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Otepää valla perepäev andis
osalejaile rohkelt häid elamusi
14. septembril toimus Otepää Kultuurimajas Otepää
valla pere- ja ohutuspäev. Jälle üks tore sündmus on
küll möödas, kuid alles jäävad mälestused ja meeleolukad pildid.
Päev algas kontserdiga, kus esines ka tuntud laulja
Uudo Sepp. Vabal laval esinesid loomad ühislauluga,
koer Krahv, Linda ja Keiu klaveripaladega, Eliise ning
Meriliis flöötidega, Loore All lauluga, Esteetika- ja tantsukool tantsuga. Tänan kõiki vapraid esinejaid!
Perepäeval sai uurida Päästeameti autot ning sinna ka
sisse ronida. Virtuaalprillid aitasid läbi mängida ohuolukorra nii, et päriselt keegi viga ei saanud. Tulesimulaatoris sai katsetada leegi kustutamist. Lisaks tegid päästjaid
demonstratsiooni, kus autost lõigati välja inimene justnagu päris avariiolukorras. Päästeameti maskott Nublu
oli igal pool valvas valvur.
Politsei lubas oma autosse ronida ning selga sai proovida põnevaid politseiriideid ja -varustust. Punase Risti
juures oli mannekeen, kelle peal sai katsetada, kuidas
tuleb välja inimese elustamine ning kaasa sai hulgaliselt häid nõuandeid õnnetusjuhtumiteks. Maanteeamet
veeres kohale pöörleva autoga, mis simuleeris olukorda, kus õnnetusejärgselt on auto jäänud pidama katuse
peale ning inimene peab ise sealt välja saama. Lisaks oli
tekitatud pidurdusolukord, mis näitas, kui oluline on
turvavöö kinnitamine.
Nõuni noorte jõulukohvik "Põhjapõdrad" pakkusid
lapselikke, rõõmsaid ning maitsvaid suupisteid ning kohvilõhna levis igale poole. Teenitud rahaga viivad noored
Nõunis koos Marika Viksiga läbi erinevaid nooretele
suunatud ettevõtmisi.
Avatud oli ka Lebola, kuhu toodi enda vanu raamatuid, mänguasju ja mänge ning igaüks sai leida endale
uue ja põneva. Fotoseina juures olid Päästeameti riided,
mida sai terve pere endale selga panna ja pilti teha.
Pere- ja ohutuspäeval oli avatud lausa neli erinevat
töötuba: unenäopüüdja, tuulelohe, tuuleveski ning loomamaskide meisterdamise töötuba.
Tänu Otepää Loodusseltsile oli seeneteadlasel Teele
Jairusel spetsiaalselt selleks päevaks valmistatud seenenäitus, mida huvilised said uudistada ja küsimusi küsida.
Moosivõistlusel osales kaks põnevat moosi ning publiku
hääletusel jäi nende tulemuseks viik.
Tühja kõhuga laps ei kõlba kuskile, seega tegime
lastega koos hiiglaslikud pannkoogitordid ja ka emad
olid meil abis keerulisemaid ülesandeid lahendamas. Oli
üks ilmatult tore toimetamine!
Päeva lõpetas lendteatri koguperelavastus "Teofras-

Otepäälanna tähistas
100. sünnipäeva
Otepäälanna Vieno Zlobina tähistas hiljuti
oma suurt juubelit.
Vieno Zlobina on soome-ugri keelte
professor, elas paar aastat tagasi Pärnus,
nüüd elab ta oma lapselapse juures Otepääl.
2017. aasta kevadel sai valmis Vieno elulooraamat. Üle 100 lehekülje pikk teos ilmus
nii soome- kui ka ingliskeelsena ning pälvis
hulga tähelepanu. Raamat sarnaneb väga
soome kirjaniku Antti Tuuri varem ilmunud
menuromaanile ja selle põhjal vändatud
suurfilmile „Igitee“. 2017. aastal kohtusid
filmi tegijad vanaprouaga Otepääl. Otepääl
toimus ka selle filmi linastus. Eesti-Soome-Rootsi ühisfilm „Igitee“ pälvis Soomes
kuus Jussit, ehk Soome filmi „Oskarit“.
Nii Vieono Zlobina raamat kui ka film jutustavad Stalini ajal Karjalasse emigreerunud
välissoomlastest ja nende saatusest nõukogude režiimi ajal.
Vanaprouat käis Otepää Tervisekeskuses
õnnitlemas Otepää vallavanem Kaido Tamberg. Soovime Vienole kiiret paranemist!
Otepää Vallavalitsus

Nõuni Jõulukohvikus – Cäthy Alev, Ragne Jaama, Uudo Sepp ja Marika Viks.
tus", mis juhtis tähelepanu loomade eest hoolitsemisele.
Täname südamest Päästeametit, Maanteeametit, Politseid ja Punast Risti, kes meie ohutuse eest hoolitsevad
ning teevad pidevalt ennetustööd, et oskaksime ohtudest hoiduda ning ohuolukorras käituda.
Teeme pika-pika pai Ännile, Meriliisile, Helisele,
Lindale, Kirkele, Brendale, Maele, Cristyle, Jaanikale,
Marile, Heidile ja Keiule, kes olid töötubade juhendajateks. Sädelevad ja sillerdavad tätoveeringud meisterdasid soovijatele Ene ja Eliise, aitäh! Aplaus Ene Prantsule, kes tegi meeskonnale hommikuhämaruses loomanäo maalingud! Tänud Silver Sirbile, Valju Aloele, Karl
Augustile, Helgile, Ennole ja loomulikult kõigile, kes
kohale tulid!
Suur kummardus Otepää vallale ja Eesti Kultuurkapitalile toetuse eest.
Nüüd on meil häid emotsioone pikaks ajaks, kohtumiseni järgmisel perepäeval!
Merilin Kirbits
Otepää Kultuurikeskused loomejuht
Fotod: Valju Aloel

28. september
Otepää vallas
Otepää vallavalitsuse esindajate ja
ametnike kohtumised vallarahvaga
Kell 10.00 Nõuni Kultuurimajas
Kell 12.00 Otepää Kultuurimajas
Kell 14.00 Sangaste Kultuurimajas
Kell 16.00 Puka Kultuurimajas
* Otepää Tervisekeskus
* Otepää Hambakliinik
* Techne Töökoda

* Pilkuse küla
* Puka alevik
* Vidrike küla
* Kappermäe selts

* Otepää Kultuurimaja
* Puka Kultuurimaja
* Nõuni Kultuurimaja

* Otepää Lasteaed
* Pühajärve Põhikool ja lasteaed
* Otepää Gümnaasium
* Keeni Kool ja lasteaed
* Puka Kool
Kuigatsi Külamajas kell 19.00
Maal Elamise Päeva JÄRELPIDU

Lotte ja Lotte emme.

Nii saab kustutamine selgeks.

Vaata täpsemat programmi:
www.otepaa.ee
maalelamisepäev.ee

Lisainfo Maal Elamise Päeva
kohta
Ivika Nõgel
5115914
partnerlus@partnerlus.ee

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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19.09.2019
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida lii-

singulepingud kahe sõiduauto kasutusrendile võtmiseks.
Otsustati koormata isikliku kasutusõigusega Elekt-

rilevi OÜ kasuks Otepää valla omandis olev Vana-Otepää
külas asuv Vana-Otepää haljasala kinnistu (registriosa nr
2596240, katastritunnus 63602:001:0053, pindala 4984 m²,
sihtotstarve sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) ehitatava maakaabelliini osas, koormatava ala pindala 208 m².
n

Otsustati jagada OÜ Otepää Üürimajad (registri-

kood 14652137) 2500 euro suuruse nimiväärtusega osa
kaheks osaks: 1.1 osa nimiväärtusega 1225 eurot; 1.2 osa
nimiväärtusega 1275 eurot.
n

Otsustati võõrandada enampakkumisel Otepää val-

lasiseses linnas Kopli tn 12-13 asuv korteriomand (kinnistu registriosa nr 1040140, üldpind 56,50 m²) alghinnaga
40 000 eurot.
n

Otsustati võõrandada AS-ile Otepää Veevärk otsus-

tuskorras järgmised Otepää valla omandis olevad kinnisasjad: 1.1 Kuigatsi külas asuv Aaviku kinnistu (registriosa nr 206640, katastritunnus 60802:002:0460, pindala
11,05 ha, sihtotstarve maatulundusmaa); 1.2 Kuigatsi
külas asuv Kaasiku kinnistu (registriosa nr 773740,
katastritunnus 60802:002:0670, pindala 9,67 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja omandada AS-ilt Otepää
Veevärk järgmised kinnisasjad: 2.1 Otepää vallasiseses
linnas asuv Keskuse katlamaja kinnistu (registriosa nr
2349040, katastritunnus 63602:001:0010, pindala 3538
m², sihtotstarve tootmismaa); 2.2 Otepää vallasiseses
linnas asuv Kopli tn 6b kinnistu (registriosa nr 2342740,
katastritunnus 55701:001:0236, pindala 1202 m², sihtotstarve tootmismaa).
n

Võeti vastu Otepää valla 2019. aasta teine lisaeelarve.

n

Kehtestati üldhariduskooli hoolekogu moodustami-

se kord ja töökord. 8. Kehtestati Otepää valla jäätmevaldajate registri asutamine ja registri pidamise kord.

Otepää Vallavalitsuse istungil
09.09.2019
n

Anti Vallo Hansenile ehitusluba Pedajamäe külas

Ala-Marsina kinnistul abihoone ümberehitamiseks.
n

Anti Riho Kollistile luba paigaldada ajavahemikuks

7. - 23 september 2019. a motospordiürituse „Otepää
mäkketõus“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt
- Valga mnt ristmiku haljasalale.
n

Anti OÜ-le Sangaste Mõis (registrikood 12822581,

aadress Sangaste loss Lossiküla küla Otepää vald) luba
paigaldada ajavahemikuks 2. september – 31. detsember
2019. a reklaam suurusega 4 m x 2,4 m Otepää vallasiseses innas Tartu mnt - Valga mnt ristmiku haljasalale ja
määrata reklaamimaksu suuruseks 92,02 eurot/kuus.
n

Järgnev lugu räägib sellest, kuidas endises Otepää
vallas vallamaja uued aknad ja akende eest makstud
raha kaduma jäid ja kuidas uus võim needsamused
aknad Norra Kuningriigi kaudu üles leidis. Pean
aga kohe teatama, et raha on kahjuks ikka veel
kadunud.
Kuulus ja kirglik aknasaaga sai alguse sellest,
kuidas üks meie eelkäija-vallavalitsus tellis ühelt
Läti taustaga firmalt vallamajale uued aknad. Olid
ju vanad kulunud ja tuhmunud ning lasid tuult läbi,
hoogu maha võtmata. Tehing kinnitati võimsa sõbraliku käepigistusega (Riia palsamit sealjuures siiski
vist pruukimata). Tehingu kinnitamiseks maksti
pool rahast ehk 23 168 eurot ettemaksuna kohe ära,
et hää partner jumala eest niivõrd häid lubadusi
teistele klientidele enam ei lubaks. Siis läks aknafirma akende tegelikku tegijat otsima ja mõne aja
pärast tuligi laenuks võetud valmis akendega tagasi.
Aga siis – oh häda! Selgus tõsiasi, et ei vald ega ka
aknavahendaja firma polnud võtnud vaevaks kõiki
aknaavasid üle mõõta enne tehasest akende tellimist. Võeti pelgalt üks mõõt ühest kohast ja tehti
kõik aknad selle järgi valmis. Justnagu rätsep võtaks
vaid puusamõõdu ja teeks seepeale kohe paugupealt 10 ülikonda valmis.
Läti sugemetega aknavahendaja vedas vastvalminud ja tegijale veel maksmata tavaari vallamaja õuele. Siis sai tõeks, et kõik aknad ei sobi teps
mitte aknaauku panna, sest mõni oli seda ja teine
toda mõõtu. Seepeale läksid mõlemad lohakad
osapooled tülli. Kuigi toonane vallavõim oli ettemaksuks pooled „latid letti löönud“, oli nüüd tüli
majas.
Praegusel vallavalitsusel õnnestus küll kohtus
õigus enda poolele kätte saada, aga uljalt ettemakstud rahast tuli vallal ikkagi suu puhtaks pühkida.
Sest suurelt usaldatud ja pooleldi kinni makstud
lepingupartner oli selle aja jooksul äkki pankrotti
läinud ja aknadki vallamaja hoovist ära viidud. Ehk
siis pole raha, pole kaupa! Ainult tehingurõõm ja
kohtukulud! Kui küsisime, et kuhu aknad jäid, ei
saanud vastust pankrotipesast ega toonastelt vallavõimu esindajatelt. Lihtsalt pole! Kuna surm ka ei
saa võtta sealt, kus üldse pole, jätsime asja ootele.
Ja siis hakkas juhtuma… Jahi- ja kalamehest volikogu liige ning staažikas lugupeetud vallakodanik
Rein Pullerits sattus oma kire ajel kalastusretkele
Norra Põhjamerele. Umbes sinnakohta, kuhu ka
meie valda läbiv Struve meridiaan oma otsa sirutab.
Kalamehejuttude juures paadis loksudes selgus
äkki, et maailmas on olemas üks õnnetu aknatehase
omanik, kelle ladu mingeid kummalisi aknaid täis,
mida keegi nende erimõõtude pärast väga enam

Määrati kultuuriürituse toetus alljärgnevalt: 1.1

Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 3. oktoobril 2019.
a toimuva ürituse “Tervisepäev eakatele” korraldamine
50 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Sangaste Rukkilill 14.
detsembril 2019. a toimuva Sangaste piirkonna eakate
ürituse “Aastalõpupidu” korraldamine 430 eurot.
n

Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 2. sep-

tembri 2019. a korraldus nr 2-3/397 “P. DUSSMANN
EESTI Osaühinguga äriruumi üürilepingu sõlmimine”.
n

Kinnitati kolm hajaasustuse programmi lõpparuan-

net ja toetuslepingu täitmist.
16.09.2019
n

Kooskõlastati Kaurutootsi külas Piiri maaüksusele

kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Anti Kaire Jaanusele ehitusluba Meegaste külas

Urmi kinnistul elektritootmisrajatise püstitamiseks.

SÜNNID
Rasmus Aaspere
Alex-Robin Laks
Anni Voolaid
Ken-Aaron Liiv

AMETLIK INFO
n

Otepää Vallavolikogu istungil

n

26. september 2019

Aknad Norrast, justkui korras!

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

21. augustil
27. augustil
31. augustil
9. septembril

Otepää Veevärgil on uus
juhatuse liige
Alates 10. septembrist
on Otepää Veevärgil
uus juhatuse liige – Jüri
Teder. Otepää Veevärgi
senine juht Aado Altmets jätkab Otepää Vallavalitsuses täiskoormusel tööd arendusjuhina.
Jüri Teder on pärit
Otepää piirkonnast, Paluperast. Ta on lõpetanud Nõo Keskkooli ning Eesti Põllumajanduse Akadeemia põllumajanduse elektrifitseerimise erialal
1987. aastal. Jüri Teder on varasemalt töötanud
Valga haigla haldusjuhina ning hetkel on ta ka Valga
Vesi AS juhatuse liige.
AS Otepää Veevärk on moodustatud 1997 a.
Aktsiad kuuluvad 100% Otepää Vallavalitsusele.
AS Otepää Veevärgi põhitegevus aladeks on vee
ja kanalisatsioonimajandus ning soojamajandus.
Kontaktandmed: e-post: jyri.teder@otepvesi.
ee, tel. 519 64 801.

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

osta ei taha.
Selgus, et meie juba tuttav aknavahendaja oli
suure hurraaga aknad ära tellinud tegelikult tegijalt
ja ennemalt lahke vallaga äkki tülli pöörates aknad
sinnapaika jätnud. Raha ka ei maksnud. Mis sest, et
ettemaks vallalt selleks ajaks juba sahtlis oli. Aknategija jäi pika ninaga ja ilma rahata, nagu valdki
akendest ilma on. Praeguseks on tollane vahendaja end alandlikult pankrotti lasknud, kuigi samas
vanad autod uute kirjadega ringi sõidavad ja tuttavad näodki uut asja ajamas. Aga selline see Eesti
elu ja Eesti äri vahel on.
Kuigi pealkiri väidab, et Norras ja korras, siis nii
korras asi siiski pole. Kuna vald ise aknategija ees ju
süüdi pole, siis tuleb meil aknad vallamajale siiski
uuesti hankega osta. Sellel saab osaleda ka seesama
aknafirma, aga kui tuleb mujalt soodsam pakkumine, on ta ikkagi oma akendega edasi kimpus. Lihtsalt niisugune on seadus.
Kes meil tollel ajal need ,,geniaalsed“ vallajuhid
olid, saab igaüks ise tagantjärgi kindlaks teha. Kirjutan selle loo õpetuseks, et kõik mis läigib, ei pruugi
väärismetall olla ja et lollidel tehingutel on omad
tagajärjed.
Öeldakse, et kui lõpp hea, siis kõik hea. Lõpp
sel lool on, aga kõik hea ei ole. Tegijatel võib alati
juhtuda, aga lolli lohakust või meelega arutust ei
saa siiski lubada!
Vallamaja fassaad ja aknad on kavas korda teha
2019/2021, et uue valmiva ilusa väljaku kõrval olev
luitunud hoonekolakas meeleolu ära ei rikuks.

Anti Otepää vallasiseses linnas Virulombi tn 2 kin-

nistul asuvale ehitisele (kultuurikeskus) kasutusluba.
n

Muudeti Otepää Vallavalitsuse 9. septembri 2019. a

korraldust nr 2-3/407.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm

isikut.
n

Sõlmiti Politsei- ja Piirivalveametiga (registrikood

70008747, aadress Pärnu mnt 139 Tallinn) äriruumi üürileping Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva asutusehoone I korruse ruumide (pindala 145,4 m2, asendiplaan
lisatud) kasutusse andmiseks viieks aastaks.
n

Otsustati omandada osaühingult Rimo-Varuosad

(registrikood 10269335) tasuta Otepää vallasiseses
linnas asuv Männi tänav kinnistu (kinnistu registriosa nr
1705740, katastritunnus 63601:001:2005, pindala 6167 m²,
sihtotstarve transpordimaa).
n

Otsustati omandada Voldemar Pukilt tasuta Otepää

vallasiseses linnas Savikoja kinnistu (kinnistu registriosa
nr 278040) kuuluv Savikoja tee katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0232, pindala 1486 m², sihtotstarve transpordimaa).
n

Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 72

eurot.
n

Määrati toetus raske majandusliku olukorra puhul

kahele isikule.
n

Kinnitati Otepää valla 2020. aasta eelarve koostami-

se ajakava ja tingimused.
n

Otsustati saata vallavalitsuse liige Kajar Lepik aja-

vahemikuks 15.–19. september 2019. a välislähetusse
Moldova Vabariiki seoses Sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur poolt läbi viidava projektiga “Nisporeni rajooni
maamajanduse mitmekesistamine ja naiste osatähtsuse
suurendamine ettevõtluses”.

Varasügise kirjut võlu kõigile ja et meil kõigil siis
edaspidi ikka kõik korras nagu Norras oleks!
Vallavanem Kaido Tamberg

Otepääl avas oma uksed uus
hambaravikliinik
20. septembril alustas Otepää Coopi II korrusel
tööd Otepää hambakliinik, mille omanik on ise
kliinikumis tegutsev otepäälanna Kristina Kull.
Kristina Kull lõpetas Tartu Ülikooli hambaravi
eriala 2014. a ning hetkel on ta tööl ka Tartu Ülikooli
kliinikumi näo- ja lõualuude kirurgia osakonnas
arst-residendina. Otsus valida arsti elukutse tuli
Kristina sõnul juba gümnaasiumi lõpuklassides,
kuna perekonnas oli juba selle elukutse esindaja.
„Otsustasin kliiniku rajada Otepääle, sest olen
siit pärit, siin on minu kodu ja ma tahan panustada
kohaliku kogukonna elusse,“ sõnas Kristina Kull.
„Kliinik on varustatud esmaklassiliste seadmetega, mis juba täna vastavad homsetele nõuetele.“
Otepää hambakliinikus töötab neli arsti: Kristina
Kull, Kelli Kiviaid, Katre Kanne, Ave Tammaru ja
kaks assistenti. Kliinik pakub ka neid teenuseid,
mida seni Otepääl pole olnud – näiteks panoraamröntgen, suukirurgia ja implantatsioon.
Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Barkala
ütles, et hambakliiniku rajamine on väga hea näide
noortest, kes kodukohta tagasi tulevad. „Kristina
on oma unistuse teoks teinud ja ta on väga hea
näide sellest, kuidas tagasi tulla Otepääle ja rajada siia oma ettevõte. Soovin talle jõudu ja jaksu,“
lisas Jaanus Barkala.
Otepääl on seni tegutsenud kolm väga heal tasemel hambaarsti: SA Otepää Tervisekeskuses Liivi
Meltsas ja Veronika Kivimäe ning Otepää vallamaja
III korrusel Hiie Silm. Loodetavasti vähendab see
hambaarsti juurde pääsemise aega ning edaspidi
saab Otepää piirkonna patsiente suunata Tartu või
Valga asemel Otepääle.
Otepää Hambakliinik on avatud E-L 9.00-18.00,
registreerida saab telefonil: 5694 0830. Otepää
Hambakliiniku koduleht: https://ohkliinik.ee.
Otepää Hambakliinik sotsiaalmeedias: www.facebook.com/OtepaaHambaKliinik/

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

Monika Otrokova

Venekeelses gastronoomilises
teejuhis leiab ka Otepää toidukohti
Venemaa tuntud telenäo Nika Ganitši venekeelses
raamatus "Eesti: gastronoomiline teejuht" leiab
muude seas ka kaks Otepää toidukohta – Tammuri
talurestoran ja GMP Pühajärve Restoran.
Nika Ganitš on töötanud Vene suuremates TV-kanalites NTV ja Rossija. Ta juhtis hommikuprogramme ja Rossijas ka kuulsat Subbotnikut. Nüüd teeb
ta saateid Kuhnja-TV-s (Köögi-TV).
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus tegi talle ettepaneku kirjutada programmi Visit Estonia raames Eesti köögist raamat. Raamatu koostamise
meeskond sõitis kogu Eesti läbi ning portreteeris
erinevaid toidukohtasid. Raamatus on kokku kogutud ka nende toitukohtade retseptid. Raamat sai
valmis 2018. aasta lõpus.
Monika Otrokova

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 18.10.2019.
Aasta isa avalduse saab Otepää valla kodulehelt
www.otepaa.ee rubriigist Elanikule -> Otepää tunnustab -> Aasta isa. (Otselink: 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 eesmärk on väärtustada isa ja isadust, tunnustada mehe rolli laste kasvatamisel. Aasta isa
tiitlit annab välja Otepää Naisselts koostöös Otepää
Vallavalitsusega.

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.

Monika Otrokova

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 10. oktoobril.

26. september 2019
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Maal Elamise Päev 2019 – Otepää valla päev 28. septembril
Haridusasutused

Tervishoid ja ettevõtjad

Kultuurimajad ja külad

Otepää Lasteaia Pähklikese maja

Otepää Hambakliinik

Maal elamise päev Otepää Kultuurimajas

Pühajärve tee 22, Otepää
Kell 11.00-16.00 maja avatud kõigile huvilistele.
Kell 11.00 ja 12.00 muusikalised mängud lastele ja vanematele.
Kontakt: direktor Marju Ilistom, tel. 5303 3034, marju.ilistom@
otepaa.ee.

Avame oma uksed 28.09.2019 kell 9.00-15.30.
Teostame soovijatele tasuta hammaste kontrolli. Külastajate
vahel loosime auhindu. Lisaks tutvustame kliinikut ja teenuseid.
Meid leiab Lipuväljak 28, Otepää kaubanduskeskuse II korrusel
(esimese korruse trepi juures on ka majajuht).
Firma juriidiline nimi: Dentistree OÜ, tel 56940830.
Kontakt: Kristina Kull, 5694 0830.
Lisainfo: https://www.facebook.com/pg/OtepaaHambaKliinik.

9.00-14.00 Kultuurimaja pargis kohalike põllumeeste ja ettevõtjate
TALUTURG.
11.00 Kinnisvaraspetsialist Janek Moros räägib Otepää valla kinnisvaraturust - mis meil turul toimub, kui palju on kinnisvara saada, mis hinnaskaalas jne.
11.15 Ettekanne üürikortermajadest ning tootmisettevõtluse pindadest.
11.30 Lühiettekanne ettevõtlusest Otepää vallas ning visiooni, keda või
mida me valda ootame.
11.45 Otepää Muusikakooli kultuuriprogramm.
12.00-13.30 Otepää kultuurimaja saalis kohtumine vallaametnikega.
13.45 Kultuuriprogramm: pärimuslik ansambel Merle+3.
14.00 Lühiettekande hariduse ja huvihariduse võimalustest.
14.15 Kultuuriprogramm.
• Kultuurimajas saab rääkida – ettevõtjate, huvihariduse pakkujate, spetsialistidega jne. Laual ka infovoldikud.
• Lastele pakutakse samaaegselt käelist tegevust ja meisterdamist.
Peale ettekandeid on võimalik spetsialistidega konsulteerida kuni kell 16.00.

Otepää Lasteaia Võrukaela maja
Keskuse 6, Otepää
Kell 11.00-16.00 maja avatud kõigile huvilistele.
Kell 11.30 lõbus meisterdamine.
Kell 12.30 tegevused õueõppeplatsil.
Kontakt: direktor Marju Ilistom, tel. 5303 3034.

Puka Kool
Kooli 3, Puka alevik
Õpilaste tervituskontsert kell 11.00.
Kell 12.00, 13.00 ja 14.00 algavad ringkäigud koolimajas.
Saate osa kooli muuseumitoa ja Puka Kunstikooli tegemistest.
Mihklilaat alates kell 11.30. Ilusa ilmaga kooli õues. Vihma korral
vana koolimaja 2. korrusel. Ootame kauplema taimede, käsitöö, talukauba, kohalike toodete, aia- ja metsaandidega ning maitsva toiduga.
Info ja registreerimine laadale telefonil 56475403.
Kontakt: Liidia Saarmann, Puka Kooli arendus- ja huvijuht, 56475403.

Pühajärve Põhikool ja lasteaed
Sihva küla, 67301
11.00-16.00 tutvustab Pühajärve Põhikool oma koolimaja, lasteaeda
ning õuealasid. Avatud on õpilaste käsitöö- ja joonistuste näitused.
Kell 12.30 ja 14. 30 toimuvad õpilaste kontsert.
Kontaktisik: direktor Miia Pallase 507 6285.

Otepää Gümnaasium
Koolitare 5, Otepää
Otepää Gümnaasium on avatud kell 11.00-14.00.
Ringkäigud majas kell 11.00, 12.00 ja 13.00.
Kontakt: Maire Murumaa Otepää Gümnaasiumi direktori kt. tel:
5918 2772.

Keeni Põhikool
Kooli tee 2, Keeni
Keeni kool on avatud kell 11.00-14.00.
Ringkäigud koolimajas ja lasteaias kell 12.00 ja 13.00.
Kontakt: Maire Murumaa, Keeni Põhikooli direktor, tel: 5918 2772.

SA Otepää Tervisekeskus
Tartu mnt 2, Otepää, 67404 Valga maakond.
Otepää Tervisekeskus on avatud 28.09.2019 kell 11.00 – 15.00.
Tutvustame Tervisekeskuse hoonet ja meie poolt pakutavaid
teenuseid.
Teostame soovijatele tasuta hammaste profülaktilist läbivaatust.
Mõõdame külastajate vererõhku ja määrame veresuhkru
taset, pulssi ja vere hapniku sisaldust.
Füsioterapeut annab konsultatsioone, mille käigus võimalik
teostada lihtsamaid teste (kaela ja õlavöötme liikuvus, rühi hindamine jne.). Samuti nõustame erinevate lihtsamate võimlemisvahendite osas, mida kodus iseseisvalt kasutada.
Asume Otepää kesklinnas aadressil Tartu mnt 2.
Lisainfo www.oteptervis.ee.
Kontakt: Andres Arike, juhatuse liige, 505 9216, juhataja@oteptervis.ee.

OÜ Techne Töökoda
Töökoja, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, 67412
Uksed on avatud 28.09.2019 kell 9.00-14.00. Näitame vanaaegset tootvat kütusetanklat ja universaalset remonditöökoda.
Ootame vaatama tehnikahuvilisi. Keevitaja töökoht vabaneb
kevadel 2020. Võimaldame tootmist väikeettevõtjale meie
töökoja seadmete ja ruumide baasil.
Kontakt: juhatuse liige Karl Mõts, 508 9416,.

Maal elamise päev Puka Kultuurimajas
11.00-16.00 on võimalus osaleda Pritsumehe Maridega käelise tegevuse töötubades. Pritsumehe Marid tegelevad Pukas erinevat liiki käsitööga, sealjuures austavad vanaemade käsitööd, kuid on valmis õppima uusi
käsitöö võtteid ja koolitama ka teisi.

Maal elamise päev Nõuni Kultuurimajas
Tule meile külla ja saad kinnituse, et maal on vahva elada! Ootame lahkelt,
pakume toredat koosoldud aega, puhume juttu, vaatame-kuulame meie
taidlejate esinemisi, joome tassi kohvi, meisterdame koos... Kui sul kasvas
kodus mõni vahva Nunnu, võta kaasa meie ühisele Nunnunäitusele.
Veel kavas:
10.00 Otepää vallavalitsuse esindajate ja ametnike kohtumised vallarahvaga. Üheks arutelu punktiks on ka mänguväljakud. Räägime valla elust
ja plaanidest.
11.45 Väike armas kontsert. Esinevad Kertu Juhkam, Nõuni noorte tantsurühm, „Lõbusad lesed”, „Pääsusilmad”.
12.45 SUP laud, surf, purjetamine ja Nõuni järv - loomulikult kuuluvad
need kokku, aga mismoodi? Saad teada, kui oled kohal.
14.00 käsitöö õpituba - Helkur, sinu turvaline sõber!
Avatud kohvik „Lõbus muffin”. Kontakt: Marika Viks, 53465648.

Maal elamise päev Pilkuse külas
Külamaja on avatud 11.00-13.00.
Päevakavas on: nunnukonkurss, hoidiste konkurss, pannkoogi pralle ja
küla ajaloominutid.
Nunnusid ja hoidiseid saab tuua kella 10-11ni. Kes samal päeval tuua ei
saa, võib tuua eelmisel päeval. Ette helistades tel 5197 4916 Merike.

Maal Elamise Päev Puka alevikus
9.00 Kringli õpituba Puka kogukonnaköögis (osalustasu) - eelregistreerimisega: Anneli Uffert, 5135961.
12.00 Jooksukrossid: lastele staadionijooks kuni 10 aastat, vanematele ja
täiskasvanutele jooksukross - registreerimine kohapeal, Piret Vahi.
13.00 Lastele õpituba - minivõileivatort, Puka kogukonnaköögis (osalustasu). Vajalik eelregistreerimine: Heidi Leesik 5614 7565
14.00 Puka ajalootuur - viib läbi Õnne Paimre, kogunemine Puka kaupluse
parklas - kogukonnaköögi ees.
KRAINE kohvik avatud alates 11.00.
Avatud laste mängukeskus FUN 11.00-14.00.

Maal Elamise päev Vidrike külas
Vidrike Külamaja on avatud kell 11.00-16.00. Külalised saavad näha ja
kuulda, mida põnevat Vidrike kogukond teeb. Nii suurte kui ka laste jaoks
korraldame mänge. Avatud on õnneloos külaelanike endi poolt valmistatud ja kasvatatud auhindadega. Kell 12-15 saab tellida Külamaja suurepärast pitsat.
Vidrike ringkäigud algavad kell 12.00 ja 15.00 Vidrike Külamaja seltsitoast ja kestavad umbes 45 minutit. Soovijatel on võimalus minna ka
Vidrike vaatetorni. Kui tulete suurema kambaga, andke teada, korraldame eraldi programmi.
Kontaktisik: külavanem Ivika Nõgel, 5115914, vidrikekula@gmail.com.

Maal Elamise päev Kappermäe Seltsimajas
Seltsimaja Lokumärdi talus, Tõutsi külas on 28. septembril avatud kell
12.00-16.00. Vaadata saab juulimaalijate suvistes maalilaagrites valminud
maalide näitust. Maalilaagrid on Kappermäel toimunud 11 aastat. Külalisi
võtab vastu ja jagab seletusi Ene-Mall Vernik-Tuubel, tel. 53420480.

Maal elamise päeva pidulik lõpetamine Kuigatsis
Otepää valla inimesed kogunevad Maal elamise päeva pidulikule lõpetamisele Kuigatsi külamajja. Kell 19.00 toimub Suur Otepää Külade pidu.
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Kultuurikalender
Otepää Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +37256626481 Merle Soonberg
Kuni 30. septembrini Otepää Kultuurimaja galeriis Esti Kittuse näitus „Kavandid
Valgamaa kolonni kujunduseks juubeli laulupeol Tallinnas 2019“
Esti Kittus on lõpetanud ERKI 1972. aastal teatrikunstnikuna. Aastast 1972 - 2004
töötas Vanemuise teatri kunstnikuna ning alates 2004. a Puka Kunstikooli
juhina. Näitus on TASUTA.
28. septembril kell 10.00-17.30 Otepää vallas Maal Elamise Päev 2019 – Otepää
valla päev. Ettevõtmises osaleb ka Otepää vald, kes ootab külla nii maaelust
huvitatud linnainimesi kui ka vallakodanikke ja tutvustab siinseid teenuseid,
potentsiaalseid töökohti, kultuurielu, toimub kohtumine vallavõimuga jpm.
Tahame näidata kõigile, mis meil maal on head! Maal Elamise Päeva jooksul
on Otepää vallas avatud erinevate ettevõtete ja asutuste uksed, Puka, Nõuni,
Otepää ja Sangaste kultuurimajades toimuvad kultuuriprogrammid ja toimub
palju muud põnevat. Vaata lisaks www.otepaa.ee
1. oktoobril kell 12.00-14.00 Otepää Kultuurimajas Otepää valla eakate Tervise
seminar. Päeva avavad kell 10.00 sotsiaalminister Tanel Kiik ja Otepää vallavanem Kaido Tamberg. Nõuannetega on kohal Päästeamet ja Politsei- ja
Piirivalveamet. Vaimsest tervisest tuleb rääkima Kadri Sommer ning tervisliku
vahepala valmistab Kerttu Siim-Wilcox. Päeva juhib Marika Ein. Kell 12.15
toimub Invaskuuteri demonstratsioon – Elu Ratastel OÜ toimub elektriliste
invarollerite esitlus, kus kõigil soovijatel on võimalik proovisõitu teha erinevate
seadmetega. Abivahendi kaardiga on inimestel võimalik neid nii soetada
kui rentida soodsa hinnaga. Kohal on abivahendeid tutvustamas ja müümas Invaru OÜ ja Tervise Abi OÜ. Kohal on ka teavitus ja info Maanteameti
poolt. Meeleolukaid vahepalasid pakuvad Lõbusad Lesed, Pääsusilmad ja
Vokiratas. Kes vajab üritusele tulemiseks transporti, palun ühendust võtta
kohaliku kultuuritöötajaga:
		
Sangaste Kultuurimaja +3725284902 Merilin
		
Puka Kultuurimaja
+3725274812 Helgi
		
Nõuni Kultuurimaja
+37253465648 Marika
Üritus on TASUTA.
1. oktoobril kell 17.00 Otepää Kultuurimajas Rahvusvaheline Muusikapäev ansambliga Tuulisbrass. Rahvusvahelisel muusikapäeval, 1. oktoobril tõstab
Muusikapäeva kontserdiprogramm au sisse elava muusika, tuues publikuni
rohkem kui 100 kontserti kõikjal üle Eesti. Muusikapäev on maailmas ainulaadne laiaulatuslik hea tahte projekt, milles kontserdipaigad ja esinejad
osalevad vabatahtlikkuse alusel ning kõik sündmused on publikule prii sissepääsuga. Tänavu leiab üle-eestiline Muusikapäeva kontserdiprogramm
aset seitsmendat korda. Kuula!
4. oktoobril kell 20.00 Otepää Kultuurimajas TEATER Comedy Estonia Sügistuur
2019: iga-aastane ringreis üle Eestimaa lavade. Sel aastal on lisaks tavapärasele raskekahurväele kaasas ka mõned meie lootustandvamad Open Mic-idel
üles astunud esinejad. Tänu sellele näeb tuuril täiesti erinevate kogemuste,
teemade ja vaatenurkadega koomikuid. Õhtut juhib Sander Õigus ning lavale
astuvad kindlasti ka podcast “Tussisööjad” peategelased Ari Matti Mustonen
ja Mikael Meema. See on suurepärane võimalus näha, kuidas koomikud on
möödunud aasta jooksul arenenud. Üritusel puudub läbiv teema ning nagu
kombeks on iga koomiku materjal nende enda kirjutatud. Kõik mida laval
näha saab pole etendus vaid päris elu! Show on soovitatud 16+. Piletid
müügil Piletilevis ning Piletilevi müügipunktides alates 29.07.2019 ja ukselt.
Täispilet 12 eurot, õpilane/ üliõpilane 10 eurot. Sissepääs kell 19:30. Üritus
kestab 2 tundi koos vaheajaga (vaheaeg 20 minutit).
11. oktoobril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas VAIKSE MUUSIKA ÕHTU koos
kitarriduo Siim Kartau ja Sulo Kiivitiga. Joome tassike teed/kohvi, kuulame
mõnusat muusikat ning vestame juttu. Avatud Kohvik. TASUTA
13. oktoobril kell 12-16 Otepää Kultuurimajas Jääküünla valmistamise
TÖÖTUBA. Kuna hingedeaeg ning jõuluaeg on lähenemas, siis see on
ainulaadne võimalus anda oma sulanud küünaldele või küünlajääkidele
uus võimalus valgustada meie õhtuid. Töötoa hind on 5 eurot, mis sisaldab vajaminevaid materjale ning kohvipausi. Kindlasti eelregistreeri ennast
kultuurikeskused@otepaa.ee või helista 5662 6481 Merle. Jääküünlaid
aitab teil valmistada Merle Soonberg.

Puka Kultuurimaja

Sündmuste lisainfo +3725274812 Helgi Pung
28. septembril Maale elama raames Puka kultuurimaja avatud 11.00-16.00.
Toimuvad töötoad ja Puka sügisjooks algusega staadionilt.
5. oktoobril toimub Puka sügislaat Puka kultuurimaja juures.
5. oktoobril kell 11.00 kokkusaamine maarahvaga kultuurimaja pargis (vihmase ilmaga kultuurimajas).
10. oktoobril kell 17.00 ootame lapsi koos emmede ja issidega nautima Puka
kultuurimajas tsirkuse etendust.

Sangaste Kultuurimaja
3. oktoobril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas EAKATE PÄEV. Külla tulevad:
Nõuni naisansambel „Lõbusad lesed“, perearst Tatjana Laadi, pereõde Piia
Künnapuu, jurist Helju Hõbe, Keeni kooli lapsed ning päeva juhib Merilin. Laual
tervislik amps.Sündmus on kõigile tasuta! Teid ootab MTÜ Sangaste Rukkilill
5. oktoobril kell 20.00 Sangaste Kultuurimajas tantsuõhtu ansambliga MA & W.
Ma&W ehk Mare ja Vallo on tantsuansambel, kus mõlemad ansambliliikmed
musitseerivad ja veavad meeleolukalt õhtut. Ansambel viljeleb tantsumuusikat
igale eale, muusika hõlmab kõiki tantsurütme ja on valdavalt eestikeelne.
Repertuaarivalik on mitmekülgne ja meeleolukas ning suurt rolli mängib ka
suhtlemine publikuga kogu õhtu vältel. Pilet 5 eurot. Laudade broneerimine:
merilin.kirbits@otepaa.ee / +3725284902 Merilin. Avatud kohvik: Kairi Tordid
19. oktoobril kell 19.00 Sangaste Kultuurimajas Lendteatri komöödialavastus
kahes vaatuses „Ema Tereesa“. Pilet 7 eurot / 5 eurot , piletid müügil koha
peal tund enne algust sularahas. Avatud kohvik Kairi Tordid! Lavastaja AIRÉ
PAJUR, Kunstnik Margus Möll, Laval Anne Masing-Luik, Kaidi Sööt, Mare Jõgi,
Ulja Käos, Imre Vallikivi. Mida on vaja õnneks? Küllap on õnn iga inimese
jaoks erinev, aga enamasti hakkame hindama neid asju ja inimesi, mida või
keda meil enam ei ole. Või siis ka mitte…
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Otepää Kultuurimaja park sai uue ilme
Tähelepanelikud linnakodanikud on kindlasti märganud, et viimastel nädalatel on
Otepää Kultuurimaja pargis käinud vilgas
ehitustöö. Tööd on tänaseks lõppenud ning
Otepää Kultuurimaja park on saanud uue
ilme minimaalse ökoloogilise jalajäljega.
„Kevadel vaatas pargi üle dendroloog,
eemaldati haiged ja ohtlikud puud ning
avati vaated. Nüüd rajati parki kivikattega
kõnniteed, mis muudavad pargis liikumise
mugavamaks kõigile igal aastaajal. Lähikuudel on kavas uuendada ka pargi valgustust. Nii pargi kõnniteede rajamiseks
kui ka valgustuse uuendamiseks kasutame
ära keskväljakult eemaldatud tänavakive ja valgusteid. Seega kultuurimaja pargi
värskendamisel on tegemist igati mõistliku
materjali taaskasutusega,“ sõnas Otepää
Kultuurikeskused juhataja Jorma Riivald.
„Järgmise aasta plaanidesse olen võtnud
pargi mänguväljaku uuendamise kui ka
kaua oodatud beebikiige paigaldamise.“
Kultuurimaja pargist on taas saamas
hubane ajaveetmiskoht nii kohalikele ela-

nikele kui ka Otepää külalistele. Üha enam
on plaan kultuuriüritusi viia õue ja korrastatud park loob selleks suurepärased võimalused.
„Kultuurimaja park on oodanud kivisillutisega kõnniteid juba aastaid ja nüüd on

see lõpuks teoks saanud,“ lisas Otepää Vallavolikogu esimees Jaanus Barkala.
Kultuurimaja park tehti korda Otepää
valla rahalisel toel, pargi korrastamiseks
kulus 21 478 eurot.
Monika Otrokova

Otepää Gümnaasiumi vilistlane
esitles monograafiat

Eestikeelse ülikooli 100. juubeli künnisel esitleti 5. septembril TÜ
Ajaloomuuseumi valges saalis väga mahukat, üle 3 kg kaaluvat ja
1072-leheküljelist monograafiat „Georges Frédérik Parrot. Tartu keiserliku ülikooli esimene rektor“ .
Füüsiku haridusega Parrot (5.VII 1767 Montbeliard, Württenbergi
hertsogiriik - 20.VII 1952 Helsingi) asus Liivimaale, hiljem Tartusse
elama 18. saj. lõpus. Temast kujunes oluline isik Tartus ülikooli (taas)
avamisel ning temast sai Tartu keiserliku ülikooli esimene rektor.
Raamatu suurmehest koostas Otepää Gümnaasiumi vilistlane,
filosoofiadoktor, kunstiajaloolane Epi Tohvri (pildil). Tohvri töötab
Tallinna Tehnikaülikoolis (Taltechis) dotsendina, arhitektuuriajaloo
õppejõuna.
Elegantses öösinises köites mahuka teose kirjastas Tartu Ülikooli
Kirjastus. Raamatu retsensent-toimetaja on ajaloolane Tõnu Tannberg, keeletoimetaja Leelo Jago, kujundas Kairi Kullasepp, Parroti
prantsuskeelsed kirjad tõlkis Marge Käsper.
Põhjalikult Parrot’ elulugu ja tööd kajastava raamatu koostamiseks kulus Epi Tohvril kolm aastat. Ta hankis rohekesti seni avaldamata materjale Parrot’ elust ja tööst Parrot’ kodulinna ajalooarhiivist,
uuris suurmehe isiklikku arhiivi Riias ja ajaloolisi materjale Peterburi
Teaduste Akadeemia arhiivis jm. Valminud raamat kajastab Parrot’
mitte ainult kui teadlast ja rektorit, Tartu ülikooli kujundajat, (maa)
rahvale hariduse andmise eesseisjat, koolivõrkude laiendajat ja Liivimaal pärisorjuse kaotamist toetajat, Peterburi observatooriumi rajajat
ning Peterburi Teaduste Akadeemia akadeemikut, vaid esile on ka
toodud uue vaatenurga alt tema ühiskondlik positsioon Venemaa
impeeriumis.
Raamatus on rohkesti ajaloolisi fotosid, dokumente, arvukalt on
avaldatud lõike Parrot’ prantsuskeelsest kirjavahetusest tsaaridega ja
oma kaasaegsetega. Kirjad on tõlgitud eesti keelde.
Teose esitlusel luges nii prantsuse kui eesti keeles katkendeid nimitegelase kirjadest TÜ prantsuse keele ja kultuuri lektor, Parrotiks
kehastunud Vincent Dautancourt.
Ajastu muusikat esitas vahepaladena Otepäält pärit Priit Peterson,
kes õpib Elleri Muusikakoolis klassikalist kitarrimängu.
Tekst ja foto: Malle Elvet
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Nordplus Junior projekt "Kalade tähtis roll meie elus" –
„The significant role of fish in our lives“
Põhjamaade Ministrite Nõukogu, Rootsi
kõrgharidusnõukogu on heaks kiitnud Puka
Kooli, Läti Vabariigi Riebini Keskkooli ning
Dravnieku Põhikooli Nordplus Junior projekti „The significant role of fish in our lives“.
Projekt nr NPJR-2019/10139.
Projekti eesmärk on parandada õpilaste
teadmisi kohalikes vetes elavatest kaladest,
mõista loodusvarade tähtsust igapäevaelus.
Projekt hõlmab huvitavat õppeprotsessi, mitmekülgseid kooliväliseid tegevusi ja praktilisi
temaatilisi õppetunde, loomingulisi võistlusi
ja haridusreise.
Kuna tegemist on rahvusvahelise projektiga, on töökeel inglise keel. Õpilastel on suurepärane võimalus võõrkeeleoskuse parandamiseks ja kogemuste saamiseks naaberriigi
partneritega töötamisel. Projekti koordinaator on Dravnieku Põhikool. Partnerkoolid on
Riebini Keskkool ja Puka Kool.
2019. aasta 7.-11. oktooberil toimub
esimene ühine kohtumine Riebini vallas.
Osalevad 15 õpilast Puka Koolist ja 15 õpilast
Läti kahest eelpool mainitud koolist. Projekti
tegemistesse on kaasatud 6.-8. klassi õpilased
ja klassijuhatajad.
2020. aasta mais külastavad Läti õpilased
meie kooli.
Projekti kestus on üks aasta. Sissejuhatavad
õppepäevad toimusid meie kooli õpilastele 3.
ja 4. septembril. Alustasime viktoriiniga, kus
õpilased said oma teadmised proovile panna
kaladest, järvedest ja Läti Vabariigist. Aasta

Kas tead ...
... et 8. september ehk koolikuu teine pühapäev, vanavanemate päev, tõi lapsed ja lapselapsed lillede ning magusa suus praksuva
šokolaaditahvliga Mammade – Mammide Taatide kallisse.
Kaugete vahemaade tagant jõudsid
õnnesoovid-meelespidamine kohale kaasaja
vidinate kaudu. Suur tänutunne ning rõõm
täitsid küll hinge, aga minu meelest on see
väga kurb ka, kui iga inimliku iseenesest
mõistetava märkamise tarvis läheb vaja välja
kuulutada see üks eraldi päev, mida siis terve
ühiskond pidupäevaks peab… No olgu!
See ju minu põlvkonna kiiks – oma peaga
mõelda!
13. septembril kell 8.30 (siis, kui õppetöö
Pühajärve koolis Valgamaal tavaliselt algab)
oodati kõiki memmesid ja taate tähistama
vanavanemate päeva kooli aulas koos kooliperega. Pääsukese vidina-kudinakutseline
koolikell lubas meid aulatoolidele istuma.
(Pärispääsud on 3 päeva tagasi lõunamaareisile asunud).
Esimese klassi lapsed avasid peopäeva
kodulauluga, ridamisi esinemisi, eriti muinasjuttu vestev valge habemega maskeeritud väikese “vanaisa” mõttepausid ning
Punamütsikese loo ümbermuutmine jutustamise käigus andis teda kuulavale “lapselapsele” võimaluse oma teadmisi välja öelda.
Saali kumas lavalt äratundmine, et see ju
ongi meie vanadus paralleelis paroodiaga.
Esinemised esinetud-vaadatud, vudisid
lapsed kes kuhu. Direktor Miia Pallase ja õpilasesinduse president Tuule-Liis Jaagant tutvustasid meile koolimaja. Vaibaruumis Anu
Raua Aabitsakukk ja Eesti–Soome ühildatud lipumotiiv vaadatud, laual vargsi Juunior
Postimeest silmatud, põgusalt nähtud autahvlit ning kuldseis raamides teiste koolide tunnusaukirju, liigume ärksalt selle kooliaasta
uhkuse – uue laboriklassi sisemusse. Kappide
klaasuste tagant põrnitsevad statiivid, men-

pärast peaksime olema teadlikumad. Kõige
enam kogusid punkte Jasper Petter, Katariina Oolo ja Hegert Härm. Igal projektil
peab olema logo, mis vastab teatud kindlatele nõuetele. Kas mõne meie kooli õpilase
töö jääb projekti ühislogoks – see selgub
pärast esimest kohtumist oktoobris. Inglise
keele õpetaja Aime Soonvald rääkis lähemalt
teemal „Vähk kui meie vete ohustatud liik“
ja kalapüügieeskirjadest. Tore oli ühiselt kala
püüda, seejärel kalasuppi keeta ja selle maitsest osa saada. Õpilastele sai antud ülesanne
teha PowerPoint esitlus etteantud suurematest Otepää valla territooriumil paiknevatest

järvedest. Tublimad on selle juba esitanud ja
alustavad inglise keelde tõlkimisega.
Parema ülevaate meie projektimeeskonnaga kaasatud õpilaste ja õpetajate tegemistest
saab peatselt avatavast väljapanekust koolimaja teisel korrusel.

suurid, katseklaasid, kaaludki kapiotsas ning
oligi aeg juba arvutiklassi piiluda, külastada
matemaatika ning inglise keele klasse.
Peagi olime aulas tagasi ning vestlusringis
jagasime oma kooliaegseid mälestusi koolilastega. Jutuks tuli koolivorm, toitumine,
vahetunnid, käed-taskus probleemid, poiste
karistamine juuste nulli peale ajamisega, kriitilise momendini tütarlaste seelikute eitus
ning meigi ja valelokkide kraanist allalaskmise nõue. Aeg kiirustas tagant, lapsed klassidesse, vanavanemad nelja gruppi: liikujad,
lugejad-näitlejad, lauljad ja söögivaheaja
ootajad. Valisin liikumise. Jummal – karu
pandi tantsima! Vähi tähtkujus sündinuna,
teen niigi kõike tagurpidi, nüüd sain kena
nooruses balletti tantsinud daami “meespartneriks”! Midagi ületamatut ju ei olnud aga …
lugeja-näitleja olnuks ehk etem. Nendel oli
massdeklamatsioon, millest küll koosnevad
memmed-taadid. Laulugrupp üllatas kandleloo ja lauluga. Meie söögivaheaja armastajad ootasid meid kodundusklassis. Laud

oli lookas imehõrgutistest, tikuvõileibadest,
pitsast, vorstirullidest, pirukatest, viinamarjadest, tagatipuks kohupiimakook.
Kodukord oli nõnda, et külalised, need ju
olime, võisime laua ligi istuda, lapsed ootasid
viisakalt nagu muiste, sõid seistes, trügimata
ja virisemata. Kõigile jätkus, keegi ei jäänud
ilma! Oli meil kõrva ja silma, sest
Meie Miia
Nagu pliiats
Seisis sirgelt
Rääkis virgelt
Kehakultuur
Ajaloos
Noorushoog
Kollektiivi
Hoidmas koos
Et kestma jääb
PÜHAJÄRVE kool.

Liidia Saarmann
projekti koordinaator

Tänuga memmede-taatide nimel
12x vanaema, 5x vanavanaema Aili Naruski

Otepää valla meenekonkurss
Otepää Vallavalitsus kuulutas välja meenekonkursi, mille eesmärk on leida vallale
esindusmeene, mis oleks meeldejäävaks
kingituseks valla külalistele.
Materjali- ja tehnikavalik on vaba, kasutada
võib nii puitu, plastmassi, keraamikat, tekstiili,
lõnga, jms. Meeneks sobib ka piirkonnale
omane või siinkandis toodetav toiduaine.
Esindusmeene puhul palume arvestada:
- meene peab väljendama piirkonna loodusliku ja kultuurilist eripära. Meene loomisel
palume kasutada Otepää piirkonna (Otepää,
Sangaste, Puka, Nõuni) sümboleid.
Otepää valla üldine sümboolika on leitav siit:
https://www.otepaa.ee/et/sumboolika.
- meene võiks olla praktiline.
- meenet peab olema võimalik toota suhteliselt lühikese aja jooksul ja erinevates kogustes.

- meenele lisada juurde tootelugu või legend
ning läbi mõelda meene pakendamine (eriti
toiduainete puhul).
- konkursile esitatavate meenete hulk ühe
esitaja kohta ei ole piiratud.
Osaleda võivad kõik: ettevõtted, eraisikud,
ühendused.
Koos meenega esitada hiljemalt 01.11.2019
Otepää VallavalitsusELE (Lipuväljak 13,
Otepää, 67405) kinnine ümbrik, millele on
kirjutatud töö nimetus ning sees autori kontaktandmeid (nimi, telefon, e-post) ja toote
pakendamisvõimaluse kirjeldus ning toote
hind (eraldi hind tootele ja pakendile).
Konkursi auhinnaks on meenetellimus 500
euro väärtuses.
Lisainfo: Monika Otrokova, tel. 766 4811;
505 970,
e-post: monika@otepaa.ee.
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Sisalikest ja madudest

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

JALGPALL

29.09. kell 17.00 Kääriku kunstmurustaadion
FC Otepää vs Tarvastu & Tõrva ÜM
12.10 kell 13.00 Kääriku kunstmurustaadion
FC Otepää vs Tartu FC Helios

Mänguväljakute koosolekud
Head lapsevanemad!
Teatame, et koosolekud toimuvad üle-eestilise
Maale Elama Otepää valla päeva raames 28. septembril 2019. Mänguväljakute teema tuleb üheks
oluliseks arutluspunktiks sel päeval toimuvate
rahvakoosolekute raames.
Koosolekud toimuvad:
Kell 10.00 Nõuni kultuurimaja
Kell 12.00 Otepää kultuurmaja
Kell 14.00 Sangaste kultuurimaja
Kell 16.00 Puka kultuurimaja
Olete oodatud!

Kolmapäeval, 11. septembril täitus
suuremas osas FC Otepää esindusmeeskonna üks ammuseid eesmärke, milleks on olnud Väikeste Karikavõistluste võitmine. (Olgu öeldud,
et selles karikasarjas ei mängi kaasa
Eesti kõrgemate liigade võistkonnad,
kuid konkurentsis oli tänavu siiski
täpselt 67 meeskonda.)
Eesti jalgpalli peastaadionil toimunud finaalis tuli meil küll Paide
Linnameeskonna paremust tunnis-

Otepää Vallavalitsus

28. septembril toimub algusega kell 12.00
Puka staadionil

Puka sügisjooks
Kuni 12aastased tüdrukud ja
poisid jooksevad staadionil.
13aastased ja vanemad läbivad ca 7 km jooksuringil.
Vanuseklasside kolme parimat autasustatakse medali ja
diplomiga. Registreerimine
kohapeal. Kõigile osalejatele kohuke, mahl, supp.
Lõpetajate vahel loositakse välja auhinnad.
Lisainfo telefon: 58115234, Piret.

tada, kuid südikas mäng ja väravavaht Ermo Ojaste penaltitõrje ning
Priit Lehismetsa viimase minuti värav
lõpetasid finaali siiski väga positiivsete emotsioonidega. Suur kummardus
veelkord kõigile ca 100-le FC Otepää
toetajale, kes staadionile meile kaasa
elama tulid ja selle mängu atmosfääri
ülivingeks muutsid!
Et kolmapäevasel päeval toimunud
pikk reis veelgi meeldejäävam oleks,
organiseerisime oma klubi liikmetele,
noormängijatele
ja nende vanematele kohapeal
veidike aktiivset
tegevust. Lisaks
ringkäigule Ale
Coq Arenal kohtusid mängule
sõitnud otepäällased meie endise
esindusvõistkonna mängija
ja praeguse FC
Flora spordidi-

rektori ning U17 koondise peatreeneri Norbert Hurt’ga. Lõbusa aktiivse
tegevuse järel vastas Norbert laste erinevatele jalgpalli alastele küsimustele, aga vastuseid tuli anda ka isikliku
elu kohta a`la „Kui palju teenid?“ vs
„Kumb on kõvem kalamees, kas sina
või Rasmus Mägi?“.
Kokkuvõttes oli tegu ühe ülilaheda

sündmusega nii mängijate kui kõigi
teiste jaoks ja loodetavasti motiveeris see kogemus osalenud lapsi veelgi
rohkem pingutama, et ka ise saaks
kunagi Ale Coq Arenal mängida.
Pildid ja kokkuvõtliku video leiab
FC Otepää Facebooki lehelt.
FC Otepää

Pedajamäe küla sügisene tõukerattamatk
Pedajamäe küla rahval on traditsiooniks saanud ühised kevadised
kanuumatkad ja sügisesed rattamatkad.
7. septembri hommikul startisime Taevaskoja poole, kus toimus
meie sellesügisene rattamatk – ja mitte tavaliste, vaid tõukeratastega. Elevust oli palju, kuna enamus seltskonnast polnud tõukerattaga
maastikul sõitnud. Giid Rene juba ootas, tegi väikese sissejuhatuse,
näitas õiget sõidutehnikat ja olimegi rajal. Saime kogeda nii laugeid
rahulikke metsateid kui ka ohtlikke järske laskumisi puujuurte ja
kivide vahel. Giid viis meid Taevaskoja kõige ilusamatesse kohtadesse, rääkis põnevaid lugusid ja legende ning testis meie teadmisi. Nautisime imeilusat päikselist sügisilma ja toredat seltskonda.
Pärast matka kulus ära kosutav piknik, mille järel otsustasime käia
vaatamas ka uut Kiidjärve vaateplatvormi ja läbida Valgesoo matkaraja. Sügisene Valgesoo oli lummav, korjasime jõhvikaid ja nautisime päikest. Kuna Taevaskojast saadud meeleolu oli nii mõnus,
võtsime plaani külarahvaga õhtul oma Kinokuuris vaadata lastefilmi
Karoliine hõbelõng, mis on justnimelt Taevaskojas filmitud.
Õhtu lõppedes küsisid lapsed juba, millal ja kus uus matk tuleb?
Heleena Jõgi
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Treeni
Tree
eenii ennast
enn
nnas
astt
julgeks ja
enesekindlaks

Tule jalgpalli mängima!
FC Otepää kutsub kõiki poisse
ja tüdrukuid alates 5.eluaastast
jalgpallitreeningutele!

Tule, harjuta
meiega ja õpi
end kaitsma!

Treeningud toimuvad Otepääl,
Pühajärvel ja Keenis.
Uute harjutajate
vastuvõtt SEPTEMBRIS
Pühajärve Põhikoolis Sihval
Treeningud toimuvad: E ja N 18.00-20.00 Tel: 501 7500
K u u m a k s : t ä i s k a s v a n u d 2 0 € , õ p i l a s e d 15 €
Tr e e n i n g u t e l s a a b o s a l e d a a l a t e s 15 . e l u a a s t a s t

e-post: otepaa@ekds.ee

www.ekds.ee

Täpsem info treeningute kohta
Martin Raid’lt tel. 56224920

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KUULUTUSED
Müüa tugevad kasutatud kummimatid. Sobivad kuuridesse, garaažidesse, erinevatele platsidele,
hobusetalli boxidesse, laohoonetesse jne, kasutusvaldkond väga
lai. Mõõdud 90*90cm ja paksus 1cm. Tüki hind 5-7eurot. Tel.
53707039, dvora@hot.ee.
Aedade, terasside ehitus. 56753918
Müüa 2.a laagerdunud hobusesõnnikut turbaga. Transpordi võimalus. 5018431
Õunamahla pressimine. 5018431
Müüa Nõunis toidukartulit Laura.
5645 7495, Maret
Müüa või vahetada auto vastu
2-toaline korter Pukas.
Hind 5900 eurot. 51973129
Müüa saematerjali, voodri-, põranda- ja terrassilauda. Trans.tasuta!
Tel. 5258911
OÜ ESTEST PR ostab metsa- ja
põllumaad. Tel 50 45 215, 51 45
215, info@est-land.ee
Elektritööd, tel. 5205016

(kai)

(zen)

Merle
LILLEPOOD

(muutus) (hea)

Puhastame teie maad ja metsad
võsast. 53314966
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu tasuta. 505 6107
Teostame erinevaid kolimisteenuseid (vana mööbli, ehitusprahi, raskete esemete äravedu) 58977133
Ostan Enn Volmere maale.
53 561309, volmere@hotmail.com
Korstnapühkija Tase 4 (eramajad,
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed töövahendid. Aivar tel. 56628835
13.10. kell 9-16 Sügislaat Otepääl
Maxima poe taga. Tel. 56618707
Ehitus ja remonttööd, 53471269
Kalaauto Otepää turul jälle igal
neljapäeval kell 15.30-17.00 alates
3. oktoobrist. Tel 5297033
Tekstiilipesuri rent. Tel 56 600 928.

Hea Otepää valla kodanik!

Hea Nõuni küla inimene! Tähelepanu!
Kaizen (kai-muutus, zen-hea) = Nõuni küla heade
muutuste teel vol.2
Nii nagu kevadel üheskoos otsustasime, teeme
mõttetalgud Nõuni tuleviku teemal.

Oled väga oodatud Nõuni kultuurimajja:
13. oktoobril (pühapäev) kell 15.00-17.00.

Ole osaline Nõuni küla tulevikus.
Osalejate vahel loositakse välja auhinnad.
Lugupidamisega,
Elmo Saul, Nõuni külavanem

T: 51 10 574

Sotsiaalminister Tanel Kiik külastab
1. oktoobril Otepää valda.

kell 11 Otepaa vallavolikogu saalis valla sotsiaalja tervishoiutőötajate ja teiste huvilistega.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Head
kudumishuvilised!

Südamlik tänu headele sõpradele,
kõikidele Kalda tänava naabritele,
ema armsatele töökaaslastele
Otepää postkontorist,
kes austasid lahkunu

1. oktoobril kell 14.00 vallamaja III korrusel ruumis 308.
Oodatud on ka uued liitujad.
Järgmised kokkusaamised
15. ja 29. oktoobril kell 14
vallamaja III korruse ruumis
308-309.
Täiendav info tel. 515 3248.

tarmo@ehitusgrupp.ee
Tel. 5087952

Palju õnne!
VIENO ZLOBINA

100
Õnnitleme juubeli puhul.

Mapomets OÜ

PLAADID JA PIIRDED
valmistamine
paigaldamine
puhastamine
kivi asendi taastamine
Kasutame kvaliteetset Soome graniitkivi.

Indrek 5107312
www.palukivi.ee

Otepää vald, Miti küla, Palu

Taevane Isa, kuule mu palvet,
tänu ja kiitust mu hing Sulle toob.
Olen kord väsind, öövarjud kaugel –
saada üks ingel, kes mind Su koju viib.
(Marie Under)

Lõplikult on lahkunud siitilmast
LOOJA lõpmatusse AEGA väsimatu
töömees, pühakoja "Palverändur"
rajaja, looja ja ülesehitaja, inimesi
hea sõnaga toetaja ja alati abikäe
ulataja

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

6. oktoobril kell 11 toimub armulauaga jumalateenistus Otepää
kirikus. Teenivad Marko Tiirmaa ja
Vallo Ehasalu, jutlustab Vihti koguduse õpetaja Pekka Valkeapää.

Südamlik kaastunne Kalju Ojastele
perega ema, vanaema
ja vanavanaema

Avaldame kaastunnet
Ülle Kikkasele

AINO OJASTE

VENNA

Marika ja Aivo

Otepää Naisselts

Head sõbratari

Avaldame kaastunnet Kaljule ja
Teiloorale ema ja vanaema

Südamlik kaastunne
Neeme Kaurovile armsa

Eda Kurvitsat

Aino Ojaste

mälestavad

kaotuse puhul.

Maare ja Valdek

Audentese pere

Su kaitseingel kokku pani tiivad
ja igavikku lasi minna sul...

Mälestame kurbusega

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

Mälestame Sind kallis sõber

KALEV AINLO

PIHEL KUDU

PIHEL

Kaastunne tütar Evelinile.

Sügav kaastunne Alarile
ja tütardele.

Siiras kaastunne teile Alar,
Geir, Grete.

Ester ja Jüri

Mai, Guido, Terje, Mario

Meenutavad ja mälestavad naabrid: perekond Veski ja Valve Puri.

5. oktoobril kell 11 on kõik
Otepää koguduse liikmed ja kiriku sõbrad oodatud ühisesse kohvilauda kirikumõisa saalis.

kaotuse puhul.

Tütar perega

HAUAKIVID,

EELK Otepää Maarja kogudus ja
Vihti kogudus Soomest tähistavad
oktoobrikuu esimesel nädalavahetusel tihedate sõprussuhete ja
koostöö kolmekümnendat aastat.
Lisaks tähistame ka Otepää koguduse 795. tegutsemise aastat.

surma puhul.

mälestust ja toetasid meid
oma kohalolekuga.

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

müügijuht-logistik

Alustame hooaega

Heltona Kivisaare

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

pakub tööd:

Teie Merle Lillepood

OMANIKU JÄRELVALVE

kell 10 Otepaa kultuurimajas eakatega,

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

Ootame külastajaid:
E-R
7.30-18.00
L
8.00-17.00
P
9.00-15.00

Otepää Betoon OÜ

Nagu ikka, austame üksteise aega.
Meie kokkusaamisel on selge algus ja lõpp.

Minister kohtub:
Metsakeskus.ee

Otepää Keskväljakul kestavad
küll ehitustööd, kuid
MERLE LILLEPOOD on
AVATUD.

ÕE
ootamatu kaotuse puhul
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

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

Südamlik kaastunne Alarile,
Geirile, Gretele ja lähedastele kalli

PIHEL KUDU
kaotuse puhul.
Aivo perega
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Väärikad vaskpillid
Valgamaal
Järjekordne rahvusvaheline muusikapäev viib Eestimaa eri otstesse üle saja kontserdi. See aasta erineb
mullustest muusikapidudest sellega, et muusikud
võtavad igas maakonnas fookusesse ühe muusikalise
nähtuse. Valgamaal võetakse vaatluse alla vaskpillid.
Vaskpillides on väärikust ja sära. Üheskoos panevad need orkestri helisema ning üksikuna on ilmekad soolopillid. Ja loomulikult ei kuulu vaskpillidele
vaid akadeemiline repertuaar. Sama palju sobib neile
džäss ja popmuusika.
Muusikapäeval demonstreerivad vaskpillide võimalusi kaks kollektiivi: Tartu vaskpilliansambel ja Tuulisbrass. “Kirg vaskpillimängu ja -muusika vastu tõi
2014. aastal Tartus kokku seitse pillimeest, et hakata
koos pillimängu huuleharjutusi tegema,” kommenteerib seitsmepealise vaskpilliansambli sünnilugu
tuubamängija Urmas Himma. Ansambli repertuaar
ulatub vaskpillimuusika pärlitest ja renessansitantsudest särava baroki ja poppide muusikapaladeni.
Üllataval kombel on Tuulisbrassi sünd seotud
samuti otsapidi Tartu vaskpilliansambliga. Nagu
räägib eufooniumimängija Karl Abro, sai vaskpillikvintett tõuke metsasarveõpetaja Urmas Himma
eestvedamisel toimunud sündmustest – vaskpillilaagrist Paganamaal ja puhkpillifestivalist Võrus. Nii
sündiski ansambel, sest noored muusikud soovisid koos musitseerida ja end erialaselt täiendada.
Muusikapäeval esitab Tuulisbrass kõige erinevamat
repertuaari alustades Händelist ja Sibeliusest ning
lõpetades Joplini ragtime`ide ja rahvalike lauludeni.

Brassansambli vaskne orelikõla
Mis muudab ühe brassansambli kontserdi eriliseks?
“Eks ikka särav kõla,” ütleb Himma. “Ühte vaskpilliansamblisse kuuluvad eri registrites kausshuulikuga
vaskpillid, kõrged trompetid, keskmised metsasarved
ja tromboonid ja madal tuuba. Kokku annavad nad
vaskse särava orelikõla, mis paitab eriliselt kõrva.
Abro täiendab: “Paljud meist on vaskpille kuulnud ja näinud, aga sageli seostub see kogemus matuseansambli või laadaorkestriga. Need loovad küll
sobiva meeleolu, ent mängijate ettevalmistus on
teinekord kaunis tagasihoidlik. Õppinud mängijate
esitus on sootuks midagi muud. Vaskpillid on kuulunud sajandeid kuningakodade ülevate ja pidulike
sündmuste juurde. Vaskpillimuusika arengu eelduseks on alati olnud virtuoossed mängijad. Tänapäeval
mängivad vaskpilliansamblid väga erinevat muusikat,
kuid pidulik ja pühalik kõla, sekka ka virtuoosne mäng
on neile ikka omane.”

Head pillid õppuritele
Vaskpillid sobivalt ka suurepäraselt muusikaõpilasele. “Need pillid on väga sotsiaalsed, neist saab
moodustada ansambleid, mille kooskõla pakub suurt
naudingut,” räägib Himma. Vaskpuhkpill ei vaja ka
lisavõimendust, teda saab mängida kodus ja toas,
kirikus, kontserdisaalis, vabas õhus linnaplatsil, metsas või kus iganes. Isegi vihm ega külm ei takista
teda. Abro täiendab: “Erineva tasemega harrastus- ja
kooliorkestreid ning ansambleid tegutseb üsna palju.
Õpilane saab koosmängust rõõmu tunda juba õige
pea pärast pilliõppega alustamist.”
Kuidas aga kõigist vaskpillidest see õige enda jaoks
üles leida? Himma soovitab alustuseks lihtsalt katsetada - nii saab aru, milline pill kõige mugavam
tundub. Ja loomulikult tasub nõu pidada vanemate
ja targemate kolleegidega. “Vaskpille on tihti peetud
poiste pärusmaaks, kuid väga edukalt võivad kõiki
neid pille mängida ka tüdrukud,” täiendab Abro. “Sobiva suurusega jõukohast instrumenti saab õppima
asuda juba esimestel kooliaastatel.

Teatribussiga Ugala 100. hooaja avalavastusele Viljandis
Ugala teater pakub taas mugavat võimalust Sangastest-Otepäält-Rõngust Viljandisse Ugala teatrisse sõita - Ugala teatri
buss tuleb järgi ja toob pärast etendust ka koju tagasi!
Võimalus on vaadata Ugala uue hooaja avalavastust, mis on
pühendatud Ugala teatri algavaks 100. juubelihooajaks. Peadpööritav rännak läbi saja aasta ehk “Saja-aastane, kes hüppas aknast
välja ja kadus” esietendus Ugala teatri suures saalis 14. septembril.
Viljandi eakatekodus on kõik valmis Allan Karlssoni 100. sünnipäevaks. Kohale on tulnud linnavalitsuse ja ajakirjanduse esindajad,
tellitud on tort, eakatekodu elanikud on pannud selga oma kõige
pidulikumad riided. Kui peoseltskond Allan Karlssoni tuppa siseneb,
pole juubilari ennast aga kusagil. Saja-aastane Allan Karlsson on
akna kaudu põgenenud.

Lavastuse kohta rohkem infot www.ugala.ee/lavastus/saja-aastane-kes-huppas-aknast-valja-ja-kadus.
Etendus toimub reedel, 18. oktoobril kell 19:00 ja buss väljub
Otepää külastuskeskuse eest kell 17. Enne Otepääd võtab Sangastest buss huvilised peale kell 16:40 ja Rõngust 17:20. Buss sõidab
tagasi 15 minutit pärast etenduse lõppu.
Reis mugava bussiga Viljandisse ja tagasi maksab sooduspakkumisega vaid 6 eurot! Bussis on piiratud kohtade arv! Bussipileti saab
osta www.piletimaailm.com/performances/93298-teatribuss-otepaa-ugala?lang=et_EE.
Pileti etendusele saab osta www.piletimaailm.com/performances/91136/buy?lang=et_EE ja Piletilevi müügipunktist.
Ootame teid Ugalasse!

