasta isa aunimetust antakse igal aastal isadepäeva
pidulikul kontsertaktusel üle ühele isale, kelle peres
kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust.
Aasta isa avaldusel palume märkida kandidaadi
ees- ja perekonnanimi, elukoht, töökoht ja amet, laste
arv, vanused ja nimed ja lühiülevaade kandidaadi
elust. Avaldusi saab esitada kuni 22.10.2018. Aasta isa
avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.
ee rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab ->

Aasta isa. (Otselink: http://www.otepaa.ee/aasta-isa)
Avaldused palume saata e-posti aadressil: vald@otepaa.
ee või tuua Otepää Vallavalitsusse, Lipuväljak 13.
Aunimetuse “Otepää valla Aasta isa” väljaandmise eesmärgiks on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa tiitlit
annab välja Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega.
Monika Otrokova

DETAILPLANEERINGUD
Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 1. oktoobril 2018. a korraldusega nr 2-3/471 algatada Sihva külas asuva Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu. Järveranna katastriüksus (katastritunnus 63601:002:1460) asub Sihva külas. Katastriüksuse pindala on 25 105 m². Planeeritav
ala asub Juusa järve kontaktalal. Katastriüksusele ulatub Juusa järve ehituskeeluvöönd 50 m. Planeeritava ala lääneosa on hoonestatud. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks, sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine tekkivatele
katastriüksustele. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub Järveranna katastriüksus tihedamalt asustatud küla alal.
Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga määratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Juusa järve idapoolne ala määratud tihedamalt asustatud küla
alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist lubatakse olemasolevale või moodustatavale hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on
vähemalt 1 ha. Maaüksuse kruntimisel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering. Parema lahenduse saavutamiseks tuleb
arvestada piirkonnas väljakujunenud üldmiljöö ja struktuuriga ning võimalusel algatatakse ühine, mitut kinnistut või kogu tihedamalt
asustatud küla ala hõlmav detailplaneering. Üldised põhimõtted ja tingimused elamuehituseks hajaasustuses on määratud üldplaneeringu ptk 2.2.1. Üldplaneering toetab üksikelamute rajamist. Algatatav detailplaneering ei ole vastuolus üldplaneeringuga. Võimalike
uuringute läbiviimise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on
Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostaja on mimikri stuudio OÜ (Tähtvere tn 33-4, 51007 Tartu).
Täiendav info: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.
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Otepää valla
teenuskeskuste lahtiolekuajad
PUKA TEENUSKESKUS
(ENDINE PUKA VALLAMAJA,
PUKA ALEVIK, KOOLI TN 6)
Lahtiolekuajad: E,T 8.00-16.00,
K 13.00-17.00, R 8.00 -14.00.
üldtelefon: 766 8443.
Teenuskeskuse juht: Lea Madissov,
tel. 766 8443.
E-post: Lea.Madissov@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist
Kalev Mekk, tel. 516 4931, e-post: Kalev.
Mekk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse sekretär-asjaajaja Lea
Treesi vastuvõtuajad: E-T: 8.00-16.00. tel.
766 9410, e-post: Lea.Trees@otepaa.ee.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad: K: 09.00-13.00. Tel. 52 47 930,
e-post: Pille.Sikk@otepaa.ee.

SANGASTE TEENUSKESKUS
(ENDINE SANGASTE VALLAMAJA,
VALGA MNT 7, SANGASTE ALEVIK)
Teenuskeskuse sekretär-asjaaja Lea Treesi
vastuvõtuajad: K-N: 9.00-16.00.
E-post: Lea.Trees@otepaa.ee, tel. 766
8040.
Ehitusspetsialisti Peeter Aunapu vastuvõtuajad K: 10.00-16.00. E-post: Peeter.
Aunapu@otepaa.ee, tel. 5811 5200.
Sotsiaaltöö spetsialist Pille Sikku vastuvõtuajad T: kell 9.00-16.00. Muul ajal
kohtumine telefoni teel eelnevalt kokku
leppida. Tel. 76 68 046; 52 47 930. E-post:
Pille.Sikk@otepaa.ee.
Teenuskeskuse majandusspetsialist Peeter Hansson, tel. 5301 6488, e-post: Peeter.
Hansson@otepaa.ee .

NÕUNI TEENUSKESKUS
(NÕUNI MAAKULTUURIMAJA, NÕUNI)
Teenuskeskuse majandusspetsialist Kalev
Lõhmus, tel. 513 9071, e-post: Kalev.Lohmus@otepaa.ee.

Teade
Alates 1.oktoobrist 2018 töötab Kuigatsi
raamatukogus Tiiu Treimuth.
Raamatukogu on avatud:
E,K,N,R 10-17
T, 13-20
E-post: Tiiu.Treimuth@otepaa.ee

PILKUSE KÜLA
ÜLDKOOSOLEK
Planeeringuala piir (tähistatud sinisega).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine
Otepää Vallavalitsus jättis 1. oktoobril 2018. a korraldusega nr 2-3/471 algatamata Järveranna katastriüksuse detailplaneeringu KSH.
Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine kaheks, sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse määramine tekkivatele
katastriüksustele.
Keskkonnaamet on oma 21. septembri 2018. a kirjas nr 6-5/18/15085-2 (registreeritud 21. septembril 2018. a nr 6-7/1954-1 all) seisukohal, et lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine ei ole eeldatavalt vajalik.
Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik planeerimisseaduse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse
käigus. Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää)
ning koostaja on mimikri stuudio OÜ (Tähtvere tn 33-4, 51007 Tartu).
Täiendav info: planeerimisspetsialist Kati Kala, kati.kala@otepaa.ee, 7668048.

Kutsume kõiki Pilkuse küla elanikke
ja seltsi liikmeid üldkoosolekule
"Külamajaga või külamajata".
Toimumise aeg: 4. november kell 15.00
Pilkuse külamajas.

Päevakorras on:
1.Külaseltsi aastaaruande ülevaade
2.Külaseltsi juhatuse liikme ümbervalimine
3.Pilkuse külamaja tuleviku arutelu
4.Külavanema rolli arutelu-külavanema
valimine
5.Kohapeal algatatud küsimused
Info telef. 51974916 Merike

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Eakate lauluansambel
LAULURÕÕM
kutsub laulma
nii mehi kui naisi.
Proovid toimuvad
teisipäeviti kl. 11.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Info: Merle telef. 56626481.

Hei kudumishuvilised!
Karukäpa kudujad saavad kokku
vallamaja III korrusel ruumis 308
16. ja 30. oktoobril; 13. ja 27.novembril
kell 18.
Täiendav info tel 5153248

Sangaste Pensionäride
Ühenduse „Härmalõng“
liikmed!
Olete oodatud üldkoosolekule Sangaste
Seltsimajas 13.11.2018 a. kell 11.30.
Osalemine on kohustuslik, sest arutlusele tuleb ühingu tegevuse lõpetamine
liikmete vähesuse tõttu.

Otepää AMS-i mesinike
teabepäev toimub
28. oktoobril kell 10.00
J. Hurda tn 5.
Teemad:

1.Mesilane ökosüsteemi osana.
Lektor: Jorma Õigus
2.Mesilaste kaitsmine ärritajate eest.
Lektor Tõnu Hiiemäe
Õppepäev on tasuta.
Lugupeetud mesinikud – kõik tuleviku
heaks. Info telefonil 5226235

Otepää alustas vaikse
muusika õhtu sarjadega
Otepää Kultuurimajas sai 28. septembril alguse uus kontsertsari „Vaikse muusika õhtu“.
Sarja eesmärgiks on tundma õppida Otepää
kohalikke inimesi läbi nende tegevuse ning
anda noortele võimaluse esinemiseks ja kogemuse saamiseks.
Esimesteks vaikse muusika õhtu külalisteks olid pika rahvamuusika traditsiooniga
perekonnast pärit muusikud Merle Soonberg, Heidi Soonberg ning Margit Illingworth.
Hubases galeriis sai nautida kontserti koos
lustakate tõsieluliste vahepaladega. Avatud
oli kohvik ning juttu jätkus vaikse muusika
austajatel kauemakski.
Vaikse muusika õhtu kontsertsarja idee autor, Otepää Kultuurimaja perenaine Merle
Soonberg ütles, et koos pimedate sügisõhtute saabumisega sündis ka mõte korraldada
kontsertsari. „Minu soov on, et Otepää valla inimesel ja miks mitte ka meie külalistel,
oleks võimalus mõnel pikal pimedal õhtul
tulla hubasesse kohta, kus saab ta veeta kvaliteetset aega koos sõpradega ning nautida
sellega ühes ka head muusikat,“ lisas Merle
Soonberg.
Vaikse muusika õhtud jätkuvad hingedepäeval, 2.novembril. Kontserdid on kõigile tasuta, avatud on kohvik.
Monika Otrokova
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Maarja Raud pälvis Valgamaa aasta õpetaja tunnustuse
3. oktoobril tunnustati
Valgas hotell Metsises pidulikul tseremoonial Valgamaa
aasta õpetaja tiitli pälvinuid. Valgamaa aasta lasteaiaõpetaja tiitli sai Otepää
lasteaiaõpetaja Maarja Raud
(pildil).
Maarja Raud on pühendunud noor
lasteaiaõpetaja Otepää Lasteaias.
Maarja on lõpetanud Tartu Ülikooli
koolieelse lasteasutuse õpetaja erialal.
Ta on väga kohusetundlik ja tugeva
missioonitundega lasteaiaõpetaja, kes
väärtustab laste arengut.
Maarja käivitas Otepääl paar aastat
tagasi lasteaialaste robootika ringi.
Robootikaringid on väga populaarsed
− ta on korraldanud seda Otepää lasteaia kahes majas koos veel ühe teise

juhendajaga.
Maarja
eestvedamisel
loodi
Otepääle paar aastat tagasi väikelastele mõeldud PIPO mängutuba.
Maarja on ühelt poolt tugeva missioonitundega ja väga hooliv, teisalt on
ta ka laste suhtes nõudlik. Lisaks on
ta aktiivne kohalikus elus − Maarja
osaleb laulukooris ja rahvatantsurühmas. Samuti korraldab ta Otepää
Aedlinna seltsingus lasteüritusi ja
Teeme Ära talgupäevi.
Õnnitleme Maarja Rauda Valgamaa
aasta lasteaiaõpetaja tiitli saamise
puhul!
Aasta õpetaja valimise ja tänuürituse
korraldas Valgamaa Omavalitsuste
Liit.
Monika Otrokova

Tunnustati Otepää valla õpetajaid
5. oktoobril, õpetajate päeval, toimus Sangaste
lossis volikogu esimehe ja vallavaema vastuvõtt
kõigile valla haridustöötajatele. Vastuvõtul tunnustati Otepää valla aasta õpetajaid.
Õpetajatele esinesid kontsertkavaga Luisa Värk
koos Karl Kanteriga kitarril. Õpetajaid tänasid ja
tunnustasid Otepää vallavolikogu esimees Jaanus
Barkala, vallavanem Kaido Tamberg ning haridusja noorsootööspetsialist Janika Laur.
Tunnustati ka Valgamaa aasta lasteaiaõpetaja tiitli pälvinud Otepää Lasteaia õpetajat Maarja
Rauda. Tunnustuse pälvisid maakondlikule aasta
õpetaja konkursile esitatud nominendid.
Otepää valla aasta õpetajad said lisaks valla tänukirjale ka Apollo kinkekaardid.

OTEPÄÄ VALLA AASTA ÕPETAJAD
2018

Otepää Muusikakool
Ülle Rebane – klaveriõpetaja ja kontsertmeister.

Otepää Lasteaed
Liisi Kört – Võrukaela maja rühmaõpetaja,
Leana Raev – Pähklikese maja rühmaõpetaja.

Audentese Spordigümnaasium
Silva Hinnobert – füüsikaõpetaja.

Otepää Gümnaasium
Tiie Jaaniste – klassiõpetaja,
Rita Arik – emakeeleõpetaja.
Pühajärve Põhikool
Epp Rätsep – logopeed.
Puka Keskkool
Liidia Saarmann – arendus- ja huvijuht.

Otepää valla nominendid Valgamaa
Aasta Õpetaja komisjonile:
Tiie Jaaniste – Otepää Gümnaasium,
Rita Arik – Otepää Gümnaasium,
Eve Eljand – Otepää Gümnaasium,
Epp Rätsep – Pühajärve Põhikool,
Tiina Kukk – Keeni Põhikool,
Liana Vihm – Otepää Lasteaed,
Meeli Rammul – Otepää Lasteaed.
Monika Otrokova

Mihklipäev päästab hundi suu lahti
Kaks sajandit tagasi märkis mihklipäev, et suvest
saab talv. Tänapäeval, 21. sajandil, Otepää lasteaias,
tervitati mihklipäevaga hoopis värvikirevat sügist.
Kui Võrukaelad õuesõppeplatsil mihklipäeva
tähistasid, kuulsid nad ühel hetkel imelikku häält.
Peagi selgus, et nende puuonnis norskas unne
suikunud karuott ise. Unine karu ärkas, mängis
lastega, aga uni tikkus ikka ligi. Ärksaks muutus
mesikäpp siis, kui hunt kohale ilmus. Lambaema selgitas, et mihklipäev pidigi hundi suu lahti
päästma. Susi ja ott tegid vägikaikaveoga selgeks,
et karu on tugevam ja võsavillem peab metsa tagasi
minema. Viisaka palumise peale lubati siiski ka
kriimsilmal peole jääda, tingimusel, et ta kedagi
ära ei söö. Kõige lõpus nauditi sügisande ja nendest
tehtud küpsetisi. Aitäh lapsevanematele!
Pähklikese üritusel luges muusikaõpetaja ette
hundi kirja, millest said ka Pähklikese lapsed kinnitust, et loomad tuleb hiljemalt mihklipäevaks kinni
panna – hundi suu on nüüd valla! Lastele rääkis
Eesti metsloomadest jahimees Tiit Rammul. Muuhulgas selgus, et kobras ei söö sugugi mitte puud,
vaid puukoort. Ringi ei jookse meil mitte pesukarud, vaid kährikkoerad. Meie aasta loom ilves – ei
roni puu otsa jahi pidamiseks, vaid hoopis puhka-

Hundi ja karu vägikaikavedu.
miseks või varjumiseks.
Pärast selliseid tervituspidusid saab hakata
nautima kuiva sügist. Sademetega peaks olema järgmise kolme kuu jooksul kitsas käes, sest vanarah-

va tarkuse järgi ennustab kuiv mihklipäev kuiva
sügist.		

MERIKE KASE
Otepää Lasteaia õppealajuhataja
Foto: Inga Saar
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250-aastane Puka kool
250 aastat hariduse andmise algusest on auväärne tähis. Sama vanu või vanemaid siiani tegutsevaid koole pole Eestisse enam eriti palju jäänud.
Selle eest, et Puka kool võib tänavu tähistada just
250. sünnipäeva, tuleb tänada endist ajalooõpetajat Tõnu-Andrus Tannbergi. Tema süsteemne ja põhjalik töö tõi ajalooarhiivist päevavalgele
dokumendid, mis tõestavad külakooli olemasolu
Pukas juba 1768. aastal.
1810. aastal oli kolmel Puka mõisal – Vana-Puka (Pukamõisa), Vastse-Puka (Ruuna) ja
Väike-Puka (Kolli) – ühine koolimaja ning
töötas kaks koolmeistrit. 1875. aasta sügisel
ehitati kujunevasse Puka alevikku koolihoone,
mis 20. sajandi keskpaigas leidis kasutust internaadina. Koolimajas asusid üks klassituba, kaks
magamistuba ja õpetajate korter.
20. sajandi alguses töötas Pukas kaks kooli:
vallakool ehk luteriusu kool ja kihelkonnakool, kus õpetati vene keeles. Esimese maailmasõja eel ulatus õpilaste arv sajani. 1923. aasta
sügiseni tegutses Pukas 4-klassiline kool, mida
1919. aastast juhatas Mihkel Neemeste. 6-aastase koolikohustuse kehtestamisel moodustati ka
Pukas 1923/1924. õppeaastal juurde 5. ja 6. klass.
Koolis töötas siis juba viis õpetajat. Kuna maja
mahutas 100 õpilast, koolis käis aga 160 last, tuli
õppetöö jaoks teine hoone üürida.
1937. aastal alustati uue uhke koolimaja ehitamist. Uus (praegune vana) maja valmis 1939.
aasta sügiseks. See oli Valgamaa üks moodsamaid koolihooneid, kuhu mahtus 200 õpilast.
Lisaks algkoolile paigutati uude majja kodutööstuskool, mis tegutses Pukas 1944. aastani.
Pärast sõda töötas Pukas 7-aastase õppeajaga mittetäielik keskkool, pedagoogide arv kasvas
1940. aastate lõpuks tosinani. Väga tähtis päev
kogu Puka rahvale oli 1. september 1954, kui
avati keskkool. Esimeseks direktoriks sai karismaatiline Lembit Sarapik. Tänu energilistele
noortele õpetajatele, nagu Henn Tiivel ja Leili
Peebo, hakkas kool välja paistma nii maakonnas (rajoonis) kui ka kogu Eestis. Auhinnalisi
kohti saavutasid rahvatantsijad ja deklamaatorid, samuti leidus tublisid sportlasi. 1958. aasta
kevadel saatis Puka Keskkool ellu oma esimese
lennu – 24 lõpetajat. Tolleaegse keskkooli lõpetas kokku 7 lendu. Õpilaste arvu vähenemise
tõttu vanemas astmes muudeti kool 1964. aastal
8-klassiliseks. Õpilaste arv kõikus kümnendi
jooksul 160–180, õpetajaid töötas 14–17.
1970. aastatel oli Puka 8-klassiline kool õpilaste arvult ja Igor Murometsa kasvandike spordisaavutuste poolest nii Valgamaal kui ka Eestis
suur ja tuntud. Parajasti hakati üle minema üldisele kohustuslikule keskharidusele, samal ajal
aga suleti väiksemaid koole. Nõnda otsustati Tallinnas, et Valgamaa vajab veel ühte keskkooli ja selle asukohaks sobib Puka. Alustati uue
koolihoone, täpsemalt juurdeehituse rajamist
ning direktoriks tuli Toivo Punga, kes järgmise
26 aasta jooksul oli Puka kooli hing. 739 õpilas-

1939. aastal valminud koolimaja.
kohaga kompleks avati pidulikult 1980. a sügisel, aasta hiljem sai valmis ka võimla. Haridusministri käskkirjaga 20. augustist 1981 reorganiseeriti Puka 8-klassiline kool keskkooliks, õpilasi
oli sel ajal 227. Sügiseks 1983 oli koolis 12 klassikomplekti (sealhulgas nullklass) ja 292 õpilast.
Puka Keskkooli VIII lend – 24 noort – lõpetas 1984. aasta kevadel. Vahepealsete põhikoolina töötatud aastate tõttu tekkis kooli kroonikasse humoorikas fakt: kaks VIII lennu noormeest on VI lennus lõpetanute pojad. Tänu
keskkooli taastamisele sai kool aastail 1984–
1989 paluda lõpuaktusele 25 aastat varem lõpetanud inimesed – hõbelennu. Uuesti õnnestus seda
ilusat traditsiooni jätkata 2009. aastal. 50 aastat
tagasi lõpetanute ehk kuldlendude austamine oli
võimalik aastail 2008–2014.
Kooli 225. aastapäeval loodi vilistlaskogu, mis
2007. aastast tegutseb mittetulundusühinguna.
1995. a ilmus kooli ajalehe Puka Tuuled esimene
number, järgmiseks ümmarguseks sünnipäevaks
valmisid temaatiline kivi ja esimene almanahh.
235. sünnipäevaks kinkisid vilistlased koolile lipu
ja nägi trükivalgust esimene mälestusteraamat.
2004. aastal alustas vanas majas tegevust Puka
kunstikool Esti Kittuse juhatusel. Vilistlasena algatas ta mälestuskivi rajamise legendaarsele Puka kooli õpetajale Elise Saarele. Mälestuskivi avati 2008. a augustis. Viimased viis aastat
on kooli juures seisnud ka kauaaegsetele õpetajatele mõeldud pink, mille valmistas tööõpetuse
õpetaja Harri Irv. Kooli 250. sünnipäevaks ilmub
mälestusteraamat-almanahh.
2018/2019. õppeaastal on koolis 10 klassi
kokku 81 õpilasega. 2019. aasta kevadel lõpe-

ja digiõpikuni. Niisamuti tööstiili ja suhtumise
osas, algusaegadel oli probleem pigem selles, kas
pere saab oma lapsele haridust lubada, kas pere
kõigil lastel on võimalik kooli minna, sest kõik
tegelikult tahtsid. Praegu ei arutata peredes, et
kas, vaid hoopis, et kuhu, kas kodulähedane kool
on ikka õige valik või peaks vaatama kaugemale.
Täna on kooliharidus kohustuslik ja nüüd nuputame, kuidas õpilasi meelitada ja motiveerida
kooli tulema ja õppima, millise nipiga neil oleks
siin veel huvitavam. Kuidas neid ette valmistada eluks selles mitmekesises, valikuterohkes ja
pöörases maailmas. Täna pole õpetaja enam
tingimatu autoriteet ja igas asjas kindlasti kõige
targem, vaid ta peab sageli olema pigem kaasteeline ja teejuht põnevatesse valdkondadesse. Me
kasvame ja õpime kõik koos.
Muutused ühiskonnas toovad kaasa muutused
ka koolides, viimastel kümnenditel peab koolirahvas aina sagedamini ja kiiremini end kohandama ja muutma, et ajaga kaasas käia, seda nii

Milliseid mõtteid
tekitab Puka kooli
250. sünnipäev?
Milvi Liiv, I lend, endine Puka kooli ja kauaaegne
Suislepa kooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja:
Olen rõõmus, et suudan (loodetavasti) oma
kooli 250. sünnipäeva ära oodata. Puka kool on
minule ja minu I lennu klassikaaslastele see paik,
kuhu jäi killuke lapsepõlvest, meie noorusest.
Olen alati olnud seda meelt, et lapsel peab olema
võimalus õppida oma kodukoolis ja et iga noor
peaks omandama kõigepealt keskhariduse.
Olen elanud ja töötanud Mulgimaal üle poole
sajandi, aga mulki pole minust saanud. Olen
mõtetega väga sageli Valgamaal, Pukas. Elasin
ja elan praegugi kaasa Puka kooli muredele ja rõõmudele. Kui hea oli lugeda, et vallavanem Heikki
keskkoolist lihtsalt loobuda ei kavatse. Imetlesin
teda ja arutlesin, kas mitte selles, et ta ise Puka
kooli vilistlane on, oma osa pole. Oma on Oma.
Võõras (eriti poliitik) saab harva omaks.
Keskkooli ellujäämine Pukas ei olene kahjuks
ainult energilisest vallavanemast. Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad üheskoos peavad olema
ühel meelel. Ja hindama oma kooli ja õpetajaid
nii, nagu tegime meie ja meie vanemad. Ma väga
loodan ja usun, et tuleb aeg, kui pukalased saavad oma kodukeskkooli tagasi.
Kaspar Laikask, Puka keskkooli abiturient,
klassivanem:
See, et kool on nii kaua kestnud, tekitab muidugi häid mõtteid. Kindlasti on ka vilistlastel suurepärane tunne oma klassikaaslaste ja õpetajatega
taas kohtuda ning meenutada häid kooliaegu.

Lembit Sarapik
tab Puka Keskkooli viimane, XLIII lend. Lisaks
õppetööle saavad õpilased osaleda paljude huviringide tegevuses. Nii koolis kui ka väljaspool on
kõige rohkem silma paistnud rahvatantsurühmad
(juhendaja Eva Kosk), muusikaring (Sille Lõõndre), kergejõustik (Heikki Kadaja) jm.
Puka kool on aktiivselt võtnud osa projektitegevusest: aastail 2002–2005 Comeniuse projekt
koos Hollandi ja Tenerifega, 2011–2013 Comeniuse projekt “Õpime tervislikult elama!”, 2016–
2018 Erasmus+ “Ettevõtluse ja vabatahtliku töö
mudelid”. Lisaks hulgaliselt Eesti-siseseid projekte ja ideekonkursse, mille üks värskemaid väljundeid on 2018. aasta veebruaris õpetaja Liidia
Saarmanni ja tema juhatatud klassi eestvõttel
avatud muuseumituba vanas majas.
Esta Hainsalu

Eva Kosk, Puka keskkooli klassiõpetaja ja
rahvatantsuõpetaja:
Minu mälestused Puka koolist on juba 38 aasta
vanused! Tänapäeva elu pideva muutumise juures võib see tunduda kummaline, et nii kauaks
olen jäänud samasse elu- ja töökohta. Aga see,
et koduaknast paistab põlispuude vahelt kätte
koolikatus, on suur väärtus.
Tänavu alustasin 1. klassiga üheksandat korda.
Klasse on olnud õpilaste arvult suuremaid ja väiksemaid. Tihti taban end mõttelt, et kaks korda
suurema klassiga oli omal ajal kergem kui tänapäeval kümmekonna õpilasega.
Selle aja sisse on mahtunud palju tõsist tööd,
aga ka toredaid ja lahedaid hetki, nalja, naeru ning
loomulikult ka närvikulu ja pisaraid.
Iga nelja aasta järel uued lapsed, kellega alustame ikka veel õnneks aabitsa ja hariliku pliiatsiga, aga jõuame juba algklasside jooksul moodsa
e-tunnini ja tahvelarvutiteni välja. “Nutivõimalusi”
õppimise jaoks on palju, aga põhioskused omandab laps ikka ise lugedes-kirjutades-arvutades.
250 aastat kooli Pukas on ütlemata väärikas
vanus. Mida soovida? Lihtne – et tänapäeva muutlikul ajal KOOL PUKKA IKKA KESTMA JÄÄKS!
Harri Irv, Puka keskkooli poiste tööõpetuse
õpetaja, kooli hoolekogu liige:
Seoses Puka kooli aastapäevaga meenub
mulle, kui palju tööd on vaja ära teha. See meenutab ka varasemaid kokkutulekuid. Ühtlasi selgub umbes sellel ajal koolimaja tulevik.

Koolielu ajast aega
Tänavu on Puka koolis juubelipidustuste sügis,
parim aeg nostalgiaks, meenutusteks ja tagasi
minevikku vaatamiseks. See on hea vaheldus
tänapäeva argirutus aina tulevikule mõtlemise
vajadusele.
Kool on sündinud sügisel, 250 aastat tagasi
otsustati Pukas, et on vaja õppida. Kool kasvas
tasapisi, kuni ühel hetkel õppis siin kogunisti veidi üle 300 õpilase. Nagu elus on tõusud ja
mõõnad, nii on ka siin nende pikkade aastate jooksul olnud paremaid ja halvemaid aegu,
kuid vaatamata aegadele on alati agaralt tegutsetud. Usinatest tantsijatest, lauljatest, sportlastest ja tublidest õppijatest pole kunagi puudust
olnud, juhendajateks-õpetajateks ikka oma ala
professionaalid, kes leidnud tee Pukka lühemaks
või pikemaks ajaks, mõned siia jäänudki. Igaüks
neist kandmas oma looga edasi kooli ajalugu ja
igaüks neist on jätnud kooliellu oma jälje.
250 aastaga jõuavad paljud asjad muutuda,
materiaalses mõttes tahvlist ja krihvlist arvuti
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sisus kui vormis. Kõige tähtsam, et me selle kõige
juures elu põhiväärtusi ei unustaks. Vilistlaste ja
endiste töötajate mälestustest jääb kõlama soov,
et see kool ikka kestaks ja hariduselu Pukas
läheks edasi. Nii soovin minagi, et Puka kooli
ajalugu jätkuks veel pikalt ja leiduks edumeelseid hariduselu kandjaid, et noortel oleks põhjust
Pukka tagasi tulla. Aitäh kõigile, kes aegade
jooksul on oma panuse kooliellu andnud, meil
kõigil on põhjust teile alt üles vaadata. Aitäh
tänastele kaasteelistele, kaasamõtlejatele ja
toetajatele.
Hakkame sättima, et 20. oktoobriks taas oma
vanasse koolimajja jõuda, ammuste koolikaaslastega kohtuda, lugusid rääkida ja oma jälge
otsida. Kell 15.30 väljub koolimaja eest buss,
et viia soovijad kalleid lahkunuid meenutama.
Pidulik peoalgus koolimajas kell 18.
Margot Keres
Puka Keskkooli direktor

Ewe-Ly Oja, XXVII lend, Puka lasteaia liikumisõpetaja, lastejooga ja kooli show-tantsuringi juhendaja:
Kindlasti tuleb tore pidu. Huvitav oleks kohata
õpetajaid ja endiseid klassikaaslasi, keda muidu
ei näe. Loodan, et ka minu lapsel on võimalus
käia koolis, mis asub kodu lähedal.
Tõnu-Andrus Tannberg, Puka keskkooli
ajalooõpetaja aastail 1986–1995, Tartu Ülikooli
professor:
Eestis ei ole üleliia palju neid kohti, kus koolihariduse jäljed viivad mitme sajandi tagusesse
aega. Puka on üks nendest kohtadest ja selle üle
tasub uhkust tunda. Olen veendunud, et haridus
on meie iseolemise üheks kõige olulisemaks tugisambaks nii riiklikul tasandil, kuid veelgi olulisemalt kohaliku elu jätkusuutlikkust silmas pidades.
Seetõttu loodan, et ei tänase turbulentse maailma globaalsed arengud ega ka kohaliku poliitika
tõmbetuuled ei ohusta tulevikus koolihariduse
kestmist Pukas.
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“Õpetaja direktor”
Küsimustele vastab Puka Keskkooli direktor
Margot Keres.
Kuidas sattusite direktoriks Puka kooli?
2016. aasta augusti lõpus tegi tookordne Puka
vallavanem mulle suunatud tööpakkumise tulla Puka
Keskkooli direktoriks ja mina olin nõus. Oma töökohustuste tõttu Otepää Gümnaasiumis ei saanud ma
aga enne 1. novembrit Pukas alustada.
Mis oli alguses kõige harjumatum või keerulisem?
Kuna ma polnud kunagi Pukas ega Puka koolimajas käinud, siis esimeseks suuremaks ehmatuseks
oli see, et koolimajas oli palju remontimata ruume.
Direktori kabinet asus väikeses majas teistest eemal,
oli külm ja niiske ning sealt oli väga keeruline õpilaste ja õpetajatega kontakti saada. Harjumatu oli, et
interneti võimekus oli nii väike ja kõigis aineklassides
polnud tööarvuteid ega esitlusvahendeid.
Keerulised olukorrad ongi väljakutseks, nii et sellega seoses olid selged ka esimesed eesmärgid,
kuhu püüelda.
Mis kõige rohkem meeldivalt üllatas?
Meeldiv üllatus oli, et õpilased võtsid mind suhteliselt kiiresti omaks ja meie õpilased on väga viisakad. Täiesti omaette tore nähtus on õpilaste poolt
õpetajate märkamine ja uste avamine.
Mis teeb direktori töös kõige rohkem rõõmu ja
mis kurvastab?
Direktori ülesanne koolis on muuhulgas luua tingimused, kus õpilastel oleks hea õppida ja õpetajatel hea õpetada. Kõige suurem rõõm ongi see, kui
õpilased ja õpetajad on rahul, neil läheb hästi, nad
on aktiivsed ja loomingulised ning suudavad anda
endast maksimumi nii tunnis kui ka väljaspool tunde.
Siis läheb ka koolil tervikuna hästi. Ehk et direktori
rõõm on õpilaste ja õpetajate rõõm kokku. Kõige
mõnusamad on hetked, kui äkki kusagil aktusel või
õpilastega väljasõidul tunned, et me kõik olemegi
üks suur pere – koolipere – ja meil on ühine eesmärk.
Kurvaks teeb, kui midagi on ära rikutud, lõhutud
ja soditud või kui miski ei lähe nii, nagu planeeritud, ja see ei sõltunud meist. Kurbust või isegi ärritust tekitab seegi, kui koolielu kritiseerivad need,
kes tegelikult ei tea, mis me siin teeme, või kes
ise pole soovinud millegi paremaks muutmisele
kaasa aidata.
Mõni naljakas lugu?
Minuga ei ole siin koolis midagi eriti naljakat juhtunud. Kõige ägedam on olnud see, kui algklassi
lapsed pole osanud minu poole kuidagi pöörduda
ja on välja mõelnud termini “õpetaja direktor” – see
on lihtsalt väga armas.
Küsisid Elin Hainsalu, Hegert Härm,
Eve-Liis Pikker ja Keiri Rebane

11. oktoober 2018

Rahvusvahelised projektid Puka Keskkoolis
Juubelid on justkui tähised, mille järgi on hea
värskema pilguga tagasi vaadata viimastele aastatele koolielus. Hea on meenutada, mida huvitavat
selle aja jooksul tehtud sai.
Tehes ülevaadet õppekava täiendavatest tegevustest, tuleb jutuks kaks rahvusvahelist projekti.
Värskeim projekt, mis kestis kokku kaks aastat,
lõppes tänavu kevadel. Teema oli „Ettevõtluse mudelid ja vabatahtlik töö“. Enne seda osaleti terviseteemalises projektis „Õpime tervislikult
elama“. Mõlema projekti tegevustest saab huviline väga hea ülevaate kooli kodulehelt, kus on üles
laetud palju mitmesugust materjali. On nii kohtumiste kirjeldusi kui pildimaterjali. Saab lugeda
ka eesmärkidest ja tulemustest, teavet osalejate
kohta jmt. Järgnevalt veel nende projektide ametlikud nimetused: Erasmus+ projekt „Models of
entrepreneurship and volunteering“ ja Comeniuse projekt „Wir lernen gesund zu leben“
http://puka.edu.ee/Erasmus_projekt.html
Siinkohal arutleks hoopis projektitöö
olulisusest ja eripärast
Nende rahvusvaheliste projektide juht Puka
Keskkoolis oli õpetaja Liidia Saarmann. Tema
õlul oli osalemiseks tehtud pingeline eeltöö,
mis tagas ka edukalt fondidest saadava rahalise toetuse. Projektijuhina tuli tal end ühelt poolt
kurssi viia rahastajate nõudmistega ning teiselt
poolt oskuslikult välja tuua meie kui sobivate
partnerite tugevad küljed. Ettevõtluse projektis ei
oldud lihtsalt kaasalööja vaid lausa kogu projekti rahvusvaheline koordinaator, mis tähendab
veelgi laiemat vastutust mitte ainult plaanitud
tegevuste elluviimise vaid ka hilisema aruandluse
korrektsuse eest. See on ajamahukas, palju energiat ja isiklikku panustamist nõudev töö, mida
enamasti tehakse väljaspool igapäevatööd.
Mainitud projektid on rahvusvahelised. See
tähendab, et kaasatud on teiste riikide meeskonnad. Puka õpilastel on olnud võimalus tutvuda
lähemate riikide, Läti ja Leedu, koolinoortega.
Kaugemad maad olid nende projektide raames
Poola, Bulgaaria, Sloveenia, Itaalia, Kreeka,
Türgi ja Austria.
Rahvusvaheline tähendab ka suhtlemist võõras
keeles. Terviseprojekti põhikeel oli saksa keel,
ettevõtluse projektis toimus suhtlemine inglise keeles. Lisaks projekti põhikeelele kuuldi ju
kõikide osalevate riikide keeli. See oli hea tõuge
võõrkeelte aktiivsemaks õppimiseks. Pukaski avati sel perioodil õppealajuhataja initsiatiivil
soovijatele saksa keele ring.
Projektide käigus tehakse väga palju tööd.
Toimuvad arutelud, tehakse esitlusi ja filme.
Ettevõtluse alustamiseks valmis meeskondade
ühistööna samm-sammuline käsiraamat, loodi
vajaminevate terminite sõnaraamat viies keeles.
Sellise töö jaoks on eelnevalt vaja palju lugeda
mitte ainult eesti vaid ka inglise/saksa keeles,

need materjalid on vaja tõlkida. Kodus räägiti
teemad läbi emakeeles, aga hiljem projektikohtumistel toimusid esitlused inglise/saksa keeles.
Ei saa salata, et pikajalise projekti jooksul kipub
vahel tööhoog vaibuma, mõtted saavad otsa või
tunduvad mõned asjad hetkel olulisematena.
Siis oli meeskonna käimasaamisel suur abi kooli
projektijuhi L.Saarmanni innustamisest ja ergutamisest.
Videokonverentsi läbiviimine via Skype inglise keeles on väga arendav kõigile, kes selle ettevalmistamisele kaasa aitasid või ise otseselt osa
võtsid. Pole ju kahtlustki, et see on suurepärane
keelepraktika kõigi osalejate jaoks.
Ja mitte ainult keelepraktika. Esinemine teiste
meeskondade ees tõstis kindlasti enesekindlust.
Pabistamine käib asja juurde, kuid leida see võti,
kuidas oma esinemisärevusega toime tulla, on
omaette eneseületus. Meeskonnakaaslastelt ja
teiste tiimide liikmetelt saadud toetus lisas kindlasti edutunnet.
Projektimeeskondadesse kuulusid erineva vanusega õpilased kuuendast kuni kaheteistkümnenda klassini. Koostöö toimis suurepäraselt − vanemad õpilased toetasid nooremaid ja
nooremad julgustasid vanemaid. Koostöö liitis ka
erinevate ainete õpetajaid.
Projektikohtumistesse jäid ka igaühe pisikeste
hirmude ületamised. Mõne lapse jaoks oli kõhe
võõras peres ööbimine, mõni sai esimese kogemuse lennukiga reisimisest, mõni jälle muretses
kuidas iseseisvalt taskurahaga toime tulla.
Kohtumised ei olnud ainult nö. „õpilaste-õpetajate rida“. Ka lapsevanemad andsid oma
panuse, eriti need pered, kes olid nõus välisõpi-

lasi enda kodus vastu võtma ja majutama. Nende
toetus oli märkimisväärne.
Mitmeriigilised projektid annavad väga hea
võimaluse luua sõprussidemeid teistest rahvustest
inimestega. Suhtlemiseks on meedia vahendusel
palju võimalusi. Täna loodud kontaktid võivad
toimida ka aastate pärast. Kui kauaks loodud
sõprus püsima jääb sõltub juba noortest endist.
Välisreisidel said õpilased imehea võimaluse tutvuda teiste riikide huviväärsuste, kultuuritavade ja kommetega; mõista eri maade inimeste erinevusi ja samas ka sarnasust. Sõbralikkus,
külalislahkus, tahe oma maad parimast küljest
näidata on omane inimestele kogu maailmas.
Reisimine muudab kauged paigad kättesaadavaks. Raamatulehtedelt või ka filmidest nähtud
kohad saavad reaalseks. Maailmapilt avardub.
Ühelt poolt saab mõistetavaks maailma suurus ja
teiselt poolt selle väiksus. Eesti on suure maailma
kaardil üsna väike paik, kuid ometi oma inimestega suurtega samaväärne. Puka Keskkooli meeskond õpetaja Liidia Saarmanni eestvedamisel
tõstis koduse Puka kõrgemale. Nüüd tunnevad
meie sõbrad teistest riikidest seda ilusat ja väärtusliku puhta loodusega paika ja oskavad kaaslastele meist ja meie riigist rääkida.
Nii mahukat projektitööd ei tehta üksi. Suured
asjad saavad teoks väikestest panustest ja igaühe
pingutustest. Siinkohal veel kord õpetaja Liidia
Saarmanni tänud kõigile projektitöösse panustanud õpetajatele, õpilastele ja nende vanematele ning koolijuhtidele Tõnis Margile ja Margot
Keresele.
Mõtiskles õpetaja Aime Soonvald

Puka kooli muuseumitoa rajamine
Valisime keskkoolis praktilise töö teemaks „Puka
Keskkooli muuseumitoa rajamine“, sest kes minevikku ei mäleta, elab tulevikuta. Töö eesmärk
oli Puka vallaga seonduva ajaloo talletamine, et
seda hiljem kogukonnale tutvustada. Idee pakkus
meile klassijuhataja Liidia Saarmann, kes oli juba
varasemalt hakanud koguma meie kooli ja vallaga
seonduvaid dokumente ja fotosid.
Otsustasime vanasse koolihoonesse rajada
muuseumitoa. Töö käigus külastasime teisi
muuseume, et tekiks visuaalne nägemus, kuidas
talletada erinevaid materjale (dokumendid, fotod,
riided, esemed jne). Käisime Valga Muuseumi teadurite juures õppimas, kuidas alustada
muuseumitoa rajamisega. Saime väga palju kasulikku teavet ja tutvuda museaalidega. Õppisime,
kuidas on võimalik ja vajalik iga museaal arvele
võtta nii, et hilisemaid segadusi vältida.
Selgus, et tuba, mille valisime, vajas remonti. Hakkasime otsima variante, kuidas toetust
saada. Leidsime internetiavarusest projektikonkursi Nopi Üles, mille eesmärk on toetada noorte

omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist. Üks tingimus oli, et projekt peab olema
kogukondlik. Meie muuseumitoa idee sobis
selleks suurepäraselt, kuna lõime midagi kogukonna jaoks. Taotlesime 1855 eurot muuseumitoa remondiks ja vajalike asjade soetamiseks.
Ideest teostuseni kulus poolteist aastat.
Muuseumituba on avatud alates 20. veebruarist.
Esmalt korrastasime ruumi sinna kogunenud
prahist. Vajasime ruumi remondiks materjale ja
abi (pahteldamine, värvimine). Seejärel muretsesime museaalide säilitamiseks ja väljapanekuks
vastava mööbli, abivahendid (kapid, riiulid, stendid, karbid, mapid jms). Materjalide digitaalseks
säilitamiseks ostsime arvuti ja skänneri.
Et meie muuseumituba saaks ka sisuliselt huvitav, avastamis- ja taasleidmisrõõmu pakkuv,
selleks pöördusime abipalvega kogukonna poole.
Soovisime leida nii kooli kui ka valla ajalooga
seotud materjale: vanu esemeid, fotosid, diplomeid, dokumente ja kõike muud, millel oleks
väärtust, tähendust kogu meie kogukonna ajaloo

säilitamisel.
Pa b er d ok u m ent id
ja fotod sorteerisime,
rühmitades neid vastavalt teemadele ja paigutades
kronoloogilisse järjestusse. Oleme
n-ö inventeerinud kooli
vanavara, sealt huvitavamaid leide oli dirigendi
noodipult ja aastast 1954
pärit tugitool (mis on
tänaseks õpilase poolt
taastatud).
Kogusime ja korrastasime säilitamiseks erinevaid rahvuslikke esemeid, mis tähendavad õpilastele väga palju ning mis on jätnud jälje mälestustesse. Erinevaid tantsupeo rahvariideid saime
õpetaja Eva Koselt, kes andis meile hulgaliselt
eri piirkondade riideid. Tänu temale saime luua
eraldi seina rahvariietest. Õpetaja Sille Lõõndre täiendas riiete kogu laulupeo särkidega. Nii

saime seina veel rohkem rikastada. Hiljem lisasime tantsu- ja laulupeo pilte, et oleks huvitavam.
Muusikavaldkonnas on eraldi tehtud koht ka
muusikainstrumentide jaoks. Meil on seal akordionid, trummid, plaadid ja vinüülplaadimängija.
Neid on toonud õpetajad, kes aitasid meid muusikavaldkonna osa kokku panemisega.
järgneb lk 8
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Kaera-Jaanist ...

Klassiõpetaja lisahobina alustasin rahvatantsuga 33 aastat
tagasi. Puka koolis oli tantsurühmade traditsioon olemas ja
elu ise sundis mind seda jätkama. Mäletan seda ärevat esimese rühma juhendamise tunnet – oli ju ise samuti õppija. Tantsisin vahelduvalt nii nais- kui ka segarühmas ja sealt tuli julgus ja
kogemus midagi lastele edasi õpetada.
Esimese lasterühma esinemisest koolipeol kasvas välja soov
minna maakonna peole. Järgmiste rühmadega võtsime osa ka
juba vabariiklike pidude ülevaatustest. Ja tantsulapsed pole
kunagi alt vedanud − alati on nad ennast välja tantsinud nii
koolinoorte kui ka üldtantsupidudele.
Kes kas või korra on kogenud Tallinna tantsupidude erilist
aurat, tahab ikka ja jälle sinna tagasi minna. Tallinna tantsuväljakutel olen kohtunud mitmete oma endiste tantsulastega, kes
on rõõmsalt öelnud, et „tantsupisiku“ said nad just Puka koolis
tantsitud ajast.
Tants − see on mõnus liikumine, omavaheline suhtlemine,
muusika ja hea tuju, aga ka täpsus, korrektsus, kohusetunne ning
tüütuks muutuv sammude ja jooniste viimistlus.
Alustame peaaegu alati „Kaera-Jaanist“, sest see lustakas
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hüppetants aitab lapsi hästi ühte rütmi. Igas proovis kuulen vähemalt ühe küsimuse: „ Kas me „Kaera-Jaani“ ei tantsigi?“ Rahvatants pole tänapäeval enam ainult folkloorne. Palju on kaasaegset uusloomingut, mis on väga huvitav, kuid vajab head muusika
tajumist ja vahel üsna keeruline tantsida.
Tore, et praegugi veel jätkub huvilisi, kes ei pea rahvatantsu aegunud nähtuseks. Ütlen alati, et rahvatants on “vabatahtlik-sunniviisiline“. See tähendab, et kui rühma tulid, ei saa vähemalt ühel hooajal oma partnerit ega rühma alt vedada ning poole
aasta pealt loobuda.
Väikeste laste tantsuhuvi on alati siiras, kuigi vahel tekib tüdimus tantsude viimistlemisest. Samuti tahavad nad väga esineda,
tundes sellest rõõmu ka siis, kui alati kõige paremini välja ei tule.
Õpetajatööle lisaks on tantsurühma juhendamine tõsist ettevalmistust nõudev töö, aga samas ka lõõgastav vaheldus. Tantsulastega tekib trennis eriline tunniväline side, mis on enamasti täis
nalja ja häid emotsioone. Aitäh neile selle eest!
Eva Kosk
Klassiõpetaja ja rahvatantsujuhendaja

Erinevate põlvkondade kooliaegseid mälestusi kuulates võib vist öelda,
et sport on olnud Puka koolis populaarne läbi aegade. Pealesõjajärgsetel
aegadel mängiti palju võrkpalli ja ka kergejõustik oli au sees. Kindlasti
teati Pukat kui tublide maadlejate kantsi. Spordialade harrastamisel oli
sageli määravaks teguriks spordipaikade olemasolu või nende loomise
võimalused. Sõjajärgsetel vaesematel aegadel ei häbenenud noored ka
ise spordipaikasid luua. On ju teada, et Puka staadioni esialgne ja lihtsustatud variant valmis noorte endi kätega. Puka rahvamajas on mängitud
võrkpalli ja tehtud maadlust, milleks vahendid tehti ise.
Kooli juures sai sporti teha vanema õppekorpuse koridoris ja mõnes
õppeklassis. Näiteks tänase kunstikooli maalimisklassis on hüpatud
kõrgust. Täna tundub see utoopiana.
Hilisemalt loodi õues asfaltplats, millel mängiti korvpalli ning selle
kõrval oli jooksurada ning kõrgushüppepaik. Kõik see oli oma valmistatud. Vaatamata tagasihoidlikele tingimustele oli kool edukas TV10
olümpiastarti võistlustel ja ka maakondlikel ning üleriigilistel võistlustel.
Uue ajastu algust Puka kooli spordis saab lugeda ajast, kui valmis
koolimaja uus õppekorpus ja sellega koos ka võimla. See sündmus oli
nii oluline, et seda kanti üle tollase riigitelevisiooni AK uudistes. Sinna
pääsesid ainult üleriigiliselt tähtsad sündmused. Ka kohalik rahvas
mäletab uue kooli avamist heldimusega tänaseni, sest see andis meie
rahvale uued võimalused ja kvaliteedi.
Koolis käivitusid korvpallitreeningud, võrkpallitreeningud, jätkusid kergejõustikutreeningud ja käivitati isegi karatetreeningud, mis olid sellel
ajal haruldased ja väga popid ning paljudele kättesaamatud.
Puka kooli võimlas hakati korraldama mitmeid maakondlikke võistlusi.
Võimalused olid muutunud tohutult.
Sellel olid ka tagajärjed, sest Puka koolist on ilmselt tänu sellele kasvanud välja mitmeid Eesti tasemel sportlasi ja ka rahvusvahelisel tasemel
sportlasi, kes omakorda on innustanud nooremaid spordiga tegelema.
Andrus Renter mängis pikka aega Eesti meistrivõistluste sarjas korvpalli ja aidanud kaasa Puka kooli korvpalli arengule. Aili Popp tegeleb
rahvusvahelisel tasemel laskespordiga ja on juhendanud aastaid Puka
kooli lasketrenni, Karel Tilga esindab Eestit rahvusvahelistel võistlustel
(viimati esindas Eestit EM-il) ja on Eestis üks perspektiivikamaid kümnevõistlejaid. Karel Sarv on andekas sprinter, kes saavutanud Eesti
meistrivõistlustel medalikohti, Taavi Eistre on andekas kõrgushüppaja ja
esindanud Eestit koondises ning saavutanud medalikohti Eesti meistrivõistlustel ning on 2018. aasta Eesti meister.
Pärast Puka staadioni valmimist on Puka koolis käivitunud jalgpallitreeningud ja staadionil on peetud ka Eesti meistrivõistluste sarjas
kohtumisi.
Puka kool on perspektiivikas kool ning meie koolil on ka väärikas spordiajalugu. Kellelgi ei peaks olema põhjust häbeneda, et ta on Puka
kooli kasvandik.
Kai Kadaja
Puka Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja

Kuidas me minifirmat tegime

V

algamaa Arenguagentuur kuulutas septembris 2017
välja noorte ettevõtluskonkursi „NUPP NOKIB“
Valgamaa koolide 7.-12. klassi võistkondadele.

Otsustasime sellel konkursil osaleda, kuid head äriideed meil
veel ei olnud.
Esimeseks äriideeks oli toota laternaid, kuid see tundus meile
väga keeruline. Otsustasime käia ära esimesel loovuskoolitusel, kus Alar Ojastut kuulates saime veelgi inspiratsiooni
juurde. Tekkis idee toota puidujääkidest võtmekodusid. Maal on
inimestel palju niisuguseid võtmeid, mida igapäevaselt ei kasutata: aidavõti, garaaživõti, saunavõti, puukuurivõti jne. Selleks ,et
võtmeid poleks vaja erinevatest kohtadest otsida ,valmistasime
võtmekodud. Nii asuvad kõik võtmed ühes kohas. Algselt olid
poisid omaette võistkonnas ja tahtsid toota küünlaaluseid. Veel
enne tootmise algust otsustasid osad poisid loobuda ning Kalev
Markus ja Rasmus, kes soovisid toota täring-küünlaaluseid,
liitusid meiega. Moodustasime ühise meeskonna, kuid otsustasime, et nii tüdrukud kui ka poisid jäävad oma esialgse idee
juurde ning tootmine toimub eraldi. Hiljem lisandusid sortimenti puidust võtmehoidjad.
Selleks ,et müüa oma toodet õpilasfirmade laatadel, tuli luua
Junior Achievement Eesti SA kaudu minifirma. Koostasime
põhikirja ja jagasime ära kohustused. Algkapitali saamiseks
müüsime lihtaktsiaid 130 euro väärtuses. Meie esmaseks ülesandeks sai materjalile kulutatud raha tagasi teenimine.
Mõtlesime väga kaua õiget nime, aga ei olnud kindel üheski.

Eesmärgiks oli leida kergesti meedejääv, samas toote kohta
infot andev nimi. Nime panime kokku toote nimetusest „võtme
kodu“. Nii sündiski nimi „MF VÕKO“. Osalesime mitmetel koolitustel. Õppisime, kuidas turundada end Facebookis ja
Instagramis, enda tooteid laatadel oskuslikult müüa ja juhtida
rahaasju.
Minifirma mahukam tegevusala oli toodete arendamine.
Valmistasime kahte tüüpi võtmekodusid: looduslikust puidust ja
töödeldud puidust. Täring-küünlaalus on ka kahe otstarbeline.
Seda saab kasutada küünlaalusena kuid ka täringuna erinevates
mängudes. Meie tooted osutusid väga heaks kingiideeks.
Taaskasutus ja keskkonnasäästlikkus on meie jaoks väga
oluline. Vaatasime üle oma kodused puukuurid ning kohalikud
puiduettevõtted jagasid meiega oma puidutootmisjääke.
Täring-küünlaaluste kogu tootmine käis Puka Keskkooli
tehnoloogiaõpetuse klassis. Sellega tegelesid poidid tehnoloogiaõpetuse õpetaja juhendamisel. Võtmekodude tootmine
toimus tootmisjuhi Kristini kodus Telmu talus lapsevanema
juhendamise ja järelvalve all. Õppisime kasutama platesaagi,
järkamissaagi, käsifreesi, lihvimismasinat ja akudrelli.
Oma tooteid käisime müümas kohalikel laadatel Valgamaal,
samuti vabariiklikel õpilasfirmade laadatel. Osalesime üheksal
laadal ning müüsime oma tooteid ka käest kätte.
Minifirma tegevusest õppisime, et ettevõtte arendamine on
väga töö- ja ajamahukas tegevus. Minifirmat tegime oma vabast
ajast ja seega tuli õppida aega paremini planeerima, et jääks
aega õppimisele ning hobidele. Õppisime ka tiimitööd, sest

ühistegevusteks oli vaja leida kompromisse. Senist tegevust analüüsides
oleme saanud tublisti hakkama tootmisega. Õppisime kasutama erinevaid tööriistu ja erinevaid saage. Meie nõrgemaks tegevuseks oli müük.
Puudu jäi suhtlemisoskusest ja suhtlemisjulgusest. Müügitööl on aga
suhtlemine ülioluline. Firmat luues, ei osanud oodata, et meid ootab
ees nii huvitav ettevõtmine, palju reisimist ja uusi tutvusi. Saime aru, et
ettevõtlik olemata on raske olla edukas ning ennast arendades on päris
ettevõtte loomine võimalik.
8. klassi õpilased
Kristin, Siiri, Romi, Greete, Käti, Rasmus, Kalev-Markus
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Minu koolipäev

Luuletusi Eestimaa
100 juubeli puhul

Autoriteks 2. klassi õpilased, õpetaja Marju Sarapuu
Ärkan koolipäevadel kell seitse hommikul. Ma
sõidan kooli bussiga. Jalutan tee otsa ja seal
ootangi bussi. Mulle meeldib õppida eesti keelt,
matemaatikat ja loodusõpetust. Veel meeldib
kunst, tööõpetus, kehaline kasvatus ja muusika.
Kõige toredam koolipäev on neljapäev, sest siis on
arvutiõpetusetund. Mulle meeldib arvutiga tööd
teha. Kui tunnid lõpevad, sõidan bussiga koju.
Kodus ma puhkan, sest olen päevast väsinud.

Ma elan koolist kaugel, seepärast tulen kooli
bussiga. Mulle meeldib kõige rohkem matemaatikatund. Kui kõik tunnid läbi saavad, siis algab
pikapäevarühm. Seal ma täidan koduseid ülesandeid ning seejärel lähen huvialaringidesse. Minu
lemmik ring on puutööring. Ma olen juba valmis
meisterdanud puust auto ja lennuki. Minu koolipäevad lõpevad kell kolm. Päevad on pikad, aga
huvitavad.

Ma tulen kooli jalgsi, sest koolimaja on minu
kodu lähedal. Koolis saan ma kokku oma sõbra
Heleriga. Koos ootame klassikaaslaste saabumist. Meil on nädalas kolmel päeval 5 tundi ja
kahel päeval 4 tundi. Kõige rohkem meeldib
mulle tööõpetusetund. Selles tunnis me meisterdame põnevaid asju. Meil on kooli ka palju
huvialaringe. Mina käin arvutiringis, näiteringis, kergejõustikus, tantsimas ja veel paljudes
teistes ringides. Minu koolipäevad on pikad, aga
lõbusad.

Kelli Hensen

Rauno Prii

Elisabet Härm

Koostasid Puka Keskkooli 3. klassi õpilased,
juhendas õp Jane Everst.
Eestimaa on hea,
Kas sa seda ei tea.
Eesti sada aastat vana,
palju õnne soovin mina.

Meie klassi akvaarium

Rasmus Mõtsar 3. klass

Palju õnne Eestimaa,
minu kallis isamaa.
Oled väga vana sa,
ikka armastan sind ma.

algus lk 6

Rasmus Mõtsar 3. klass

Kallis Eestimaa,
see on soe maa.
Vahest külm on ta,
kuid see meid ei heiduta.
Romet Possul 3. klass

Eestimaa on minu kodu,
alatiseks selleks jääb.
Kui on Eesti number sada,
siis on jälle pidupäev.
Liisbeth Teder 3.klass
Ma soovin sulle uhkust,
ja palju palju head.
Kuid ma sind armastan
ja sind armastama jään.
Kenert Nõmme 3. klass

Minu kool
Minu kool on suur ja vana. Siin koolis on toredad
õpetajad ja maitsvad söögid.
Minu koolil on varsti sünnipäev. Puka Keskkool saab 250 aastaseks. Mulle meeldib see kool,
sest siin on kõik mu sõbrad. Siin ei anta palju
koduseid ülesandeid ja tundides kasutame me
ka arvuteid, mis me võitsime kaks aastat tagasi
MateTalgute peaauhinnana.
Meie klass on tore, sest meil on ei ole suur
klass. Minu klassis käivad toredad lapsed.
Mulle meeldib see kool, sest see on omapärane. Meie koolimajas on ilusad klassid. Meie kooli
vanas majas oli vanasti sõjahaigla.
Mulle meeldib siin koolis, sest siin ei ole palju
lapsi ja õpetajatel on ka siis natukene kergem.
Mulle meeldib minu kool- Puka Keskkool.

Puka kooli
muuseumitoa
rajamine

Jäi meelde üks tore tööõpetuse tund.
Õpetaja palus meil kaasa võtta kivikesi, oksakesi, kõrkjaid, natuke liiva,
nööri, teipi ja toidukilet.
Me meisterdasime üheskoos akvaariumit. Selleks kasutasime suurt kasti,
värvilisi pabereid, teipi ja pappi. Kõik
õpilased meisterdasid värvilisi kalu.
Õpetaja abiga saime neid riputatud
paela otsa.
Poisid askeldasid kasti kallal, kleepisid värvilise paberiga küljed. Tüdru-

kud olid akvaariumi kujundamises tublid, panime põhja sisse kaasa
toodud materjalid ning kõik kalad.
Kõige lõpuks kiletasime ja teipisime
servad.
Akvaarium oli nii äge, just päris.
Jäime oma tööga väga rahule, tund oli
tore.
Meribel Kuus ja Mirtel Kuus
Puka Keskkool 3. klass

Spordivaldkonda oleme kogunud suuski, medaleid, vanu stoppereid,
hokikeppe, kleepse, karikaid, suusasaapaid, diplomeid, tänukirju ja
pilte. Kehalise kasvatuse õpetaja käest saime suusad, medalid, stopperid, hokikepid, kleepsud ja suusasaapad. Klassijuhataja täiendas spordinurka 1980. aastate spordivarustusega. Puka staadioni valmimine oli
valla spordisõpradele suure tähtsusega, mis on samuti leidnud kajastamist meie väljapanekus.
Õppeainete valdkonda saime õpikuid aineõpetajatelt, kes andsid
kasutuses mitte olevaid, et saaksime luua väljapaneku. Õpikuid on eesti
keelest, matemaatikast, vene keelest, ajaloost, muusikast ja kodundusest. Iga aine juures on meil ka õppevahendid (õmblusmasin, arvelauad,
vanad füüsika õppimisel kasutatud mõõteriistad jne). Riiulitel on
pioneeritööd meenutav osa, kus on kajastatud vanad õpilaste koostatud
matkapäevikud ja koondustel tehtu ning ei puudu ka pioneeride kaelarätikud ja märgid. ENSV lipp tähistab pikka Nõukogude ajajärku.
Nopi Üles projekti jaoks anti raha tingimusel, et kajastame ka kogu
valla ajalooga seonduvat. Meil õnnestus saada Puka valla lipp. Puka
alev tekkis raudtee rajamisega, sellest tulenevalt pidasime vajalikuks
leida materjale raudteejaama ajaloost. Tänaseks on oma tegevuse lõpetanud Puka mööblivabrik, aga tema eelkäijate lugu on stendidel. Enne
Puka mööblitsehhi sulgemist õnnestus ajaloohuvilistel kaasa võtta vana
arvutusmasin ja ajaloolisi dokumente. Ajaloolist Puka mõisat hoonena
ei eksisteeri, kuid mõisa ajaloost on üht-teist teada. Huvitav oli lugeda
Puka raamatukogu kohta saadud andmeid. Puka Rahvamaja ehitati pritsimeeste majaks ja on tänaseks renoveeritud. Valga Muuseumist
saime fotosid ehituse aegadest. Vanad Puka vaated mustvalgete fotodena on külalistele välja pandud. Puka endine kontorihoone ja veelgi
varasem linakaupmees Kuusi maja on renoveeritud eraisiku poolt.
Muuseumitoas on vanad fotod hoone endistest aegadest.
Õpetaja Harri Irv ei ole väsinud meid aitamast ja toetamast.
Muuseumitoa avamise hommikul leidis tema poolt taastatud trükimasin, mis oli kasutusel endise koolijuhi Salme Puna aegadel kooli kantseleis, koha meie muuseumitoas.
Vanadel aegadel oli õpilastel koolivorm. Meilgi õnnestus neist väike
väljapanek luua. Materjale hoiame ka arvutis, et kaugemad inimesed
saaksid vaadata vanu pilte kohale tulemata. Vilistlane Ludmilla Fedorova tõi muuseumituppa albumi kooli esimese seitsme lennu lõpetajate
fotodega. Fotokogu täienes 1940. aastate jäädvustustega.
Muuseumitoa rajamist meenutasid vilistlased Karel Kuus,
Gerli Rosenberg ja Gerly Toomsalu

Romet Possul, 4. klass

Minu kool
Minu koolis on toredad õpilased ja õpetajad ja
siin on lahedad huviringid, näiteks kunstikool,
robootika, rahvatants jne. Meie koolis on erinevaid üritusi, näiteks spordipäev, emadepäev,
isadepäev, jõulud jt. Meie koolis on oma jõusaal ja
võimla, kus me teeme sporti. Minu lemmiktund
koolis on kodundus ja lemmikhuviring on robootika. Me võtame osa paljudest võistlustest.
Meie kool saab kohe, kohe 250aastaseks.
Liisbeth Teder, 4. klass

Muinasjutt Skorpion ja Kaamel
Elasid kord Skorpion ja Kaamel. Koolis olid nad
head sõbrad ja pinginaabrid. Skorpion oli tark,
kohusetundlik ja õppis viitele. Kaamel oli aga
pisut laisk. Ta ei viitsinud õppida. Kontrolltööde toimumise ajal püüdis ta oma pinginaabri töö
pealt maha kirjutada.
Kord oli koolis jälle väga tähtis ja otsustav töö.
Õpetaja andis materjalid teadmiste kontrolliks
õppida, et need, kellel olid viletsamad hinded,
saaksid neid parandada. Kaamel muidugi õppida
ei viitsinud, vaid tahtis kogu õhtu arvutimän-

gu mängida. Ta meelitas Skorpionit ka mängima. Skorpion oli püüdlik õppur. Ta oli lahendanud läbi suurema osa ülesandeid. Nüüd lustis
ta hea meelega koos Kaameliga mängu mängida. Möödus tund, kaks, ikka ei saanud Kaamelil
mängust küllalt.
Hommikul kooli minnes oli Kaamel kindel, et
kirjutab töö Skorpioni pealt maha ja nii lihtsalt
saabki oma halva hinde parandatud. Juhtus aga
teisiti, Skorpion ei jõudnudki sel päeval kooli. Ta
oli äkki haigeks jäänud. Kaamel istus nukralt laua

taga, vaatas tühja pinki ja oma puhast kontrolltöö
lehte. Kahjuks oli Kaameli aastahinne väga halb.
Ta jäi oma klassist üksinda suvetööle. Haige Skorpion paranes, õppis koolis edukalt. Õppeaasta
lõpetamise puhul sai ta uue arvuti. Nüüd naudib
Skorpion uute arvutimängude mängimist.
Moraal: Enne töö ja pärast lõbu.
Andreas Jerjomin
3. klass
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Päikeseline päev rõõmustas
nii vanavanemaid kui ka
lapselapsi

Päike rõõmustas neid, kellel sai kartul põllult salve, õunad mahlapudelisse, viimased kurgid marineeritud... Pühapäev rõõmustas aga kindlasti
vanavanemaid, sest on ju teine pühapäev, sel aastal 9. september, vanavanemate päev. Vanaemad, vanaisad on meile iga päev väga armsad,
aga tore on, et ühel päeval aastas on nad veel armsamad. Sel aastal
toimus koostöös Muusikute Fondiga PLMF väga tore kontsert, kus esinesid noored akordionistid Henri Zibo ja Mikk Langeproon. Aitäh, väga
südamlik kontsert oli. Selgusid nii mõnedki faktid Valgre „Saaremaa
valsist” kui Pärdi „Ukuaru valsist”. Elleri „Kodumaine viis” kõlas tänuks
vanavanematele. Kontserdi kestel lapselapsed joonistasid vanavanematest armsad portreed, mis loomulikult kingiti peale ühisnäitust portreteeritutele. Koosoldud kvaliteetaega jäi lõpetama laste endi küpsetatud ning
kaunistatud muffinite söömine ning väike kohv ja isetehtud limonaad.
Tõesti oli südantsoojendav koosolemine ning kartulivõtulihase valu
oligi kui käega pühitud.
Marika Viks

Hea EELK Sangaste koguduse ja kiriku liige,
sõber või lihtsalt hea tahtega inimene!
Lehed langevad ... esimesed hallad on tasahilju vahtra pea kollaseks-punaseks värvinud ja see on ka aastast aastasse olnud märgusõnaks selle
kohta, et taas kutsume oma liikmeid tegema aasta liikmeannetust 2018.
aasta eest, mis peagi otsa saamas. Nii, nagu igal aasta, on liikmeannetuse
suurus vaba, oluline on ennekõike see, et Sina oma nimelise osavõtuga
kinnitad enda kuuluvust selle kiriku ja koguduse hulka. Selline meil paraku
see liikmearvestuse süsteem juba on ammustest aegadest peale. Ning et
meie ei hääbuks nende hulka, kellel on küll veel nimi, aga elavaid liikmeid
napib, on Sinu and eriliselt tähtis. Ja olgu siinkohal suur tänu neile, kes
oma selle aasta annetuse juba aegsasti teinud.
Liikmeannetust üle kandes panga kaudu palume kindlasti märkida selgitusse annetajate nimed. Ning Looja õnnistagu heldeid ande ja andjaid!
Koguduse ja kiriku sõprade annetused on teretulnud sellelesamale kontole
– märkusega – koguduse toetaja ja oma nimi.
Koguduse a/a number on jätkuvalt sama: E532200001120024871, EELK
Püha Andrease Sangaste kogudus, Swedbank.

Laupäeval, 27. oktoobril kell 19.00 Sangaste
rahvamajas peoõhtu!
Peoõhtu nagu ennevanasti. Pileti hind 5 eurot, lauale saab kohvi, teed ja
võileibu soetada kohapealt. Keelatud pole ka kaasatoodud hea ja parem.
Õhtut sisustab ja tantsuks mängib allesjäänud osa ühest omaaegsest ansamblist. Puudujäävaid ansambliliikmeid kompenseerib tänapäeva tehnika.
Aga lood iseendast igati head ja sügisõhtusse kohased. Lood läbi mitmete
aastakümnete, peaksid äratundmisrõõmu pakkuma nii keskealisele kui
vanemale publikule. Ka noortele oleme suutnud seni peorõõmu valmistada – pole nemadki südamesopis niiväga tümaka ja müramasina sõbrad.
Ja mis peo juures peamine, kogu sissetulek läheb heategevaks otstarbeks – lasterohkete perede heaks. Nii piletiraha kui kohvist ja kohvikõrvasest saadu. Ansambelgi mängib tasuta. Mida suurem sissetulek on, seda
rohkemaid aidata saame. Pileteid saab osta koha peal enne ürituse algust
või küsida Sangaste rahvamaja juhataja käest. Tule ja too vaheldust oma
sügisõhtu hämarusse!
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja
12. oktoobril kell 14.00 VAT Teatri noortelavastus „PALTÄNAVA POISID“ / alates 12.eluaastast / Otepää Kultuurimajas / täispilet 12 eurot ning sooduspilet 10 eurot / Piletid
müügil Piletilevis, Otepää Turismiinfokeskuses ja tund enne
algust koha peal, piletite broneerimine +37256626481 Merle
18. oktoobril kell 19.00 Kuressaare Linnateatri lavastus
„PALJASJALGNE DEBORA“ Lavastus on pühendatud
Debora Vaarandi 100. sünniaastapäevale. Lavastaja: Raivo
Trass. Kunstnik: Jaak Vaus. Muusikaline kujundaja: Feliks
Kütt (Endla Teater). Osades: Piret Rauk, Merilin Kirbits,
Andres Raag (Tallinna Linnateater), Arvi Mägi ja Aarne Mägi.
/Otepää Kultuurimajas / täispilet 14 eurot, sooduspilet 12
eurot, grupisoodustus (alates 10 inimest) -20% täispiletist /
Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses
ning tund enne algust koha peal, piletite broneerimine
+37256626481 Merle / Avatud kohvik
20. oktoobril kell 12.00-15.00 Käsitöökojad ÜLE MAA /
Otepää Kultuurimajas töötoad teemal „Taaskasutus“
Kell 12.00
1)Kindapärade alustamine ja kudumine eri tehnikates (MTÜ
Karukäpp). TASUTA
2)Lille ümbrispaberi kujundite kandmine sünteetilise riideeseme peale, võta kaasa väga sünteetiline riideese või kangas,
millele anda uus elu ning kasutatud lille-paberit, kus kujundid
peal (MTÜ Karukäpp). TASUTA
Kell 13.00
3) T- särgi uus elu. Töötoa peaeesmärk T-särgi lõikamine
katkemata lõngaks. Lõngast saab edaspidi kududa või heegeldada vaipu, kotte. Võta kaasa T-särke katki lõikamiseks (Ave
Kruusmaa/Otepää Gümnaasium).TASUTA
Kell 14.00
4) Küünalde valmistamine tassi. Kaasa võtta tass, millele soov
uus elu anda ja 5 eurot materjaliks (Agur Piirisild ja Reimo Ani).
Kaabsoo küünalde müük! Küünlatassi kaunistamine (Pritsumehe
Marid MTÜ). TASUTA
Palume kõikidesse töötubadesse eelregistreerida, et me
teaksime arvestada materjalide ja töövahenditega, aadressil
kultuurikeskused@otepaa.ee - pane kirja töötoa number ja
enda nimi.
20. oktoobril kell 20.00 Tantsuõhtu koos ansambliga JETI /
Otepää Kultuurimajas / Avatud kohvik / Pilet 5 eurot / Laudade
broneerimine ja lisainfo+37256626481 Merle
2. novembril kell 19.00 Vaikse muusika õhtu / Otepää
Kultuurimajas / Avatud kohvik / TASUTA
3. novemberil kell 19.00 Laudkondade vaheline meelelahutuslik mälumäng / Otepää Kultuurimajas / Laudkonda
kuulub 4-6 inimest / Ühe inimese pilet 6 eurot / Laual kerge
näks ja vein/ Parimale laudkonnale motivatsioonipakett! /
Eelregistreeri oma laudkond kultuurikeskused@otepaa.ee,
sest kohtade arv on piiratud! / Avatud kohvik / Sündmust
toetavad Andre juustufarm OÜ, Cardinis OÜ jt ning õhtut
viivad läbi Indrek Hitrov ja Merilin Kirbits. Lisainfo: Indrek
Hitrov +3725107312
4. novemberil kell 12.00 Otepää valla sünnikirjade jagamine
„Mäng“ / Otepää Kultuurimajas
9. novemberil kell 19.00 Plaadiesitluskontsert Lõõtsavägilased #Kolmaz / Otepää Kultuurimajas / täispilet 15 eurot
ja sooduspilet 13 eurot / Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ning tund enne
algust koha peal/ Koha peal pilet 18 eurot ning 15 eurot /
Avatud kohvik
		

Puka Kultuurimaja

13. oktoobril kell 9.00-14.00 PUKA PEREPÄEV-SÜGISLAAT/
Puka
Kultuurimaja pargis/ Laadal müügil taimed, käsitöö, mesi,
tarbekaup jne. Lisainfo: +3725274812 Helgi
Perepäeva kava:
kell 10.00 Näomaalingud, karussell (2 eurot sõit), tordioksjon,
meisterdamine
kell 11.00 laulu- ja tantsulaste esinemine
kell 12.00 Maagiliste seebimullide show
kell 13.00 DISKO DJ Märt
Nagu ikka perepildi tegemise võimalus ja mängud!
Lisainfo:+37256662597 Kaija / MTÜ Puka noortepesa
26. oktoobril kell 19.00 Tsooru külateatri etendus “Mis teil viga
on?” / Puka Kultuurimajas / Pilet 5 eurot / Lisainfo
+3725274812 Helgi
10. novembril kell 17.00 Otepää valla isadepäeva kontsert ja
aasta isa tunnustamine / Puka Kultuurimajas
		

Sangaste Kultuurimaja

27. oktoobril kell 19.00 Heategevuskontsert aitamaks lapsi /
Sangaste kultuurimajas / Pilet 5 eurot / Lisainfo: Ivo Pill
+3725168127
4. novembril kell 14.00 LENDTEATRI lavastus „Lõks“ /
Sangaste Kultuurimajas / Täispilet 5 eurot / Õpilane 2 eurot /
Lisainfo +37256822022 Raili
		

Nõuni Kultuurimaja

31. oktoobril kell 19.00 Pärimuspesa kontsert Villu Talsi ja
noortebänd KERIS / Nõuni Kultuurimajas / Pääse: 5 eurot,
õpilastele 2 eurot.
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SPORDikalender
14. oktoobril Tehvandil
Otepää lahtised meistrivõistlused
orienteerumises. Ühisstardid alates kell 12.00. Registreerimine
11.10.2018. a.aadressil talu@lutsu.ee.
20. oktoobril algusega kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuse juurest jalgrattamatk Otepääga seotud laulude paikadesse. Laulame neid laule ja
meenutame lugusid, kuidas need laulud alguse said. Tähistame ka
hõimupäeva.Matka pikkus ~15 km. Matka toetab Otepää Vallavalitsus.
Lisainfo Ene Prants 5176599
21. oktoobril kell 13.00 JALGPALL II liiga mäng FC Otepää vs Pärnu JK
Poseidon, Tehvandi staadion.
25. oktoobril kell 17.00 JALGPALL U13 FC Otepää vs FC Santos, Kääriku
kunstmuruväljak.
25. oktoobril kell 18.00 JALGPALL FC Kääriku vs Eesti Jalgpalli Liit, Kääriku
kunstmuruväljak.

Tähelepanu!
Lähenevad Otepää valla eelarvest spordiklubidele toetuse andmise
tähtajad. Tuletame meelde, et Otepää valla eelarvest eraldatakse
spordiklubidele järgmiseid toetusi:
1) treeneri tööjõukulu lisatoetus;
2) noortespordi tegevustoetus;
3) koondislase lisatoetus.
Toetuse taotlus koos andmekaardiga esitatakse Otepää Vallavalitsusele iga aasta 1. novembriks. Toetus eraldatakse järgmiseks
kalendriaastaks.
Spordiklubile toetuse taotlemisel peab toetuse saamiseks täisealine nimekirja kantud noorsportlane või alaealise noorsportlase
seaduslik esindaja kinnitama noorsportlase osalust vastava spordiklubi treeningutel. Kinnitus koos spordiala märkimisega esitatakse
vallavalitsusele isiklikult (täidetakse vallavalitsuses kohapeal) või
digitaalselt allkirjastatult hiljemalt 1. detsembriks.
Enne taotluse täitmist tutvuge kindlasti toetuse andmise korraga
Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee <http://www.otepaa.ee>
rubriigis „Sport“.
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Otepää võõrustab jaanuaris murdmaasuusatamise
ja kahevõistluse maailmakarikaetappe
Järgmise aasta jaanuarikuu toob talvepealinna nii kahevõistluse kui ka murdmaasuusatamise maailmakarikaetapid. Kahevõistlejad
võistlevad Otepääl 5.–6. jaanuaril ja murdmaasuusatajad 19.–20. jaanuaril. Kahevõistlejad võistlevad Eestis maailmakarikasarjas
esmakordselt, samuti toimuvad Otepääl kaks
suusaalade MK-etappi esimest korda ainult
kahenädalase vahega.
Eesti Suusaliidu peasekretäri Tõnu Seili
sõnul on kahe võistluse korraldamine samal
kuul vastutusrikas ülesanne, kuid varem
edukalt toimunud murdmaasuusatamise
MK-etapid annavad kindlust, et ka sel aastal
suudetakse tagada FISi ootustele vastav tase.
„Tegelikult oleme kahevõistluse MK-etappi samuti juba korraldanud – aasta alguses
toimuma pidanud kahevõistluse MK-le
keeras ilm viimasel hetkel selja, kuid muus
osas olime 100% võistluseks valmis,“ kommenteeris Seil. „Sel aastal on meile usaldatud kahekordne vastutus, kuid teame, mis
meid ees ootab. Ka lumepuuduseks oleme
valmis, selleks oleme tootnud kunstlume.

Loodame loomulikult, et võistluste ajal on
leebed külmakraadid, mis on radade ja hüppemäe jaoks parimad,“ lisas Seil.
Rahvusvahelise Suusaliidu kahevõistluse
maailmakarikasarja võistluste direktor Lasse
Ottesen tõdes sel nädalavahetusel Šveitsis
Zürichis toimunud FISi sügisseminaril, et tal
on hea meel näha Otepääl pikemas perspektiivis võistlemas nii mehi kui ka naisi. „Praegu
oleme fikseerinud kolme aasta plaanid.
Loodan väga, et sel aastal kõik õnnestub ja
Otepääl on võimalus kahevõistlejaid esimest
korda võõrustada. Murdmaasuusatamise
ja kahevõistluse maailmatasemel võistluste
organiseerimine samas kalendrikuus kinnistab kogu maailma spordihuviliste seas Eesti
kui suusariigi kuvandit,“ oli Ottesen veendunud.
Otepääle on jaanuaris oodatud võistlema
nii kahevõistlejate kui ka murdmaasuusatajate maailma paremik. Eesti kahevõistlejatest
on võistlustules vennad Kristjan ja Andreas
Ilves. Lisaks näeb kodupublik Annemarii
Bendit ja Triinu Hausenbergi, kes võistlevad

MK-etapiga samal ajal toimuval naiste kontinentaalsarja etapil.
FISiga kooskõlastatud esialgse ajakava
järgi alustavad kahevõistlejad reedel kvalifikatsioonihüpetega (mehed ja naised). Laupäeval ja pühapäeval on kavas 10 km individuaalvõistlus (Gundersen).
Murdmaasuusatajatest
on
kodusel
MK-etapil väljas Karel Tammjärv, Marko
Kilp, Algo Kärp, Raido Ränkel, Andreas
Veerpalu, Kristjan Koll, Henri Roos ja
Mariel Merlii Pulles.
Laupäeval, 19. jaanuaril sõidetakse klassikasprint, milles naised selgitavad parimad 1,3
km rajal ja mehed 1,6 km rajal. Pühapäeval,
20. jaanuaril on kavas naiste 10 km ja meeste
15 km eraldistardiga klassikadistants, mis
hõlmab ka Tehvandi tõusu.
Suusaliidu murdmaasuusatamise alajuhi
Ergo Leibaku sõnul on 10 km ja 15 km klassikasõit paljude koondiste jaoks Seefeldi
MMi katsevõistlus, seega tullakse kindlasti
kohale parimas koosseisus.
Reelika Lepp

IBU karikasari toob Tehvandile esmakordselt
supersprindi
Tuleval talvel peetakse Otepääl IBU karikasarja eelviimane etapp, mis on laskesuusatamise MK kõrval tugevuselt teine võistlussari.
Esmakordselt võetakse Tehvandil mõõtu ka
laskesuusatamises veel üsna uudsel distantsil,
nimelt võisteldakse supersprindis.
Rahvusvahelise alaliidu (IBU) inspektorid
käisid Tehvandil, et vaadata siinseid tingimusi ning arutada suurvõistlusega seonduvat.
IBU karikasarja eelviimane etapp toimub
Otepääl küll märtsis, kuid ettevalmistused
võistluseks käivad juba praegu. “Töö veel
jätkub, aga sel nädalal tutvusime lasketiiru ja
radade valmisolekuga,” räägib võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol. Ta lisab,
et lisaks tavalisele 2,5 ja 3,3 kilomeetrisele
rajale on tänavu ettevalmistatud ka supersprindiks mõeldud kilomeetrine võistlusrada
ja lühendatud trahviring, millel pikkuseks 75
meetrit. “Kilomeetrist rada tehes arvestasime peaasjalikult sellega, kuidas supersprint
oleks pealtvaatajatele võimalikult atraktiivne. Rada kulgeb nii, et tribüünil olevale
vaatajatele sportlased võimalikult kaua näha
oleks,” lisab Nigol.
Alates augustist IBU karikasarja võistlusdirektori ametit pidav Kristjan Oja kinnitab,
et Otepää on võistlusteks valmis. “Peami-

PÕHJAKOTKAS OTEPÄÄ
KUTSUB TRENNI
Tegeleme suusahüpete
ja kahevõistlusega
Treeningud toimuvad
Apteekrimäel
T,K,R 14:30
L 10:00
P 10.00
Varustus on klubi poolt ja treeningud
on tasuta.
Kontaktid:

Silver Eljand: +3725534172
Raimo Peerna: +3725573406
Karl-August Tiirmaa: +37256487767

seks ülesandeks oli veenduda, et Tehvandi
on uueks võistlusformaadiks valmis, supersprindis pole Eestis varem mõõtu võetud,”
räägib kodustel radadel inspekteerinud Oja.
“Otepää rada on väga huvitav ja staadionilt
hästi jälgitav – mugav nii pealtvaatajatele kui
ka treeneritele,” lausub ta. Oja lisas, et on
hea näha, et korraldustiimil on kõik kontrolli
all. “Hea meel on kodus olla ja näha, et asjad

on kontrolli all. Korralduskomitee on teinud
head tööd ja mina võin küll öelda, et mul on
Otepää etapi osas kindel tunne,” lisas IBU
karikasarja võistlusdirektor Oja.
IBU Laskesuusatamise IBU karikasari toimub Tehvandil 1.-2. märtsini. Mõõtu
võetakse nii sprindidistantsidel kui ka supersprindis.
Biathlon.ee

KUULUTUSED
Teostame elektritöid. 520 50 16
OÜ ESTEST PR ostab metsaja põllumaad. Tel 50 45 215 ja
51 45 215, info@est-land.ee
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidipuud. Vedu tasuta.
T: 505 6107
Mobiilne liivaprits Otepääl ja
lähiümbruses. 5533 918 Urmas
Katuste pesu ja värvimine. Rennide puhastus. 5838 8994
Viin ära vanad raamatud, raadiod,
vinüülplaadid. Tel. 58 938 528
Müün toidukartulit "Laura" Nõunis.
Maret, 56 457 495
Otsin Otepääl võsa lõikajat oma
tehnikaga. Tasu 15eur/h, tel
5186503, Timo.
Teostame katuse-, fassaadi-, üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel.55548863
Noor perekond otsib taskukohast
maakodu. Oodatud on kõik pakkumised. Tingimusi ja eelistusi täpsustame edasisel suhtlemisel.
Tel. 53447197
Anda üürile 2-toaline kõigi mugavustega möbleeritud katusekorter
Tehvandi staadioni vahetus läheduses. Info 5557 2604.
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Transport
tasuta! Tel.5258911
Ehitus ja remonttööd.
53471269
Müüa kuivad küttepuud,
tel 513 1968.
Kala kauplusauto jälle igal neljapäeval Otepää turul 13.15-13.55.
Info ja tellimine tel. 5297 033
Üürile anda 1-toaline kõigi mugavustega korter I korrusel kesklinnas. Tel 5650 3356
Otepääl üürile anda 3-toaline
möbleeritud korter. Müüa heas
seisukorras pianiino. Tel 5216 878
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Otsime
tootmistöötajaid

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Töö: Puidutootmises laudade
vastuvõtmine höövli või kiletusmasina taga ja kvaliteedi
jälgimine. Talvisel perioodil
ka briketi pressimine.
Nõuded: kohusetundlik.
Oskad töötada meeskonnas.
Suudad iga päev tööle tulla.
Ettevõte pakub: Lihtsat ja
püsivat tööd − väljaõpe kohapeal, erilist haridust ja eelnevat töökogemust pole vaja.
Tööaeg: E-R, 8-tunnised
päevad. Ööd ja nädalavahetus vaba.
Transport
Valga-Sangaste-Valga.
Kontakt: tel 5620 3348,
email: finlaid@finlaid.ee.

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

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

SOstame virnastatud

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Lisaks oleme huvitatud
saetööstuse jääkidest
(pinnad, saepuru, höövlilaast, puukoor, klotsid).

OMANIKU JÄRELVALVE

Kontakt: transport@reinsaluauto.ee, 5128315.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

võsa ja raiejäätmeid
üle Lõuna-Eesti.

Kaevan ja
puhastan tiike.

EhitusEST OÜ

506 7848

Metsakeskus.ee

Erinevad kaeveja pinnasetööd.

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

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Palju õnne!
Õnnitleme

Palju õnne!
Õnnitleme

Sangaste Seltsimajas
toimub
TASUTA laste, noorte ja
täiskasvanute
riiete jagamine

Kajar Lepikut

Kätlin Nukkat

22. – 24. oktoober 2018

pisipoja sünni puhul.

pisipoja sünni puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Maja on avatud
E-K kell 8-16.
Kõik huvilised on
oodatud.

Boilerite paigaldus, puhastus,
sanitaar-tehnilised tööd. Ehitus-remonditööd, Vannitubade
remont. 5362 6227

VIRVE LEIUS

HARRI ILVES

SIRGI MALTS

23.10.1927 - 03.10.2018

17.05.1935 - 03.10.2018

02.05.1932 - 27.09.2018

Sügav kaastunne Svetlana
Hitinale kalli elukaaslase

Südamlik kaastunne abikaasale
ja tütardele

Südamlik kaastunne Sirjele,
Tiiale ja Randarile peredega kalli
isa, vanaisa ja vanavanaisa

AGO KÕIV`u
kaotuse puhul.

VIRVE LEIUSE
lahkumise puhul.

HARRY ILVES`e

EERIK MERISTE

14.07.1947 - 06.10.2018

Avaldame kaastunnet Sirjele,
Tiiale ja Randarile peredega

HARRY ILVES`e
surma puhul.

Kalju endised töökaaslased
Tiiu, Laine T, Maie, Virve,
Heino, Marju.

kaotuse puhul.

Mälestame head ja abivalmis
naabrimeest

Värskendame ilusaid mälestusi

Südamlik kaastunne
Mari-Liis Sõrgile armsa

AGO KÕIV

AGO KÕIVU

17.10.1928-25.09.2006

EMA

ja avaldame kaastunnet Svetale.

Avaldame kaastunnet omastele.

Oleme koos lähedastega.

lahkumise puhul.

Endel perega, Heino perega ja
Maimu perega.

Kaili, Aivar, Katriin ja Malle

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Töökaaslased Otepää Maximast.

Kaima lastega

Alli, Aino, Vaike ja Piret perega.

Mälestame leinas head sõpra

LEMBIT REINLO
90. sünniaastal.

Otepää Gümnaasiumi 1995,a
lõpetajad

Su elu nagu linnul tormis
nii ootamatult murdus õhtu eel...

Sügav kaastunne Svetlanale
kalli elukaaslase

Mälestame kauaaegset head
naabrit

Sügav kaastunne Evile ja
Andrusele abikaasa ja isa

AGO KÕIV

SIRGI MALTS´a

ALEKSEI

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne lähedastele.

kaotuse puhul.

Kerli, Helin, Rauno, Liina, Tiina

Kopli 12 elanikud

Maie, Ene, Luule ja Tiiu

Südamlik kaastunne
Marika Peedole kalli

ABIKAASA
kaotuse puhul.
Endised töökaaslased
Võrukaelast.
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M I T M E S U G U S T

11. oktoober 2018

Hea tööotsija!
Kui oled tööturult eemal olnud 12 kuud või kauem
ja hetkel ei õpi, siis tule osalema
TASUTA praktilisel KOOLITUSEL

„Samm tööellu – minu võimalused ja valikud“
kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning
julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. Ettevalmistus tööotsinguks
2. Töövestlus
3. Tööelu planeerimine ja suhted töökohal
4. Tööõigus
5. Arvuti tööotsingul
6. Tööklubi
Võimalus on minna erialasele kursusele ja saada tasuta karjääri-, psühholoogilist ja võlanõustamist ning
osaleda tööpraktikal. Transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toitlustamine ja vajadusel lapsehoid.

Infotund koolituse kohta 1.11.2018 kell 12.00. Vajalik on REGISTREERUMINE enne infotundi: 52 654 88 või ingrid.purje@jmk.ee
Asukoht: Tartus Lutsu 3 (Jaani kiriku lähistel).
Tegevused toimuvad Euroopa Sotsiaalfondi ja Otepää Vallavalitsuse toel.

