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Otepää, Nõuni, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Tunnustati Valgamaa ettevõtjaid

www.otepaa.ee/ot

28. novembril toimus 
Sangaste lossis Valgamaa 
ettevõtjate gala, kus tun-
nustuse pälvisid maakon-
na parimad ettevõtjad. 
Tunnustamiseks laekus re-
kordiliselt 93 ettepanekut.

Ettevõtjaid tunnustati 
järgmistes kategooriates:

1. Aasta tootmisettevõte,
2. Aasta teenindusettevõte,
3. Aasta startija,
4. Ettevõtluse edendaja.

Valgamaa aasta tootmisettevõtte tiitli 
sai P-Tech OÜ. Ettevõte toodab alu-
miiniumist kaitseid Enduro mootor-
ratastele. Toodete  eksport on  97%. 
Ettevõte peab väga oluliseks töötajate 
heaolu ja töökeskkonna parendamist. 
On parimate palgamaksjate seas Lõu-
na-Eestis. Toetab Eesti motosportlasi 
ja –üritusi. Teeb tootearendusel koos-
tööd TalTechiga.

Valgamaa aasta teenindusettevõtte 
tiitli sai GMP Clubhotel Pühajärve 
restoran. Ettevõte on valitud kordu-
valt Eesti parimate hulka. Ka sel aastal 
sai restoran tunnustuse White Guide 
Eesti restoranide TOPis – 9. koht. 
Super meeskond, parimad toidud ja 

26. novembril toimus Sangaste mõisa 
ringtallis Valgamaa MTÜ-de aastase-
minar Märka Tegusaid Ühendusi ja 
tunnustati maakonna tublimaid vaba- 
ühendusi ning kogukondade eestveda-
jaid.

Konkursile Valgamaa MTÜ ja 
Väärt kodupaik 2019 laekus 16 kan-
didaati, suurema tunnustuse pälvisid 
neist neli: Puka Kogukond kui elu-
terved eestvedajad, Rasmus Onkel ja 
KOTUS võrgustik kui võrgu(s)tatud 
piirkond, Otepää Motoklubi, kes liigub 
mürinal läbi elu ja Sooru küla (MTÜ 
Sooru Arendus) kui väärt kodupaik 
2019. Nendest valmisid ka tutvustavad 
videoklipid, mis aitavad tegevusi tut-
vustada ja laetakse avalikuks jälgimi-
seks Youtube keskkonda.

MTÜ-de seminar ja tunnustussünd-
mus toimus kaheksandat aastat. Selle 
aja jooksul on tunnustatud 40 ühingu 
tegemisi. Seminaril rääkisid piirkonda-
de tegevustest Karl Kirt Tõrvast, Ivika 
Nõgel Vidrikelt ning Rasmus Onkel 
Tahevalt. Koostöö võimalikkuse ja 
vajalikkuse teemal arutlesid Merike ja 

Margo Mitt. 
Seminari Märka Tegusaid Ühen-

dusi korraldas Valgamaa Arengua-
gentuur koostöös Valgamaa Partner-
luskoguga ja selle toimumist toetavad 
Valgamaa Partnerluskogu, Valgamaa 
Omavalitsuste Liit ning Kodanikuü-
hiskonna Sihtkapital. Seminar toimus 
üle-Eestilise Ühisnädala raames.
Valgamaa MTÜ ja Väärt kodupaik 
konkursile esitati meie vallast:

Otepää Aedlinna Seltsing, Otepää 
Naisselts, Vidrike kogukond, Kui-
gatsi Raamatukogu ja kogukond, 
Arula küla, Puka kogukond ja Otepää 
Motoklubi.

Monika otrokova

Tunnustati maakonna parimaid vabaühendusi 
ja kogukondade eestvedajaid

Nagu tavaks saanud, ilmub talveürituste va-
heleht 19. detsembril 2019 Otepää Teatajas. 

Ootame kõigilt ettevõtjatelt ja ürituste kor-
raldajatelt oma talviste ürituste kava 13. det-
sembriks 2019 e-posti aadressile: monika@
otepaa.ee ja koopia: teataja@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma 
talvistest üritustest või teenustest. Vahele-
hes on tutvustava artikli avaldamine tasuta. 
Kasutage seda võimalust!

Laekunud talveüritusi kajastatakse jooks- 
valt Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee sündmuste rubriigis.

Talveürituste vaheleht 
Otepää Teatajas

suurepärane teenindus.

Valgamaa Aasta Startija 2019 on Arel 
Plus OÜ – Ardi Kaljusaar, Elgo Üks-
värav. Ettevõtte valmistatud Munasau-
na kollektsiooni toodetega saab igaüks 
luua endale puhke-, vee- ja tervisekes-
kuse. Munasaun on tuntud ja teatud 
kui väga hea toode ja kaubamärk, mis 
on toodetud Valgamaal.

Valgamaa ettevõtluse edendaja on 
Estonian Autosport Events MTÜ - 
Rally Estonia. Igal aastal külastavad 
Baltikumi suurimat rallivõistlust tuhan-
ded inimesed, elavdades piirkonna 
ettevõtlust ning tuues kohale arvukalt 
teenuste ja kaupade tarbijaid.

Eriauhind „Raudvara 25“ sai 
OTOLUX AS – Tõnis Balodis.

Konkurssi „Valgamaa ettevõtluse 
auhind“ korraldatakse 2008. aastast 
ning selle eesmärk on tunnustada Val-
gamaa ettevõtjaid, kes oma hea maine 
ja aktiivse tegevusega on aidanud 
kaasa maakonna arengule. Konkursi 
korraldajad on Valgamaa Omavalitsus-
te Liit ja Valgamaa Arenguagentuur. 
Tunnustatavad pälvisid lisaks autahvlile 
ka BirchLagooni karastusjoogid.

Allikas: SA Valgamaa Arenguagentuur

Monika otrokova

Tule Otepää Talveturule 
kauplema!

22. detsembril 2019 koos Talvepealinna 
avamisega toimub traditsiooniline Otepää 
Talveturg.   

Kõik müüjad on oodatud hea ja paremaga 
Talveturule kauplema. Teid ootab ees sisu-
kas jõulueelne päev ning kehakinnituseks 
kuum supp.  

Talveturgu korraldab Otepää Naisselts 
koostöös Otepää Kultuurimajaga. Toetab 
Otepää vallavalitsus.

Küsi infot ja registreeri kauplejaks:
5615 3357 Ene Raudsepp.

Margus Mäll, GMP Clubhotel juhataja ja 
Maarja Sallok, GMP Clubhotel Restorani 
juhataja.

Piltidel:

Puka Kogukond
(vasakult) Anneli Uffert 
ja Karin-Kaja Liigand.

Otepää Motoklubi
(vasakult) Roman Lohk
 ja Argo Raid.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 19. detsembril.

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

Otepää Teataja on Otepää 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.

Otepää Vallavolikogu istungil

21.11.2019

n	 Otsustati lõpetada Sangaste valla sotsiaalhoolekan-

de register.

n	 Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada 

riigihange „Elektrienergia ostmine Pühajärve Põhikooli 

II tarbimiskohale“.

Otepää Vallavalitsuse istungil

18.11.2019

n	 Nõustuti Räbi külas asuva ca 162 m² suuruse 

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi 

maareservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 

punktile 8. Määrati maaüksuse kohanimeks 23238 Rai-

ga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, koha-aadressiks 23238 Rai-

ga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, Räbi küla ja sihtotstarbeks 

transpordimaa.

n	 Anti Elva Tarbijate Ühistule projekteerimistingi-

mused Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak T3, Lipu-

väljak T4, Lipuväljak T5, Munamäe tänav T1, Munamäe 

tänav T2 ja Munamäe tänav 4a kinnistutel avalikult kasu-

tatavate teede ja sellega seotud rajatiste, välisvalgustuse 

ning sadeveekanalisatsiooni väljaehitamise ehitusprojekti 

koostamiseks.

n	 Anti Ain Antonsile projekteerimistingimused 

Mägestiku külas Soome kinnistul päikeseelektrijaama 

püstitamiseks ehitusprojekti koostamiseks.

n	 Anti Raido Käärile projekteerimistingimused 

Otepää vallasiseses linnas Savikoja tn 1 kinnistul elamu 

ehitusprojekti koostamiseks.

n	 Anti Margus Värvale ehitusluba Räbi külas Käo 

kinnistul tiigi rajamiseks.

n	 Anti Raimo Lepikule ehitusluba Lauküla külas 

Palu kinnistul puurkaevu rajamiseks.

n	 Anti OÜ-le EKSIIV ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Kuuse kinnistul elektritootmisrajatise rajamiseks.

n	 Anti OÜ-le EKSIIV ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Lutsu kinnistul, Raja kinnistul ja Tootsi kinnistul 

elektritootmisrajatise rajamiseks.

n	 Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas 

Kopli tn 10-2 asuva korteriomandi (kinnistu registriosa nr 

1046840, üldpind 63,30 m²) võõrandamiseks korraldatud 

kordusenampakkumine.

n	 Tunnistati nurjunuks Otepää vallasiseses linnas 

Saare tn 4a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud 

kordusenampakkumine. Korraldati kordusenampak-

kumine Otepää vallasiseses linnas Saare tn 4a asuva 

kinnistu (kinnistu registriosa nr 2328340, katastritunnus 

55601:007:0008, pindala 700 m²) võõrandamiseks alghin-

naga 9 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbivii-

miseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni 

esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.

n	 Kinnitati Otepää vallasiseses linnas Palupera tee 

14a asuva kinnistu võõrandamiseks korraldatud enam-

pakkumise võitjaks 19 001 euro suuruse pakkumise 

teinud Jaak Uudmäe.

25.11.2019

n	 Anti Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasiseses 

linnas Kirikla kinnistul pastoraadi ümberehitamiseks.

n	 Anti Truuta külas Mäemetsa kinnistul asuvale ehi-

tisele (suvila) kasutusluba.

n	 Anti Truuta külas Mäeotsa kinnistul asuvale ehiti-

sele (abihoone) kasutusluba.

n	 Anti Truuta külas Mäeotsa kinnistul asuvale ehiti-

sele (üksikelamu) kasutusluba.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Laureen rikanson   17. novembril
Heron kikkas   19. novembril
victoria kiiver   25. novembril

n	 Tunnistati lõppenuks Otepää vallasiseses linnas 

Pühajärve tee 42a asuva kinnistu võõrandamiseks kor-

raldatud enampakkumismenetlus ja lugeda OÜ Aarna 

kinnistu müügilepingu sõlmimise õiguse ning 2000 euro 

suuruse tagatisraha kaotanuks. Otsustati korraldada kor-

dusenampakkumine Otepää vallasiseses linnas Pühajär-

ve tee 42a asuva kinnistu (kinnistu registriosa nr 2326340, 

katastritunnus 55601:007:0009, pindala 785 m², sihtotstarve 

sotsiaalmaa alaliik üldkasutatav maa) võõrandamiseks alg-

hinnaga 15 000 eurot. Moodustati enampakkumise läbi-

viimiseks komisjon koosseisus: 1. Kajar Lepik (komisjoni 

esimees); 2. Jaak Grünberg; 3. Eveli Misnik.

n	 Määrati tervisetoetus kahele isikule kogusummas 324 

eurot.

n	 Määrata toetus raske majandusliku olukorra puhul 

kahele isikule kogusummas 120 eurot.

n	 Anti otsustuskorras kuni 31. jaanuarini 2023. a Mit-

tetulundusühingule Otepää Kinnaspunkt (registrikood 

80411929, asukoht Kevade tn 1 Otepää vallasisene linn) 

tasuta kasutusse heategevuse ja sotsiaalabi korraldami-

seks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone 

keldrikorruse ruumid, suurusega 252 m².

n	 Eraldati reservfondist eelarvereale „08400 Toetused 

usuasutustele“ 3000 eurot Sangaste kirikuhoone avariilise 

katuse remondikulude katmiseks.

AMETLIK INFO

Valgamaa Ühistranspordikeskus annab teada:

Ajavahemikul 01.09.2019 kuni 31.10.2019 on liini 
nr 74 Otepää –Neeruti –Otepää kasutatud alljärg-
nevalt:

1. 7:40 väljuv liin Otepää-Neeruti-Otepää on käigus 
ainult laupäeviti, septembris ja oktoobris 8 päeva, 
läbisõit 128 km, maksumus 0,954 x 128 = 122,11 
eurot, reisijate arv 1.

2.  8:35 väljuv liin Otepää-Neeruti-Otepää on käigus 
ainult teisipäeval ja reedel, septembris ja oktoobris 
17 päeva, läbisõit 340 km, maksumus 324,36 eurot, 
reisijate arv 27, kulu ühe reisija kohta 12,01 eurot

3. 18:40 väljuv liin Otepää-Neeruti-Otepää on 
käigus esmaspäevast laupäevani, septembris ja 
oktoobris 52 päeva, läbisõit 1040 km, maksumus 
992,16 eurot, reisijate arv 21, kulu ühe reisija kohta 
47,25 eurot.

Tuginedes liini analüüsile ja seoses reisijate vähe-
susega liinil nr 74 Otepää-Neeruti-Otepää sulgeda 
nimetatud liin alates 1. detsembrist 2019.

Lisainfo: Valgamaa Ühistranspordikeskuse 
tegevjuht Liia Rätsep tel. 766 6125, e-post: Liia.
Ratsep@valgamaa.ee.

Monika otrokova

LUGEJA KÜSIB

7. novembri 2019 Otepää Teatajas kirjutab vallava-
nem Kaido Tamberg  artiklis  „Kobras ja konstrukt-
sioonid“  ühinenud Otepää valla investeeringutest. 
Iseenesest ülevaatlik kirjutis, kuid sisaldab osavat 
sõnamaagiat, kus laenukohustused tuuakse välja 
vaid ühe piirkonna kohta, jättes mainimata teiste 
piirkondade laenukohustused. Täpsemalt on välja 
toodud Palupera vallalt üle tulnud laenukohus-
tus, kuid arusaamatul põhjusel pole artiklis sõnagi 
Sangaste, Otepää ja Puka valla võetud laenuko-
hustustest.  

Artiklist jääb mulje, et uue ühinenud Otepää 
valla loomisel oli võetud laenukohustus vaid Pa-
lupera valla küladel, aga tegelikult see nii ei ole. 
Et asjas selgust saada tuleks vaadata ühendvalla 
2018. aasta esimest eelarvet. Eelarve seletuskiri 
sätestab muuhulgas ka uue valla laenukohustused. 
Vaadates ühinenud Otepää valla võlakohustuste 
jääki, mis seisuga 01.01.2018 oli 2 989 935 eurot, 
siis laenust 63,8 % (1 907 540 eurot) moodustab 
endise Otepää valla kohustus,  24,8%  ehk 741 
311 eurot on Sangaste vallast üle tulnud kohustus 
ning Palupera valla Nõuni piirkonna laen 9% ehk 
täpsemalt 269 417 eurot. Puka valla laen oli aga 
sootuks väike, moodustades pelgalt 2,4% ehk 71 
667 eurot. Seega eraldi rõhutada Palupera valla 
külade kohustust on selgelt üleliigne, pigem saab 
välja tuua Puka valla väikese laenujäägi, mille arvelt  
on uuel vallal võimalus siis rohkem Puka piirkonda 
panustada. Lisaks, kuna uuel vallal on kohustus 
tasuda kõikide liitunud valdade laenukohustused, 
saab väita, et arvestades juba tehtud investeerin-
guid ja tagasi maksmist ootavad laenusummad, on 
eelisarendatud piirkonnad paraku siiski Otepää ja 
Sangaste piirkond ning vähem teised piirkonnad. 

Kokkuvõtvalt võib öelda, et ühinenud Otepää 
valla investeeringute panus Nõuni külla on  siiski 
vaid 17 000 eurot (Otepääle ja Sangastesse inves-
teeritud miljonite  kõrval) ja varasemaid tegevusi 
uutesse investeeringutesse kirjutada ei saa. Vaa-
tasin huvi pärast üle ka Otepää valla eelarvestra-
teegia investeeringuobjektid (2020-2023) ning pa-
raku peab tõdema, et ka seal ei ole hetkel Nõuni 
piirkonnale täiendavaid vahendeid planeeritud. 

ErMo kruusE 
Päidla külavanem

Kiri nii lugejale, kui ka 
lugejatele

Hea lugeja Ermo Kruuse Päidlast! Minu artiklis 
ei ole rõhku pandud laenukoormustele (ega ka 
laenuvõimekuse analüüsile). Need ongi nii, nagu 
nad on ka Sinu poolt välja tooduna. 

Iga liitunu lähteolukord oli erinev, sest Sangaste 
ja Otepää liitusid tervikuna ja vabatahtlikult, saa-
des ,,kaasavaraks“ kokku ka ca 800 000 preemiat. 
Puka liideti preemiata ning Nõuni oli juba eelnevalt 
Otepääga vabal tahtel liitunud. Sellest kõigest on 
palju räägitud ja sellest ajast on juba ka mitu lund 
jõudnud ära sulada. 

Mitmest osast on saanud üks vald summaarse 
laenukohustusega ja uue arvestusliku laenuvõi-
mekusega. Siinkohal ma tahaks eraldi rõhutada, 
et laenuvõimekus ise ei ole mingi rikkuse näita-
ja, sest laenatu tuleb ju ka kunagi tagasi maksta. 
Justnagu valmisolek autot juhtida ei maksa miskit, 
kui autot pole. 

Endise Puka (ja s.h. ka Palupera) laenuvõime-
kus pole aga sugugi nii lihtsalt tänasesse seisu 
hinnatav, sest suur  osa rahvast ja territooriumit 
läks vanast vallast naabervaldadele koos vastava 
tulubaasiga. Samas jäid just suurema kulukusega 
objektid praegusesse Otepää valda. Lisaks läheb 
kogu see hüpoteetiline laenuressurss ( ja ka kõvasti 
lisaks!) Puka  uue kooli ehitamiseks, teedesse jms 
taristusse. Puka on kindlasti üks liitmisest võitnud 
piirkond. Ja see teeb sealsele kogukonnale vaid 
hääd.

Nõuni laenukoormus sai seepärast eraldi näi-
datud, et üsna tavatult võttis vabatahtliku külade 
liitumise lepinguga vana Otepää vald üle suure 
osa praeguse Elva ja endise Palupera valla laenu-
koormusest. (Jätan oma isikliku arvamuse sellest 
lepingust siin seekord viisakusest avaldamata). 

Elva vald sai ka omale saadud küladega suurema 
osa endisest tulubaasist. Laen, mille tagasimaksed 
ja koormus olid arvestatud Palupera valla, kui ter-
viku tulubaasi arvestades, jäi  uue Otepää kanda. 
Samuti on ju Palupera valla ajal tehtud investeerin-
guid aastaid otse eelarvest näiteks kasvõi Palupera 
kooli arendamisse, mille siis oleks pidanud selle 
loogika järgi hüvitatud saama ka Otepää vald?! Pi-
sut nagu imelik ja praeguse Elva valla poole kaldu  
kokkulepe?! Aga nii toona otsustati ja olgu siis nii.  

Teisalt on Nõuni meie üks ilus-armas kant laheda 
kogukonnaga, kellele tänu juba eelnevalt  tehtule 
suuri ,,järeleaitamisi“ teha vaja pole. Asju pare-
maks ja uusi asju saab aga ikka teha. Nõuni on 
ka minule isiklikult südames soe koht ja märgilise 
tähtsusega sissesõiduvärav valda. 

Lugeja Päidlast on ju ka ise olnud pikaajaline 
kohalik poliitik ning tal on olnud võimalik asju 
teha ja mõjutada ka juba enne uue valla aega. 
Selleks on Palupera vald andnud talle ka võima-
lusi kinnistuid rentides ja muul moelgi. Kindlasti 
väärib sellest algatatust näiteks Nõuni rannaala 

arendamine kiiremat arengut, kui siiani. Seda ka 
vald plaanib koos kogukonnaga ning näiteks lisaks 
rannaala arendamisega Nõunis asfalteerib ja val-
gustab 2020. a ära ka Nõuni asumi sisese tänava, 
mida juba kaua oodatud jms.

Ehk siis, hea lugeja, kõik ei ole nii, nagu näib, 
aga palju on ka just nii, nagu paistabki! Oleme alati 
valmis lugejatele peensusteni lahti seletama, mis 
tähendab Otepää vallale erinevate liitumisvarian-
tide koosmõju ja mida plaanis teha. Praeguseks 
oleme aga juba üks suur vald, mille igal piirkonnal 
on omad eripärad, vajadused ja võimalused, aga 
millel on nüüd üks rahakott! 

Sealjuures on väga kindel, et lisaks Otepää, kui 
keskuse huvidele, on igati kaitstud ka Sangaste, 
Puka ja Nõuni huvid. Piirkondade vastandamine 
ühel või teisel moel ei aita edasi, sest suures plaa-
nis oleme juba üks organism nagunii.

Edu ja arukat laenamist!

vallavanem kaido taMbErg

Päidla külavanema 
kommentaar

Tehtud! Tore, et Nõuni piirkonnale lubatu nüüd 
ka must-valgelt kirja sai pandud. Olgu lisatud, et 
Nõunis on veel Kullipesa ring, mis samuti mus-
tkatet pikisilmi ootab. Faktiliselt tahaksin ka märki-
da, et Elva vald ei saanud Palupera vallalt kuidagi 
suuremat tulubaasi, elanikkond jagunes pooleks 
– 52,5% Elva valda  ja 47,5% Otepää valda. Samuti 
oli territoriaalne jagunemine võrdne, kuid lisaks 
sai Otepää vald Miti karjääri, kust laekub vallale 
maavarade ressursitasu. Palupera valla investee-
ringuid tehti omal ajal võrdselt nii Hellenurme 
kui Nõuni pool, ka laen võeti nii, et see jagunes 
objektiti võrdselt. Seega pole õiglane kunagisele 
Palupera vallale etteheiteid teha. 

Kokkuvõtvalt ütlen – kõikide piirkondade elani-
kud väärivad head elukeskkonda ning kohalikel 
elanikel on siin oluline roll. Kitsaskohtadest avatult 
rääkides leitakse ühiselt ka parimad lahendused. 
Lugupidamisega ja piirkondade võrdset kohtle-
mist oodates, 

ErMo kruusE 
Päidla külavanem

VASTUS
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Otepääd ja Valgamaad tutvustati Helsingi mardilaadal
Helsingi Kaablitehases toimus 23.-24. novembril 
Soome suurim Eestit tutvustav sündmus – Martin 
Markkinat ehk mardilaat, mis toob tükikese Eestit 
üheks novembri nädalavahetuseks Helsingisse. 
Selle aasta teema maakonnaks oli Valga ja Val-
gamaa, mis tähendas eraldi laada-ala, kultuuriprog- 
rammi ning tegevusi lastele.

„Mardilaadal maakonna esindamise eesmärk on 
soomlaste kutsumine talveks lõunamaale, külasta-
maks Lõuna-Eestis asuvat Valgamaad. Valgamaal 
kohtuvad mulgi, Tartu ja Vana-Võrumaa kultuurid, 
lisaks on Läti vaid sammukese kaugusel. Siin on 
huvitav nii talvel kui suvel ja valgamaalased võtavad 
külalisi alati hea meelega vastu," ütles Valgamaa 
Arenguagentuuri juhataja Anneli Kattai.

Valgamaa esindus Mardilaadal koosnes üheteist-
kümnest laadaboksist, Otepää vallast olid esindatud 
Anni butiik, Sangaste mesi, Puka Pritsumehe Marid 
ja MTÜ Karukäpp. 

Turismiletis oli tööl Otepää turismiinfokeskuse 
infospetsialisti Külliki Pikk ja Valgamaa giid Tuuli 
Merimaa ning oma materjale andsid jagamiseks 
kaasa mitmed turismiettevõtjad. Huvi Otepää 
piirkonna kohta oli suur, uuriti nii lumeolude kui 

erinevate tegevuste ja ürituste kohta.
Helsingis tegutsev Tuglase Selts kirjeldab 

37. korda toimuvat mardilaata kui eesti kul-
tuuri, käsitöö ja toidu oaasi. Mardilaadal 
pakuvad oma tooteid nii suured ja tuntud 
kui väiksed ja uued käsitöö- ja toidumüüjad 
üle Eesti. Laada turismialalt sai nõuandeid, 
ideid ja soodsaid pakkumisi reisimiseks 
kõikjal Eestis. 

Rikkalik kultuuriprogramm andis aimu 
nii ajaloost, kirjandusest, muusikast, kui 
filmikunstist. Disainirõdul tutvustasid oma 
loomingut Eesti disainerid, kelle jaoks 
on olulised nii kestlik tootmine kui oskus 
siduda esivanemate teadmisi, oskusi ja 
visuaalset pärandit tänapäeva tehnoloogia 
ja vormikeelega. 

Lastealal jätkus meisterdamist ja muid 
tegevusi ka pere pisematele.

küLLiki Pikk
otepää turismiinfokeskuse
info- ja turundusspetsialist

Otepää Vallavalitsus müüb 

kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää valla-
siseses linnas Pühajärve tee 42a asuva kinnistu 
(kinnistu registriosa nr 2326340, katastritunnus 
55601:007:0009, pindala 785 m2, sihtotstarve sot-
siaalmaa alaliik üldkasutatav maa) alghinnaga 15 
000 eurot.

Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsi-
lised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida 
vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakku-
misest ei ole keelatud.

Enampakkumise osavõtutasu suuruseks on 
100 eurot. Enampakkumise tagatisraha suurus 
on 10% alghinnast. Tagatisraha ja osavõtutasu 
tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele 
nr EE421010202000578003 SEB Pangas hiljemalt 
30. detsembriks 2019. a kell 10:00.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 30. 
detsembriks 2019. a kella 10.00-ks Lipuväljak 13, 
Otepää Vallavalitsuse kantseleisse kinnises üm-
brikus, millele on märgusõnaks kirjutatud „Püha-
järve tee 42a“. Kirjaliku pakkumise võib saata ka 
posti teel.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isiku-
koodi või registrikoodi; nõusolekut enampakku-
mises osalemiseks enampakkumiseks esitatud 
tingimustel; dokumente enampakkumise osavõ-
tumaksu ja tagatisraha tasumise kohta; sõnadega 
väljendatud pakkumise summat; pakkumise esita-
ja allkirja; esindaja volitusi tõendavat dokumenti 
(vajadusel); pakkumise esitaja kontaktandmeid: 
telefon ja e-posti aadressi.

Pakkumiste avamine toimub 30. detsembril 2019. 
a kell 11:30 Otepää Vallavalitsuse nõukoja ruumis.

Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööajal: kontaktisik Jaak Grünberg (tel 502 2316).

Veebilink korraldusele https://atp.amphora.ee/
otepaa/index.aspx?itm=247135

Sangaste Kultuurimajas tööl 
uus perenaine

Sangaste Kultuurimaja 
uus perenaine-kultuu-
rikorraldaja on Marina 
Pulver.

Marina Pulver on pärit 
küll Kiviõlist, kuid juba 
25 aastat on ta Sangaste 
mail elanud. Marina on 
lõpetanud Sonda põhi-
kooli ja Kiviõli 1. Keskkoo-
li. 1991. a lõpetas Marina 
Väimela põllumajandus-
tehnikumi zootehnikuna. Varasemalt on ta töötanud 
Valga õmblusvabrikus, Valga Haigla hooldekodus 
ning Otepääl Marguse Spordikeskuses.

Marina on tegelenud rahvatantsuga ja laulnud 
ansamblites. Tema suureks huviks on käsitöö ja 
aiandus ning ta käib ennast pidevalt erinevatel 
kursustel täiendamas.

Kultuurimaja perenaise-kultuurikorraldaja töö- 
ülesanneteks on piirkonna kultuurielu korraldamine 
ja tegevuskava koostamine ning huviringide ja San-
gaste Kultuurimaja sisutegevuse organiseerimine.

Marina Pulveri kontaktandmed:
Tel. 5300 8226, e-post: Marina.Pulver@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi Otepää Auko-
daniku nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 
31. detsember 2019.

Avaldused Aukodaniku põhjenduste ja eluloo-
liste andmetega tuleb esitada hiljemalt 31. det-
sembriks 2019 Otepää vallavalitsusele e-posti teel: 
vald@otepaa.ee või postiaadressile: Lipuväljak 13, 
67405, Otepää.

Täiendav info ja avalduste vorm Otepää valla 

kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald – 
Otepää tunnustab (Otselink: https://www.otepaa.
ee/et/aukodanik).

Otepää Aukodaniku nimetus on Otepää valla 
kõrgeim autasu, mis antakse füüsilisele isikule au- 
avaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate 
teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal, 
mis on valmistatud hõbedast. Otepää Aukodaniku-
le antakse rahaline auhind, mille väärtus on auko-

danikuks nimetamise aasta aastaarv eurodes. Auko-
daniku nimetuse ja Otepää Aumedali andmise 
otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega 
kaasnev Otepää Aumedal antakse üle Eesti Vaba-
riigi aastapäeva aktusel.

Otepää valla esimene aukodanik oli Otepää Rah-
vateatri rajaja Kalju Ruuven.

Monika otrokova

Otepää Vallavalitsus ootab kandidaate Otepää Aukodaniku nimetusele

Otepää valla 80-aastaste ja vanemate eakate jõulu-
mesi ootab eakaid vastavalt elukohale kas Otepää 
Vallavalitsuses, Sangaste Teenuskeskuses ja Puka
Teenuskeskuses kuni 31. jaanuarini 2020.

Täiendav info: 5199 4123, 766 4827 (sotsiaal-
töö- spetsialist Kersti Tamm). Nõuni piirkonna ea-
kad saavad meepurgid kätte Nõuni Kultuurimajast 
(lisainfo: Marika Viks 5346 5648.

Kes ei saa meepurgile järele tulla, palume ühen-
dust võtta Otepää Vallavalitsuse sotsiaalteenis-
tusega.

Otepää Vallavalitsuse poolt on Kalevi kommipakk 
jõuludeks kõigile lastele vanuses 0-12, kelle rah-
vastikuregistri järgne elukoht on Otepää vald.

Kommipakid jagatakse lasteaia ja kooli jõulu-
pidudel. Kodused lapsed saavad kommipaki kät-
te Otepää Vallavalitsusest ning Sangaste ja Puka 
teenuskeskustest, kuni 31. jaanuarini 2020.

Täiendav info: vanemlastekaitsespetsialist Kris-
tin Leht 512 5745, Lastekaitsespetsialist Ene Tuisk 
5341 9003. 

DETAILPLANEERINGUD

Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu 
eskiislahenduse avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus teatab, et Sihva külas asuva Järveranna ja Mäe katastriüksuste detailplaneeringu es-
kiislahenduse avalik väljapanek toimub 20.12.2019-19.01.2020.

Planeeritav ala hõlmab Järveranna (katastritunnus 63601:002:1460) ja Mäe (katastritunnus 63601:002:1383) 
katastriüksuseid. Planeeringuala pindala on ca 3.7 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuste jagamine  ja ehitusõiguse määramine elamuehituseks.

Detailplaneeringu eskiislahendus kohaselt moodustatakse kolm krunti elamuehituseks. Ühtlasi tehakse ette-
panek Otepää valla üldplaneeringu muutmiseks, selliselt et, Järveranna katastriüksuse jagamisel moodustatava 
ühe krundi minimaalsuurust vähendadakse 1 hektarilt 0.7 hektarile.

Detailplaneeringu eskiislahendusega saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses lahtioleku aegadel ning valla ko-
dulehel: www.otepaa.ee/planeeringute-avalikustamine. Kirjalikke arvamusi detailplaneeringu eskiislahenduse 
kohta saab esitada Otepää Vallavalitsusele avaliku väljapaneku ajal kirjalikult aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 
67405 või e-postiga aadressil vald@otepaa.ee.

Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 29.01.2020 kell 14.00 Otepää Vallavalitsuse nõukoja 
saalis (Lipuväljak 13, II korrus).

Täiendav info: planeerimisspetsialist Neeme Kaurov, neeme.kaurov@otepaa.ee, 7664820.

Otepääl süttisid 
advendituled

Keskväljaku ja Lipuväljaku remondi tõttu jõulupuud 
sellel aastal linna ei toodud. Jõulupuudeks olid ehi-
tud kaks kuuske Otepää Kultuurimaja pargis, kus 
advendituled ka süttisid. Otepäälastele juba tuttav 
LED-tuledega karu oli samuti oma koha leidnud 
kultuurimaja pargis.

Advendi tähendusest rääkis otepäälastele EELK 
Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa, 
vallakodanikke tervitas Otepää vallavalitsuse liige 
Valdur Sepp. Marko Tiirmaa, Valdur Sepp ja Otepää 

Kultuurikeskuste juhataja Jorma Riivald süütasid ka 
advendiküünla, millest said oma küünlad süüdata 
hiljem kõik soovijad. Jõulutuli jõudis hiljem külava-
nemate abiga ka küladesse.

Loeti ette ülevallalise jõulurahu leping, selle allkir-
jastasid valla külade ning vallavalitsuse esindajad. 
Seega kehtib alates 1. detsembrist kuni kanutipäeva-
ni, 13. jaanuarini Otepää vallas jõulurahu.

Jõulukuuskede all lõi jõuluootuse meeleolu nais-
koor „Helletajad“ (juhendaja Merle Soonberg). Hil-
jem pakuti Otepää Kultuurimajas sooja teed ja pi-
parkooke, toimus Otepää Muusikakooli laululaste 
kontsert Meeli Rammuli juhendamisel.

Sündmuse korraldas Otepää Kultuurikeskused.

Monika otrokova

Märkame korralikku 
ja südamlikku

Omavalitsuse kohustus on üles leida hooldatud maja-
pidamised ja südamlikud õued maal. Ehk korraldada 
heakorrakonkurss. 

Pöördume kõikide maaelanike poole, kes soovivad 
oma töörõõme jagada teistega. Andke endats teada. 
Talude külastused toimuvad 2020. aasta kevad-suvel. 

Täpsem jutt maikuu ajalehes.

otepää vallavolikogu maaelukomisjon, 
lisainfo: tel. 5089416

Kuigatsi raamatukogu 
on avatud 1. detsembrist

E 11-17.30
T 11-17.30
K 11-17
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KultuuriKalender

Otepää Kultuurimaja
Lisainfo +37256626481 Merle Soonberg

  6. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Komöödiateatri etendus 
Maarika Korolev & Henrik Normann: PIMEKOHTING. Täispilet: 
17eurot, sooduspilet: õpilane/ tudeng/ pensionär 15 eurot, lapsele 
kuni 7 a (k.a.) sissepääs tasuta, juhul kui istub piletiga saatja süles. 
Kestus ca 2 h, etendusel on 1 vaheaeg ca 20 min. Piletid müügil 
Piletilevis, Piletimaailmas, Otepää Turismiinfo keskuses ning tund 
enne algust kohapeal.

  7. detsembril TEATRIPÄEV, mis on pühendatud Kalju Ruuveni 100. 
sünniaastapäevale, Otepää Teatrile ning tähistame ka Otepää 
Kultuurimaja 65. sünnipäeva. 

     Kell 15.00  Kogunemine Otepää kalmistu väravate juures, Papa Kalju 
ning teiste teatritegijate kalmu külastus.

     Kell 17.00 Näituse „Papa Kalju 100 ja Otepää Teater“ avamine Otepää 
Kultuurimaja galeriis.

    Kell 18.00 Otepää Kultuurimaja Teatristuudio esietendus H. Visnapuu  
„Lembit Võidumees“ Otepää Kultuurimajas.

       Kell 19.30 Teatripidu: kõned, meenutused, pildistamine, tantsimi-
ne, Papa Kalju oad ja palju rõõmu jällenägemisest. Lisainfo Ene 
Prants: +372 517 6599 või nuustakuteater@gmail.com. Osalus 
annetuspõhine, kutsetega tasuta.

  8. detsembril kell 12.00-16.00 Otepää Kultuurimajas Jõuluehete val-
mistamise töötuba. Töötuba viib läbi Triin Pannel. Osalustasu 10 
eurot, mis sisaldab kõiki vaja minevaid materjale ning kohvipausi. 
Osalusest anna teada 5662 6481 Merle, merle.soonberg@otepaa.ee.

  8. detsembril kell 16.00 Otepää kultuurimajas Jõuluootuse advendi-
kontsert. Esinevad Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester, kaastegev 
Puka Meesansambel. Korraldab Otepää Muusikaühing. Tasuta.

10. detsembril kell 12.00-13.00 Otepää Kultuurimaja fuajees Ethel 
Disaini toodete müük.  Info: www.ethel.ee. 

13. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas Vaikse Muusika Õhtu 
koos Evald Raidmaga.  Tasuta.

15. detsembri kell 16.00 Otepää Kultuurimajas Jõuluootuse adven-
dikontsert. Otepää Vanamuusikaansambel ja vokaalansam-
bel MALK. Korraldab Otepää Muusikaühing. Tasuta.

21. detsembril kell 12.00 Otepää Kultuurimajas Eakate jõululõuna. 
Naudime ansamblite Lõõtsa Väntsutajate ja Perepilli jõulu-
kontserti, sööme jõulupraadi. Osalustasu 5 eurot, anna enda 
tulekust teada +372 5662 6481 Merle. Kui praadi ei soovi, võib 
kontserti kuulata tasuta!

21. detsembril kell 20.00 Talvepidu ansambliga KRUUV. 
Meeleolukad vahepalad, fotonurk ja fotograaf, loterii. Avatud 
Kohvik/Baar. Broneeri laud 5662 6481 Merle. Pilet 10 eurot.

22. detsembril Otepää Kultuurimaja pargis Talvepealinna pidustu-
sed. 

11.00-14.00 TALVETURG. Müügil head ja paremat/Loterii/Soe supp. 
Broneeri müügikoht +372 5615 3357 Ene.

12.00 TALVEPEALINNA PIDUSTUSED: kontsert, kus esinevad 
Otepää valla Talvekoor, Esteetika tantsukooli päkapikud, 
Linetantsijate lumesadu. Lisaks jõuluvanade kokkutulek ja 
Talvepealinna tiitli üleandmine!

11.00-13.00 KUUMADE JOOKIDE FESTIVAL. Leiuta lahe kuum jook 
ja tule osalema. Žürii valib lemmiku. Kultuurikuuris pesitseb 
Jõuluvana!

27. detsembril kell 19.00 Otepää Kultuurimajas segakoor EVEKO 
jõulukontsert.

Puka Kultuurimaja
Lisainfo +3725274812 Helgi Pung

14. detsembril kell 10.00-14.00 Puka Kultuurimajas JÕULULAAT. 
Registreeri müügikoht +3725274812 Helgi.

15. detsembril kell 13.00 Puka Kultuurimajas Vaba Vankri koguperela-
vastus Eestlaste Muistne Jõululugu. Pilet kõigile 3 eurot. Laval: 
Maili Metssalu ja Ragne Veensalu, Kestvus: 35 minutit. Lavastus 
tõstab laste ja nende vanemate teadlikkust sellest, milliseid täh-
tpäevi on Eestis tähistatud. See on hoogne ja meeldejääv tervik 
maskide, nukkude ja pärimusmuusikaga. 

Veiko Ratas kutsub sind Puka Kultuurimajja seltskonnatantsu alga-
jate kursusele. Tundide algus jaanuar 2020, toimub kolma-
päeviti. Anna enda huvist teada Helgile +3725274812.

Sangaste Kultuurimaja
Lisainfo +372 53008226 Marina Pulver

  8. detsembril kell 12.00-16.00 Sangaste Kultuurimajas Koduse pipar-
koogitaina koolitus ning piparkoogimaja ehitamine. Koolitaja 
Sirje Riivald. Osalustasu maja kohta 20 eurot, võib teha ka ühe 
maja kahe peale. Registreeri ennast +3725284902 Merilin.

10. detsembril kell 14.00-15.00 Sangaste Kultuurimajas Ethel Disaini 
toodete müük. Info: www.ethel.ee. 

14. detsembril kell 12.00 Sangaste Kultuurimajas Eakate jõulupidu. 
Peame jõululõuna koos sooja ja külma lauaga. Pidu juhib ning 
muusikaga kostitab ansambel MA & W. Osalustasu 12 eurot, 
mis tuleb maksta hiljemalt 7. detsembriks Sirjele +372580057 
või Leale +3725102752. Pidu korraldab MTÜ Sangaste Rukkilill.

15. detsembril kell 11.00-14.00 Sangaste Kultuurimajas JÕULULAAT. 
Mekime Heleni Jõuluputru, avatud on päkapiku töökoda. Kell 
13.00 Jõuluvana külaskäik ning kell 14.00 Lõõtsa Väntsutaja ja 
Perepilli Jõulukontsert! Broneeri müügikoht +37256648555 Rait.

Nõuni Kultuurimaja
Lisainfo +37253465648 Marika Viks

  6. detsembril kell 18.00-21.00 Nõuni Kultuurimajas Päkapikudisko.
14. detsembril kell 13.00  Nõuni Kultuurimajas pensionäride, taidlejate 

ja meie sõprade jõulupidu. Kontsert ja muusikaline külakost: Rehi 
ja Kalm trio, Osalustasu 5 eurot.

15. detsembril kell 16.00 Nõuni Kultuurimajas Laste jõulupidu. Külla 
tuleb Jõuluvana ning Rändteater Vaba Vanker mängib lavastust: 
Eestlaste Muistne Jõululugu.

28. detsembril kell 20.00 Vana-aasta lõpupidu koos Tauri Anniga. 
Oodata on üllatusi! Pilet 8 eurot.

Selgusid Otepää valla meenekonkursi tulemused 

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja meenekon-
kursi, mis kestis 1. novembrini. Oma tööd esi-
tasid 35 autorit, esitati 79 erinevat eset. Otepää 
Vallavalitsuse liikmed valisid välja kolm parimat.

„Tänan väga kõiki, kes osalesid valla meene-
konkursil. Väga ilusad ja huvitavad meened olid 
ning seetõttu oli valikut teha väga raske,“ ütles 
Otepää vallavanem Kaido Tamberg. „Kindlasti 
ei piirdu me ainult esimese kolme koha võitnu-
tega, vaid leiame ka teistest töödest hulgaliselt 
meelepäraseid meeneid, mida tellida.“

Meenekonkursile laekunud töödest on 
plaanis Otepää Kultuurimajas järgmise aasta 
alguses teha ka näitus.

Konkursi auhinnaks oli meenetellimus 500 
euro eest, mis läks kolme autori vahel jagami-
seks:

1.Torusall Otepää kihelkonna seelikutriibus-
tiku värvides (autor Riine Latserus) 200 eurot 
ulatuses meenetellimus.

2.Kohalik poolkuiv arooniavein „Otipää“. 
Veini teeb eriliseks asjaolu, et marjad on kor-
jatud alles pärast mesikäpast „veinimeistri“ 
külastust, sest küll tema juba teab, millal 
marjad kõige magusamad ja õige aeg korjeks. 
Mesikäpp Oti järgi on vein ka nime saanud. 
(Autor: Murimäe Vein) 150 euro ulatuses 
meenetellimus.

3. Siidisall ja lips „Otepää“ (autor Esti 
Kittus) 150 eurot ulatuses meenetellimus.

Eraldi äramärkimist väärivad oma tööd kon-
kursile esitanud Otepää Gümnaasiumi kuns-
tiõpetaja Ave Kruusmaa ja tema õpilased: 

Kenert Künnapuu, Liisi Kukk, Aveli Tinno, 
Enelin Terav, Silvia Vuks, Marit Maribel Pulles, 
Silvia Oja ja Carmen Piho.

Monika otrokova
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Ajalugu ise ajas ei muutu, küll aga võib muutuda meie tõlgendus sündmustele ja selguda hiljem nende tegelik põhjus ning 
tagajärg. Me võime näha enda ümber toimuvat ja meid ümbritsevaid inimesi täna ühtmoodi, kuid hiljem tõdeda, et pida-
nuks teisiti. Kuid on neid, keda saab mõista vaid üheti – vaid nii, nagu nad tegelikult on ja ilma pettuse või varjamiseta 
ka välja paista lasevad. Inimesed, keda võltsnaeratuseta hinnatakse nii nende elu ajal kui ka pärast seda.

Kalju sündis Võrumaal, 
Linnamäel, peres, kus ühtekokku 
seitse last. Lõpetas Linnamäe alg-
kooli ja hiljem asus Vana-Otepääl 
sadulsepa ametit õppima.

Teatriteed alustas Vana-Otepääl 
näiteringis näitlejana. Otepää Kul-
tuurimaja näiteringi hakkas Kalju 
juhendama 1950. aastal. See ei ole 
aga teatritegemise algus Otepääl.

1882. aastal lavastati Otepääl 
C.R.Jakobsoni ainukene näidend 
,,Artur ja Anna,, kus lisaks koha-
likele olid näitetrupis kaastegevad 
kirjaniku lähemad sugulased ja 
nende hulgas Jakobsoni õde, kut-
seline näitleja ja koolitatud soolo-
laulja Ida Thomson. Sellest ajast 
on Otepääl teatritraditsioone püsi-
vana hoitud. 

1957. aastal anti Otepää Kultuu-
rimaja näiteringile A.Korneitšuki 
näidendi "Eskaadri hukk" lavastu-
se eest RAHVATEATRI nimetus. 
Seda loetakse tänase Otepää Teatri 
sünniks.

Kalju lavastused, mida 39 
aasta jooksul Otepää Rahvateatri 
nime all tuli ühtekokku 69, päl-
visid hulgaliselt konkursivõite ja 
heakskiite professionaalsete teat-
ritegijate hulgaski. 

1962. aastal omistati talle teene-
lise kultuuritöötaja aunimetus, 

1992. aastal sai Kaljust Otepää 
esimene aukodanik ja 1994. aastal 
vabariikliku kultuuripreemia lau-
reaat.

Margus Möll

Otepää ajaloolistele fakti-
dele tuginedes on Otepää teatrite-
gevus paljudel aegadel olnud pje-
destaali kõrgemal astmel. Põhja 
langenud pole teater sealt kunagi. 
Vahetevahel lihtsalt kogunud 
jõudu, et siis taas täistuuridel Eesti 
etenduskunstide tippu pürgida, 
nagu käesoleval aastal vabaõ-
hulavastusega ,,Taevas, muld ja 
tulevik,, (lavastuse idee autor, 
eestvedaja ja projektijuht Merilin 
Kirbits).

Papa Kalju Teater (Otepää Rahva-
teater) surus ennast kuulsaks 1957. 

aastal, mil ta sai esimese kolme 
omataolise hulgas austava rahva-
teatri nimetuse. Pea iga kümnes 
otepäälane oli teatriga seotud. 
Otepää Rahvateater ja Kalju 
Ruuven olid siinse paiga maine-
kujundajad sõna otseses mõttes. 
Kindlasti on suureks tugisam-
baks teatriimede ajas olnud veel 
kaks siinset kultuurivedurit, teat-
rikuntsnik ja metoodik Udo Jäär 
ja Otepää Kultuurimaja direktor 
Heino Napp, ilma kelleta poleks 
tollane Otepää teatrilugu täiuslik. 

Kalju Ruuveni fenomenaalset 
oskust tavaline inimene lavalauda-

dele tuua ja ja temast välja pigis-
tada teatriime, on kadetaks teinud 
isegi kutseliste teatrite juhid. 
“Vanemuise” toonase juhi K. Irdi 
kuulus lause: “Kaugel pole see 
aeg, mil Otepää Teater toob lavale 
Bertolt Brechti “Kolmekros-
siooperi”, päädis Kalju Ruuveni 
kuulsa vastulausega: ,,Kui Ird 
laenab mulle “Vanemuisest” kolm 
... näitlejat, siis teeme ära”. 

Oma näitlejate ja teatri kaitseks 
oli Kalju nagu kalju, nagu tõeline 
papa. Tema teater oli rohkem kui 
etendused ja aplaus. See oli aas-
takümneid positiivsust ja armas-

tust kiirgav teatrilummus nii saalis 
kui laval. Kordumatu talumehetar-
kusega, austades oma näitlejaid ja 
armastades seda tööd, oskas ta luua 
teatri, mida imetleti kogu Eestis ja 
kaugemalgi. Tema sisemine jõud 
ja pühendumine oma teatrile oli 
kordumatu. Igas näitlejas leidis 
ta eheda, looduse poolt kingitud 
andetera ning koos vormiti sellest 
lavaime, mida nauditi suurtes ja 
väikestes teatrisaalides.

Kui maestro Kalju Ruuven april-
lis 1996. aastal haiglasse läks, 
sulges ta vist esimest korda kul-
tuurimaja ülemise pika saali ukse 
ja ütles ”Hüvasti!”. See “hüvasti” 
oli kui kokkuvõte kõikidest teat-
riaastatest, oli kui sõnum: ... ”nüüd 
olete suureks saanud ja peate ise 
hakkama saama”. Ta ei tulnudki 
enam tagasi. 

Tänu Margus Möllile ja Ivar Vii-
gimetsale jätkusid etendused ja 
teatri ringsõidud ning kokkusaa-
mised.

Täna näeme taas noori teatrilaval 
loomas teatrilummust. Lavaimede 
ukse avab siin Merilin Kirbits oma 
abilistega. Teatri hingekeel on taas 
olemas Otepää teatrilaval.

Hipp, Hipp, Hurraa!!!

Valdur Sepp

OTEPÄÄ TEATRILUMMUS

Alumisel pildil Kalju Ruuven 
1976. aastal valminud filmis 
“Suvi” Teele isa rollis. 

Teised näitlejad pildil: 
Margus Lepa ja Aino Vähi. 
Režissöör Arvo Kruusement.

Koos paljude teiste Otepää 
Teatri näitlejatega osales 
Kalju ka 1987. aastal mängu-
filmi “Tants aurukatla umber” 
võtetel erinevates massist-
seenides. Režissöör Peeter 
Simm. 

Tänaseni on ikka Eesti 
mängufilmides või seriaalides 
suurema või väiksema rolliga 
esindatud ka keegi Otepää 
Teatrist. Esimesena meenu-
vad filmid: “Maie ja Valdur 
saavad jalad alla”, “Kelgukoe-
rad”, “Kirjad inglile”, “Täitsa 
lõpp film”.
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Kauaaegne Otepää rahva-
teatri näitleja ja ajakirjanik ning 
pühendunud Otepää rahvateatri 
ajaloo säilitaja Aili Miks kirjutas 
Valga rajooni lehes Otepää rahva-
teatri 10. juubeli puhul pika loo. 
Mõned lõigud toonasest esilehe 
loost:

Öeldakse, et heal lapsel on mitu 
nime. Lapsest siin küll juttu ei tule, 
sest Kalju Ruuven hakkab juba 
paari aasta pärast tähistama kauni-
kesi ümmargust juubelit. 50 aastat 
ehk täismeheiga jõuab kätte. 

Aga nüüd nimedest. Seitse aastat 
tagasi tõid nooremad näitlejad 
käibele “papa”. Nii tema poole 
siis pöördutigi, küll isiklikult, küll 
kirja teel ja telegrammides. Selle 
lisanime sisu on mõneti sümbool-
ne ja igati laiahaardeline. Eks ta 
ole noorematele nagu teine isa ja 
vanematele kunstiisa, kelle suust 
tulevad tõed omaks võetakse ja 
osadesse kantakse. ...
... Kes meist siis ikka käis proo-

videl ja väljasõitudel käsu järgi? 
Ilma ilustamata võiks esialgu 
põhjuseks pidada kohusetunnet. 

Teadagi – osa on ju vastu võetud. 
Ja selles küsimuses ei ole Kalju 
sõna juba mitte viimase tähtsu-
sega. Armastusest näitekuns-
ti vastu ja tööst südamega oskab 
ta rääkida, rääkida niikaua, kuni 
kõige kalgim süda pehmeks läheb 
...
Hea mitu aastat tagasi ütles kord 

Udo Jäär: “Kui mul tuleks Kaljust 
portree teha, joonistaksin suure 
südame...”. Eks see ole ühiste 
koostööaastate tähelepanekute 
vili, mille Udo kui kunstnik ühte 
kujundisse kokku võttis. ...

Pildil Aili Miks 2010. 
aasta septembris raamatu 
“Teatrimaagia kütkes” esitlusel 
Kalju Ruuveni büsti juures 
Otepää Kultuurikeskuses. 
Raamat pühendub Otepää 

teatri ja Kalju Ruuveni ajaloole 
ja mälestusele, kuid talletab ka 
laiemalt kogu Otepää kultuuriloo 
nii tänaste kui tulevaste põlvede 
mäludena, mis paberile panemata 
tuhmuks peagi.

KOMMUNIST
9. DETSEMBRIL 1967

SA PEAD OMA INIMESI 
ARMASTAMA

koosolekul. 
Vaevalt saime teema lõpeta-

da, kui Kalju hüüdis, et mis siin 
pikalt mõelda, teeme Otepääl. 
Meil on saal, Pühajärve Puhkeko-
du, palju abistajaid jne. Sõitsime 
Merle Karusoo, Aime Undi, Viive 
Ernesaksa ja Toomas Lõhmustega 
novembris Otepääle. 

Jalutasime ringi terve päeva ja 
olime juba valmis loobuma, sest 
sobilikku paika me ei leidnud. 
Hakkas hämarduma ja äkki märkas 
Merle Pühajärve ääres suurt vaate-
ratast. Ta hüüdis võidukalt: "Siin 
teemegi!" Kui Kalju sellest kuulis, 
muutus ta väga kurvaks ja ütles, et 
ma jätan igaks juhuks saali vabaks, 
et küllap te ikka lõpuks selle kul-
tuurimaja saalis ära mängite. 

Hakkasime sagedasti sõitma 
Otepääle. 1993. aasta 15. juunil 
saabus Otepääle 250 harrastusnäit-
lejat kogu Eestist. Kalju helis-
tas mulle iga päev ja tuletas ikka 
meelde, et teatrisaal on endiselt 
vaba. Ühel vihmasel päeval tuligi 
bussidega kultuurimajja vedada 
kõik näitlejad, sest väljas kallas 
vihma ja sooja oli 12 kraadi. 

Kalju kuulutas rõõmsalt: "No 
mis ma ütlesin, et kõige parem 
paik on ikka kultuurimaja!". 
Ütlesin, et me teeme vaid tant-
suproovi ja järgmisel päeval 
jätkame taas. 

23. juunil toimus etendus. Üks 
ja ainus kord. Kohale saabusid 
ministrid eesotsas tollase peami-
nistri Mart Laariga, palju saadi-
kuid. Kõrgetel poodiumitel olid 
telekaamerad. Kalju seisis platsi 
ääres ja ütles mulle taas, et ma 
tahaks näha, mis sellest välja tuleb. 
Kultuurimaja saali ta enam etendu-
seks ei pakkunud, sest etendus oli 
kohe algamas. 

Kui etendus tormiliste aplau-
sidega lõppes, tuli Kalju minu 
juurde ja ütles: "Vägev oli! Aga 

ühest asjast on mul kahju. Oleks 
ma teadnud, et te kindlasti kul-
tuurimaja laval ikka etendust ei 
tee, siis oleks ma ju saanud oma 
trupiga proove teha!" 

Sain aru, kui tähtis oli Kaljule 
oma trupp ja kui pühaks ja vajali-
kuks pidas ta proovi.

Ja veel üks lugu

Küsisin kord algaja lavastaja-
na Kaljult, et kuidas Sa ikka oma 
näitlejad õhtuti proovi saad ja neilt 
sellise rollitulemi kätte saad? 

Ta vaatas mulle soojalt otsa ja 
ütles: "Sa pead oma inimesi armas-
tama. Kui vaja, pead ka nende töö-
kohta minema ja ülemustele selgi-
tama, kui vajalik on teater nendele 
inimestele ja Otepääle ja ka neile 
tuleb mõistus pähe panna."

 
Olen Kalju eeskujul kõiki oma 
näitlejaid armastanud. Olen nede 
peale ka häält tõstnud, kuid teine 
plaan on ikka olnud armastav.

Jaan Urvet
Eesti Harrastusteatrite Liidu Esimees 

1989 - 2006

1992. aastal tahtsime uue-
nenud ühiskonnas tõestada har-
rastusteatrite tähtsust ja olulisust 
Eestis. Otsustasime korraldada 
esimese tõelise vabaõhuetenduse, 
mis erineks senisest traditsiooni-
lisest suhtumisest vabaõhueten-
dusse, kui nö teatrisaalis etenda-
tav lavastus tõsteti lihtsalt ümber 
murule. Suurprojekti lavasta-
jaks otsustasime paluda Merle 
Karusoo.

Mõtlesime kaua, kus see kor-
raldada. Nõutav oli majutusbaas, 
toitlustus, vihmasteks proovi-
päevadeks ka saali olemasolu ja 
veel sada asja. Arutasime asja 
Eesti Harrastusteatrite Liidu üld-

Lisaks ülaltoodud Aili 
Miksi artiklile, pühendab seesama 
“Kommunist” Otepää rahvateatrile 
veel peaaegu kaks lehekülge. Muu 
hulgas toob Kalju seal välja mitme 
lavastuse sünnilood ja saavutatud 
tähelepanu:

Rahvateatris on pea alati suur 
põud jõukohasest ja heast reper-
tuaarist. Teatrikülastaja tahab näha 
repertuaaris vaheldust, sellepärast 
võtsime oma mängukavva võrd-
lemisi nõudliku opereti “kellel on 
raha vaja”. Operetist võttis osa 31 
tegelast, paljud olid laval esimest 
korda. Suure töö tegid laulude-
ga August Krents, saatega Koit 
Haljand ja tantsudega Ernst Raiste 
“Vanemuisest”. Ka kostüümide-
ga oli “Vanemuine” helde. Nagu 
hiljem žürii otsusest selgus, jäädi 
meiega rahule ja määrati Tallin-
nasse vabariiklikule rahvateatrite 
kevadele. Tulime seal viie parema 
hulka. 

Suure tunnustuse tõi kaasa lava-
kujundaja – dekoraator Udo Jäär 
(kõrvaloleval pildil). Draamateat-
ris puhkes viimase vaatuse eel 
eesriide avanedes aplaus. See ei 

olnud mitte igapäevane ega harilik 
aplaus – see kuulus kauni San-

Meenutusi Kaljust

Francisco sadamapildi (alumisel 
pildil) kujundajale Udo Jäärile. ....
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Kuigi vihma ei sadanud, oli 
ebameeldiv ilm, tuuline ja jahe. 
Inimesed kiirustasid tänavailt koju. 
Ruttasin Otepää kultuurimajja. 
Igal pool remont. 

“Kust ma võiksin leida selt-
simees Kalju Ruuveni?” Harju-
tav akordionist, ainuke hingeli-
ne, keda majas kohtasin, osutas 
hoovi suunas: “Kas ta seal ei ole?” 
Õues loopis kolm-neli meest auto-
koormalt halge kuuri. “Ruuven 
on praegu metsas. Tulge tunni aja 
pärast, siis on ehk tagasi.” 

Tunni pärast oli kuuri ees uus 
auto propsidega. Mehed loopisid 
jälle neid kuuri. Baretis ja kum-
mimantlis mees jäi mind vaatama. 
Tunnistas, tuli koormalt alla ja 
ulatas ootamatule häirijale käe. Ja 
kohe olime nagu vanad tuttavad, 
kuigi kohtusime esmakordselt. ...

... Astume keldrituppa. Kirju-
tuslaud täis värvipotte ja pints-
leid – remont! Seina veeres kõva 
kušett. Istun sinna. Ruuven istub 
kaksiratsa laua juures toolil, käed 
korjul, lõug hõõrub käeselga. Tooli 
minupoolsed jalad kiiguvad õhus 
rahulikus arütmias. Mõnikord 
päris kriitilises kõrguses. Kuid 
upakile ei lähe.

Ruuven oskab piiri pidada

...Vaatan vargsi kaasvestlejat. 
Mingi karge rahu atmosfäär on 
tema ümber. Sealt kiirgab seleta-
matut soojust. Ta on seda tüüpi 
“võõraid onusid”, kelle tuppa 
tulles hakkavad koerad saba lipu-
tama ja lapsed jooksevad rõõmsalt 
vastu. Kuid kogu aeg naeratava 
näo taga tunned rahutut hinge, 
suurt tahet ja kuulsat eesti jonni, 
mis viib mehe või raudkivist läbi. 
...
“Millest see tuleb, et Otepää kul-
tuurimajal on nii tugev rahvatea-
ter? Samasuguseid ja paremaidki 
maju on Eestis palju.”

“On hakanud kord minema. 
Rahvas elab sisse.” Kalju Ruuven 
kõneleb rahvast. Sellest, missugu-
se visaduse ja armastusega tehakse 
tööd. Mida see nõuab. Ja millised 
raskused on vaja võita. “Kui töö 
hakkab minema, on kergem. Õpid 
inimesi tundma. Aga mõnikord 
tuleb ka töö ajal osalisi vaheta-
da. Näiteks “Siinpool hoorison-
ti” nõudis viit vahetust. Aga eks 
ikka õige leiab. Sellest pole muret 
tundnud, et ei leia.” ...

... “Kuidas te tüki valite?”
“Eks igatepidi. Häid asju on 
vähe. Kerged ei meeldi. Kui loen, 
mõtlen tegelastele. Mis sobib, mis 
ei. Aga ennekõike muidugi – mida 
me ütleme publikule. Kas vaataja 
jääb mõtlema. Kas näidendist on 
ka kasu.” ...

... “Tükk aega olete juba rahmel-
danud. Kas pole ka mõtet tulnud 
seda tööd jätta?”

Ta raputab pead ja on kuidagi 
erutatud, kui ütleb: “No näitejuhti-
mist ehk saaks, aga rahvast ei saa 
küll lahkuda. Igasugust raskust 
koos läbi elatud.” ...

...Tagasi Tartusse sõitsin veoauto 
kastis. Kujutasin ette Otepää rah-
vateatri afišši, kus nüüdsest peale 
seisab: “Lavastaja Eesti NSV 
teeneline kultuuritegelane Kalju 
Ruuven.”

Olin rõõmus. Päev oli pealkir-
jaga.

See oli väike väljalõige omaaeg-
se legendaarse noore näitleja Jaan 
Sauli pikast ja novellilikult kirja 
pandud intervjuust Kalju Ruuve-
niga 1962. aastal “Kultuur ja elu” 
11. numbris.

Sain Kaljuga tuttavaks 
keskkooli viimastes klassides. Kui 
August Krents kutsus mind oma 
lauljaid saatma. See oli isetege-
vuse kuldajastu, kui polnud veel 
televiisorit, internetist rääkimata. 
Tuldi kultuurimajja, et laulda, tant-
sida, teatrit teha... Nii noored kui 
vanad. 

Kalju oli tohutult hea suhtleja. 
Kui tal oli vaja mind etendusele 
muusikat tegema, läks ta mu ema 
juurde, kes oli tol ajal raamatupoe 
juhataja ja alustas kaugelt peale: 
"Küll sul on ilus pood ja nii palju 
raamatuid ja küll sa ise oled kena 
inimene..." Siis teadis ema juba, 
et küllap on vaja mind mängima. 

Selle peale Kalju: "Ja näed, tark 
oled sa ka ja taipasid ära!" Siis ei 
saa enam ära öelda. Ka minu abi-
kaasa Olev mängis tol ajal mitme-
tes etendustes. Üks esimesi suu-
remaid koostöid oli muusikaline 
etendus "Parvepoisid". Popmuusi-
ka tulekuga "Horoskoobi" aegadel 
sai koos estraadietendusi tehtud. 
Sõnalises osas tema näitlejad ja 
muusikalises minu lauljad. Olime 
kultuurimajas aastaid kolleegid. 

Tööka ja ääretult pühendatuna 
teatrile hoidis ta oma näitlejaid, 
kui lapsi. Sellest ka PAPA KALJU.

Evi Savi (ülal pildil saatmas lauljaid).

PÄEV OLI PEALKIRJAGA

KALJULT SAADUD TEATRIPISIK EI OLE 
RAVITAV

Kui Agu Sihvkat tsiteerida, 
sii peaks alustama sellest... et teat-
risse kutsus mind Aare Sepp. Tore 
oli, et kutsus. Juhtus palju põnevat. 
Mängides „Sikud kaevul” Aarega 
esimese kohtingu stseeni, märka-
sin Aarel abielusõrmust sõrmes, 
miilustasime mis miilustasime, 
aga sõrmus sai tasapisi taskusse 
libistatud ja papa Leol oli rõõmus 
meel, et ta tütreke ei kohtu mingi 
abielumehega, vaid tubli ja ausa 
talupoisiga. 

Sama lavastusega esinesime 
Savernas, mina muidugi peaaegu 
mitte, sest Aare unustas mulle kui 
oma küla „tädile” öelda... Küpse-
tasin rahulikult lastele kodus pann-
kooke kui tuli kõne tavatelefonile: 
"Kus sa oled?"

Küla pealt kõige kiirem Žiguli 
leitud, lapsed kähku empsi poole 
ja olingi kohal ning etendus algas. 

See lavastus on minu elus veel 
väga tähtis. Oodates bussi, et sõita 
Pühajärvele etendusele, peatus 

Nõunis minu ees mitte prints 
valgel hobusel, vaid prints valges 
Moskvitšis, sõidutas mu sihtpunkti 
ja on minu „prints” siiani... 

Aga papa Kalju – muhe mees, 
mõnus naljasoon, pannkoogid, tar-
kuseterad kogu eluks. 

Teater – vahva seltskond "Par-
vepoisid", esimene Soomes käik 
Ikarus bussiga, toredad väljasõi-
dud, TEATRIPISIK, mis siiani 
endast märku annab!

Marika Viks

KALJU OSKAS “JAH” 
VASTUST VÄLJA VÕLUDA

KALLIS  
PAPA 

KALJU

Mina olen Marit ja kirju-
tan nüüd sulle esimest korda. Olen 
väga õnnelik, et sain Sind tunda. 
Olime, nii Vihti Teater kui ka 
meie pere, alati teretulnud Otepää-
le Sinu juurde. Siin Otepääl oli 
selline imelik ja rahulik õhkkond, 
mida kuskil mujal ei olnud. 
Mäletan hästi, kui istusime Teat-
rimajas üleval ja söime suppi. 
Rääkisime ja saime teine teisest 
piisavalt aru. Vaatasime kui kured 
kolisid kevadel ja pesitsesid Teatri 
akna all. Ja see Sinu kodusaun, 
Papa!  Tule taevas appi, nii mõnus 
saun! 

Istusime palju kordi Sinu sauna-
toas kamina ääres, nagu siin pildil 
19. sajandi lõpus teeme. Ja nüüd 
detsembris 2019 oleme Ariga jälle 
taaskord siin. Sellepärast et tulime 
Sinu 100. a. sünnipäevapeole.

Papa Kalju!
Hip, hip, huraa! Hip, hip, huraa! 
Hip, hip, huraa!

Marit Peura - Otepää Teatri sõprus-
teatri - Vihti Teatri juhataja (Soome)

Nagu ikka kollektiivide, 
ettevõtete või kasvõi riikide vahel 
sõlmitud sõprus toetub tegeli-
kult inimeste vahelisele suhtele ja 
läbisaamisele, oli samamoodi ka 
Otepää ja Vihti teatrite vaheline 
sõprus eelkõige inimsuhete vili. 

Kalju oma hea suhtlemise 
ja seletamatu võluga oli peagi 
ümbritsetud ka Vihti sõpradest, 
saamata algul üksteisest arugi. Ei 
olnud ju igal ajahetkel käepärast 
neid üksikuid soome keele oska-
jaid, kes tooonases vene keele 
ülemvõimust värskelt pääsenud 
väikelinnas kuldaväärt tõlkidena 
osutasid ehk endalegi teadmata 
Otepäälastele hindamatu teene.

Kujunes nõnda, et soomlased 
siia sagedamini juhtusid, kui meie 
Soome ja seepärast pigem nemad 
eesti keele selgeks said. 

Küllap on selliseid sidemeid 
mujalgi maailmas, kuid siin, 
maailma mõistes väikese mätta 
otsas, on siiski uhke tunne olla 
väikeseks lüliks selles pikas ja 
tugevas ketis.

Margus Möll
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Mina jõudsin Otepää Teat-
risse lavale esimest korda juba 
keskkooli ajal. Lugesin hästi luu-
letusi ja minu tollane emakee-
le õpetaja, teatri näitleja, LAINE 
HEIN viis mind Papa Kalju juurde. 
Laine oli kusagil ära ja mina asen-
dasin teda Mahtra Sõjas. Esimene 
etendus, kus juba tõeliselt kaasa 
tegin oli "Igaüks otsib armastust." 

Esimene lugemisproov oli 16. 
nov. 1973. a. Täpselt minu 20-ndal 
sünnipäeval. Selles etenduses oli 
peaaegu kogu Otepää Teatri nais-
tuumik. Ma imestan, kui hästi 
mind noore tegelasena näitlejate 
perre vastu võeti.

Mulle endale on kõige rohkem 
meeldinud mängida etenduses 
"Naine on ka inimene", kuigi olin 
seal asendusnäitleja, "Katrinas" ja 
"Kauges külalises". Ilma teatrita 
oleks mu elu olnud palju vaesem.

Kaja Sarvin

Alustasin teatritegevust 
aastal 1990. Papa Kalju lihtsalt 
ühel heal päeval helistas ja kutsus. 
Ütles: "Vaatan, et kasutama-
ta vedeleb üks tütarlaps, milline 
raiskamine." Ühesõnaga rääkis, et 
selline etendus nagu "Lahutus", 
kas ma ei tahaks proovida. Eks 
ma siis proovisin. Andsin käe ja 
jäin. Sel ajal teater elas ja kihas. 
Aastas anti ikka 2-3 etendust välja. 
Huvitav küll, aga siis teater innus-
tas ja huvitas inimesi, eks selles 
suur osa oli Papa Kaljul. Igatahes 
minu jaoks oli (on) see meeldiv 
vaheldus tavaelule. Jah... ja need 
väljasõidud, mis vanasti toimusid, 
no juba see seltskond oma olemise 
ja huumoriga tõmbas kaasa.

Maima Luik

Ma arvan,et see oli 1984.  
aastal ja esimene roll oli Kosjasõit 
ja mulgi osa, nime ei mäleta. No 
algas see nii, et olin Nõuni kultuu-
rimaja näiteringis ja sealt Kalju mu 
leidis. Alguses oli ju päris põnev. 
Ega muidu poleks sellega tegemist 
teinudki ja selline uhke tunne oli 
– ikka Otepää Teatrisse mängima 
võetud ja muidugi Ruuveni nimi 
oli ju kuulus ja see seltskond oli 

kuidagi selline teistsugune ja 
muidugi palju ilusaid tüdrukuid 
oli. Ja niimoodi aastate jooksul sai 
sellest elu paratamatu osa. Praegu 
ei kujutaks seda enam ettegi. Ühte-
kokku olin teatris 18 aastat, palju 
neid rolle kokku oli, ei mäletagi 
ega oskagi kokku lugeda.

Aare Sepp

Tallinna Kultuurikooli raa-
matukogunduse osakonna lõpeta-
nult 1958. a pakuti suunamisko-
misjonist kolme kohta töölemine-
kuks ja üks neist oli Otepää rajooni 
raamatukogu juhataja amet. 
Kahtlust ei olnud mingit. Kind-
lasti Otepää, sest aasta varem oli 
siin loodud rahvateater ja sellest 
rääkis kõlavalt ja palju tollane 
eesti raadio. esimene roll "Mahtra 
sõjas" Huntaugu Miina. Mängisin 
ilmselt nii "vapustavalt", et pärast 
esietendust pandi kultuurimajast 
pihta mu esmarolli kostüüm ehk 
takune hõlst.

Aili Miks

Mind määrati 1958. a 
sügisel Otepää Keskkooli tööle. 
Samal aastal pakkus Kalju mulle 
osa H.Wuolijoki "Niskamäe 
leivas". Huvitavaim aeg mu elus 
seoses rahvateatriga, algas 1979. a 
"Naine on ka inimene" lavale jõud-
misega... Igas kunagises kaaslases 
oli midagi omapärast ja huvitavat. 
Kindlasti on üks unustamatu aga 
Helmi Rannas – üks läbi aegade 
andekamaid Otepää rahvateatri 
näitlejaid. Kalju Ruuven oli kogu 
oma teadliku elu pidanud jõudu 
katsuma raskustega ja tulema 
sageli võitjaks seal, kus kõrvalseis-
ja oli juba kaotuses kindel...

Karin Võsu

Töötasin Teeninduskom-
binaadi kangakudumistsehhis. 
Kolleeg Mare Juurma käis juba 
"Lola Hamiltoni" proovidel ja 
ütles mulle, et neil puudub peretüt-
re osatäitja. Ütlesin, et lähen ja 
teen ära. Tuligi Kalju ja võttis mu 
proovi.

Tiiu Baumann

Minu esimene roll Otepää 
teatris oli Annina 1990-ndal aastal  
etenduses "Parvepoisid". Mõeldes 
sellele ajale tagasi, siis kindlas-
ti meenub mulle Papa Kalju oma 
muheda ja heasüdamliku olekuga. 
Papa oli selle teatri ja mitte ainult, 
vaid ka maja hing. Ükskõik millal 
sa majja astusid, sa teadsid, et leiad 
Papa sealt eest. Seda kõike, mis 
puudutab Papa Kaljut ja teatrit, 
on väga keeruline meenutada 
paari lausega, sellest võib pajatada 
väga-väga pikalt. See oli kindlasti 
üks meeldejäävamaid aegu, mida 
ma igatsen senini, oma vahvate 
kaaslaste, lõbusate väljasõitude 
ja vahest tüütute proovidega. Igal 
juhul võin ma uhkusega teatada, et 
olen mänginud Otepää Teatris.

Aita Areng

Minu lapsepõlv oli teatri ja 
papa Kaljuga nii seotud, et nää-
rivana tundsin ma ära kolme ja 
poole aastasena – "See on ju on 
Kalju!" Esimene "roll", kui selline, 
oli mul "Õhupalli" noorteetendu-
ses tantsijana. Siis tuli "Südames 
on mitu soppi" ja mõni aasta 
hiljem "Valguse ja varju kabaree". 
"Saalomoni naiste" ringreis Saa-
remaale jäi viimaseks koos papa 
Kaljuga. Kuningas Saalomo-
ni mängis seal minu mees Agu 
Prants. Ise mängisin Seeba kunin-
gannat. Ivari Viigimetsa lavas-
taud etenduses "Rätsepmeistrid 
ja nende õnneloos" ületasin end 
pidevalt... vähemalt mulle tundus 
nii. Aitäh teatrile! Selles peres olen 
saanud oskuse elule püstipäi otsa 
vaadata.

Ene Prants

Otepää teater – see ei ole 
organisatsioon. Ka tänasel päeval, 
mil ta juriidiliselt on mittetulun-
dusühing, on ta minu jaoks pigem 
seltskond. Grupp inimesi, kuhu 
tuleb aegajalt uusi liikmeid, kuid 
ära minejaid ei ole. Jäädavalt ei 
lähe ära ka need, kellele maine 
aeg otsa saanud. Neid mäletatakse, 
neist räägitakse, nad on mäludes, 
albumites ja kavalehtedel. Ma ei 
julge rääkida kõigi nimel, kuid 
minu jaoks avaneb teatri uks vaid 
ühtpidi – sissepoole.

Olles 1990. aastal, asunud 
Otepääle elama, kuulsin esimes-
telt tuttavatelt, et Papa Kalju teater 
on olemas ja mõnikord otsitakse 
näitlejaid. Kuna olin juba põhikoo-
lis heietanud lootust saada näitle-
jaks ja tegelik koolitee läks teisiti, 
nägin nüüd võimalust näitlemise-
ga lähemat tutvust teha. Nii saigi 
endast märku antud ning õige pea 
– 1992. aastal kutsuti mängima 
Lembit Kooritsa etendusse “Kauge 
külaline”. Ma ei olnud ilmselt 
väga kiiduväärt näitleja, kuid ka 
mitte nii vilets, et rohkem ei oleks 
kutsutud. Nõnda järgnesid “Okas-
roosike”, “Kaval Ants ja Vanapa-
gan”, “Kratid”, “Tornikomitee”, 
“Kallid külalised”, “Charley tädi”, 
"Ärimehed" (Ära – ehk äritegemi-
se kunst) ja "Laip sahvris". Mõni-

kord, kui lavale ei trüginud, olin 
kulisside taga ning kahel etendusel 
("Kiusatus" ning "Rätsepmeistrid 
ja nende õnneloos") leidsin seal ka 
helitehnikuna rakendust. 

Kui 7 aastat teatriga tutvust 
tehtud, olin hakanud tasapisi ka 
lavastamisele mõtlema. Leidus-
ki noori huvilisi, kes olid valmis 
minu käe all õppima ja esitama 
lasteetendusi. Repertuaari otsingud 
viisid vene muinasjuttude juurde. 
Kaks esimest lavastust saidki 
vene muinasjuttude ainetel kokku 
pandud ning debüütlavastused 
"Uusaastapoisi seiklused" ja "Jõu-
luvana kott" sisustasid kahel aastal 
nii Otepää kui ka natuke kaugema-
te lasteaedade jõule.

Nii läks lahti minu teatritee, mis 
tänaseks kroonilise lavahaiguse-
na enam muudeks tegemisteks 
aega ei jäta. Eeltoodud loetelu on 
mõne lavastuse ja mõnekümne 
rolli võrra täienenud. Olen käinud 
lavastajate ja näitlejate erineva-
tel koolitustel, kuid tulnud sealt 
tagasi alati teadmisega, et Kaljult 
meelega ja kogemata õpitu raken-
damisega olen algusest peale õigel 
teel.

AITÄH, KALJU!

Margus Möll

Tänavu tähistame Kalju sajandat sünniaastapäeva. Kümme aastat tagasi 
tähistasime Kalju 90. tähtpäeva aga Otepää Teatri sajanda lavastusega 
“Lambaliha”, mille kirjutanud Otepää omaaegne kultuuri- ja hariduste-
gelane Gustav Wulff Õis.

Pildil stseen etendusest Elva Kultuurikeskuses. Vasakult: Christin Hark, 
Ilmo Tamm, Ene Prants Margus Möll ja Kaja Sarvin.

VEEL MEENUTUSI

Lehes kasutatud fotod on Otepää Teatri arhiivist ja näitlejate erako-
gudest. Materjalide kogumisel aitasid kaasa kõik värsked ja varase-
mad meenutajad. Fotosid, suurt osa meenutustest ja artikleid kogu 
pikkuses on võimalik näha ja lugeda Kalju juubeliaastapäeva puhul 
välja pandud näitusel.

PARIM, MIS MEID VÕIB TABADA, ON 
VÕIMALUS TEGELEDA AINULT 

MEELDIVAGA

Laine Kõiv
27.12.1932 - 26.11.1919

Kui Laine sai kutse Papa Kalju 
aastapäeva sündmusele, ütles ta 
tütar Lyle: ,,Mul ei ole kellegi 
minekust nii kahju olnud kui Kalju 
lahkumisest.,, Ja nüüd läks Laine 
ise taevastele teatriradadele.

Armas Laine!

Sinu pühendumus ja korrektsus 
olid eeskujuks paljudele algajatele 
näitlejatele. Sa olid kindel ja turva-
line lavapartner. 

Jääme Sind hoidma oma hinges 
ja meenutustes positiivse ja sõbra-
liku kaaslasena .
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Puka Kooli järjekordne rahvusvaheline projekt

Puka Koolis sai alguse järjekordne rahvusvahe-
line projekt Communication is an Art – Suhtle-
mine on kunst. 

Novembri alguses viibisid meie kooli direk-
tor Margot Keres, õpetajad Aime Soonvald ja 
Liidia Saarmann Poolas Wabrzeznos esimesel 
projektikohtumisel (pildil). 

Euroopa Liidu poolt toetatud Erasmus+ 
projekti  peamine eesmärk on  parandada õpi-
laste suhtlemisoskust isiklike ja kultuuriliste 
kogemuste vahetamise kaudu, aidata kooli-
noortel uskuda oma tugevatesse külgedesse. 
Partnerkoolid on Läti (Jaunmaruppes pamats-
kola), Rumeenia (Colegiul National "Avram 
Iancu"  Stei), Türgi kaks kooli (Abdurrah-
man Iyigun Ortaokulu ja Balikesir Muharrem 
Hasbi Anadolu Lisesi). Projekti koordinaator 
on Poola  kool (Zespol Szkol Zawodowych in 
Wabrzezno).

Projekti töökeel on inglise keel, seega on 
suurepärane võimalus parandada keeleos-

kust rahvusvahelises seltskonnas. Mitte vähem 
tähtis pole arvutialane kirjaoskus, sest ette-
kandmisele tulevad esitlused nõuavad hästi 
palju digioskusi. Kahe aasta jooksul (2019-
2021) toimuvad rahvusvahelised kohtumised 
on planeeritud töised ja hästi läbi mõeldud 
tegevuskavaga, kaasates mitte ainult 20 õpilast 
igast koolist, vaid kohapealsetesse tegevustesse 
on haaratud kogu koolipere. 

Koolisiseselt kuulutati projekti logo konkur-
si parimateks töödeks 8. klassi õpilase Geteri 
Objarteli  ja teise koha vääriliseks 7. klassi 
õpilase Ingbret Liigandi looming.

Iga kool sai esitada konkursile ühe töö ja see-
järel tehti valik. Läti Jaunmaruppese Põhikooli 
logo osutus väljavalituks (artikli päises).

Poolas Wabrzeznos  toimunud kohtumisel 
esitas iga kool ülevaate oma riigist, maakon-
nast, vallast ja loomulikult koolist. Meile tut-
vustati Poola haridussüsteemi ja huvipakkuv 
oli jälgida õpilaste koostatud esitlusi, milles 
oli välja toodud olulisemad ajalooetapid poo-
lakate, eestlaste, rumeenlaste, lätlaste ja türk-
laste koostööst. Oluliseks sündmuseks oli 11. 
novembril Poola taasiseseisvumispäeva tähista-
mine. On tavaks, et enamik Poola koole alustab 
selle tähtsa päeva aktust  igal aastal 11. novem-
bril kell 11.00. 

20. novembril külastasid Maru-Mürad ja 
Mürakarud Mehikoorma piirivalvepunkti.

Külalistele räägiti, mida piirivalvurid 
igapäevaselt teevad ja näidati, missugu-
sed kentsakad lood on kaamerasilm kinni 
püüdnud. Näiteks jäid kaamerale vahele umbes 40 metssiga, 
kes miskipärast Venemaalt üle jää meie maale otsustasid tulla. 
Elevust tekitas võimalus minna pahategijatele mõeldud kon-
gi. Üks poiss mõtles ja mõtles ning teatas siis, et tema pole 
midagi paha teinud ja seega kongi ei lähe. Enne vee peale 
minekut poseeriti kõikvõimalikel piirivalvuri tööks olulistel 
masinatel, alustades ATV-st ja lõpetades paadiga (vt fotot). 

Ja siis oligi käes hetk, kui kõik soovijad said hõljukiga sõita. 
Ikka alguses mõned meetrid maa peal, siis aga päris suurel 
kiirusel Lämmijärvel. 

Lõpetuseks uuriti, kes lastest tulevikus Mehikoormasse pii-
rivalvurina tagasi tulevad. Vastuste põhjal võib oletada, et nii 
mõnelgi on see plaanis. Samas hüüdis üks laps, et tema tahab 
piirivalvuri asemel saada hoopis talumeheks. Eks me näe!

otepää lasteaia õppealajuhataja MErikE kasE
Foto: Lii Hõrak

Piirivalvuriks või talumeheks – selles 
on küsimus

Meie oma küla noorte sügiskool

Koolieelse ettevalmistuse 
rühmad Otepää Gümnaasiumis 

Koolieelse ettevalmistuse rühm 2020. a sügisel kooliteed alus-
tavatele lastele alustab Otepää Gümnaasiumis jaanuaris 2020.

Rühm või rühmad moodustatakse sooviavalduste laeku-
mise järjekorras tähtajaks koolile laekunud avalduste alusel.

TÄHTAEG avalduste esitamiseks on 
9. jaanuar 2020 kell 15.00.

Avaldusi saab esitada kas e-posti teel kool@nuustaku.edu.
ee (digitaalselt allkirjastatuna) või kooli kantselei lahtioleku- 
aegadel kantseleisse.

Avalduse vorm on kättesaadav kooli veebilehel (valida 
menüüst „õppe- ja huvitegevus/ blanketid/avaldus eelkooli 
vastuvõtmiseks“).

Tähtaja saabudes moodustab kool rühmad ning õpetaja 
võtab lastevanematega ise ühendust avalduses märgitud 
kontaktide kaudu.

Koolieelse ettevalmistuse rühmade õpetaja on Tiie Jaaniste.

Projekti igale kohtumisele on määratletud 
peateema. Veebruari koolivaheajal sõidame 
Türgi Balikesiri kooli ja meie meeskonnal on 
ette valmistada varjuteatri võtmes etendus 
„Communicating for Understanding“ („Suhtle-
mine mõistmiseks“).

See kool, kus toimub kohtumine, teeb esitlu-
se teemal „Minu riigi panus Euroopa kultuu-
ripärandisse“. Alustatud Erasmus+ projekt 
pole meie koolile esimene ja mis seal salata, iga 
kord, kui lõpparuande esitame, arvame, et see 
jääb viimaseks. Aasta möödudes on nii õpilaste 
kui juhendajate soov taas otsast alustada.
 

Liidia saarMann
Projekti koordinaator

Meie, Cäthy Alev ja Ragne Jaama, kirjutasime 
projekti noorsootöö nädala puhul Eesti Noor-
sootöö Keskuse projektikonkursile „Ideeviit”, 
mille nimeks "Meie oma küla noorte sügis-
kool". 

Sügiskooli teema oli vaimne ja füüsili-
ne tervis ning tervislik toitumine. Laager 
kestis reedest (kella viiest) laupäevani (kella 
kümneni). Inimesi kahe päeva peale kokku oli 
rohkem, kui ootasime, aga mida rohkem, seda 
uhkem. 

Reedel tutvusime omavahel erinevate selts-
konnamängude abil. Korjasime ka kõigi telefo-
nid mängimise ajaks ära. See oli edukas ette-
võtmine, kuna peale seda telefonide järgi ei 
kiputud. Samal õhtul oli meil käepaela (sham-
balla) õpituba, juhendajaks Teele. Tühi kott ei 
seisa püsti, ütleb Eesti vanasõna, nii et sööma 
peab ja mida rohkem tervislikult köögi- ja puu-
vilju, seda parem. Mängisime veel erinevaid 

mänge ja mängudele lisaks kir-
jutasime sügiskoolile ka ühis-
luuletuse. Cäthy tegi mustkunsti 
trikke ja õpetas mõned trikid ka 
teistele. Õppida jääb veel 197 
trikki.

Päeva lõpuks tegime filmiõh-
tu. Südaööl oli tervisliku smuuti 
aeg. Peale filmi läksime kõik 
magama, sest päevakavas sai 
nii ühiselt kokku lepitud. Lau-
päeva alustasime toeka kaera-
helbepudru ja kakaoga. Esimene 
tegevus päevakavas oli meeskon-
na koolitus. Seda tuli läbi viima 
meile Marek Mekk. Olid nii ühised meeskon-
namängud kui arutelud meeskonnatöö oluli-
susest. Pärast koolitust sõime, mängisime uusi 
projekti raames soetatud erinevaid mänge. 
Õhtu lõpetasime disko ja koristamisega. 

Kohtumised kirjaniku ja lustaka Katariinaga

Meie lastele meeldib väga raamatuid 
vaadata, jutte kuulata või ise lugeda. Püha-
järve raamatukogu ja lasteaia koostööst 
on nüüdseks võrsunud juba mitmeid koh-
tumisi nii silmast silma kui ka raamatute 
tegelastega.

29. oktoobril oli meil võimalus kohtuda 
lastekirjanik Kristina Ruderiga. Aga enne 
külalise ja tema loominguga tutvumist said 
lapsed kuulata lugusid kirjaniku raamatust 
“See lustakas Katarina”. Vanemraamatu-
koguhoidja Ly Haaviste tuli taas lasteaeda 
juturaamatute korviga. Sellest leidsime ka 
raamatu Katarinast ja tema perest.

Katarina elab talus koos ema-isa, õe ja 
vennaga. Lastega juhtub iga päev midagi 
naljakat ja meil oli väga põnev sellest 
kõigest osa saada. Vimkadega lood pakku-

sid lastele tihti äratundmisrõõmu ja õhinal 
toodi näiteid oma perest, lemmiklooma-
dest ja naljakatest juhtumitest. 

Raamat tõstab esile töökasvatust, pere-
väärtusi ja üksteise hoidmist. Kõige nalja-
kam oli laste arvates lugu, kus korjatakse 
purgitäis tigusid ja tuuakse need mustrite 
ladumiseks tuppa. Aga teod ei püsi sugugi 
mustris ja kui ema tuppa vaatab, on neid 
kõik kohad täis… Naljakas oli ka juhtum 
konnadega, mida enamus emmesid tea-
tavasti paaniliselt kardab. Vaatasime koos 
ka lustakaid pilte ja hea rõõmus olek oli 
kõigile kindlustatud.

Täname Pühajärve raamatukogu meel-
diva koostöö eest!

taivi rästas, 
Pühajärve lasteaiaõpetaja

Sügiskooli lõppedes küsisime ka tagasisidet, 
mis oli väga positiivne: kõigile väga meeldis ja 
avaldati arvamust, et selliseid noorte endi poolt 
korraldatud sündmusi võiks rohkem olla.



5. detsember  201910
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

23. novembril toimusid Kääriku uues spor-
dihoones Otepää valla lahtised meistri-
võistlused saalijalgpallis. 

Suurepärases saalis oli seekord kohal 5 
võistkonda. Alagrupi läbis kõige edukamalt 
võistkond Karmu, kuid haaravas finaalis 
võttis magusa võidu võistkond HullLaPrem, 
kelle koosseisus mängisid: Martin Raid, 
Sass Suiste, Sten Teemant, Gen Alev, Janar 
Tamm, Marek Tamm, Risko Eit, Kaldin Rai-
dväli, Alari Mark ja Ardi Mark. 

Suur aitäh Ugandi Restole maitsvate auhin-
dade eest!

FC otepää

Otepää valla meistrivõistlused saalijalgpallis

23. novembril toimus matk ümber iseseisva Nuustaku alevi. 7 km 
koos erinevate vaatamisväärsuste ja -kohtade võttis aega 3tundi. 
Suur tänu matkajatele! 
Pildil matka algus kohvik Elsa eest.
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Müüa kvaliteetset puitbriketti ja 
pelletit. Info mob 5119782.

Korstnapühkija Tase 4 (eramajad, 
kortermajad, asutused) Olemas 8m
katuseredel ja kaasaegsed tööva-
hendid. Aivar tel. 56628835

Müüa saematerjali, voodri-, põran-
da- 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

Puhastame teie maad ja metsad 
võsast. 53314966

Müüa kuivad pakitud kütteklotsid 
ja pliidi- ja kaminapuud. Vedu 
tasuta. 505 6107

REHVIVAHETUS SANGASTES!
Broneeri aeg AKSER OÜ AUTORE-
MONT FACEBOOKI lehel või helista 
numbril 55645050. 
Lisaks teostame sõiduautode 
remondi- ja hooldustöid.

Puhastame teie kraavid ja põl-
luservad võsast. Samuti võtame 
rendile kasutuseta põllu- ja karja-
maad. Sobivad ka pikemalt kasu-
tuseta olnud maad. Heizung.oy@
eesti.ee. Tel 5113543

Niko Nordica Company OÜ otsib 
õmblejaid Elvas asuvasse õmb-
lusettevõttesse. Töötasu tükitöö 
alusel 790-1000.- Info 53861139.

Müüa lõhutud küttepuid (lepp, 
kask, metsakuiv) koos veoga. Tel. 
509 3453

LAAGRID PROBLEEMSETELE 
TEISMELISTELE! Avalda soovi: 
laagrid@trainableup.com

Müüa 3-toaline korter, Otepää 
Kopli 8. Üld 65,8 m². Info 5664 
5815

Pakun transporditeenust.Olen 
abiks ka saatmisel. Helista telef. 
5516418

Müüa küttepuud 50 cm (metsa-
kuiv kuusk, mänd) Koos veoga ca 
7 rm. Tel. 5024327

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Avaldame kaastunnet Matile 
kalli ema 

LAINE KÕIVU

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Avaldame kaastunnet 
Martin Kullale 

VENNA 

kaotuse puhul.

Kannistiku 2 naabrid

Südamlik kaastunne Liile perega 
ja kõigile lähedastele kalli ema

LAINE KÕIV

kaotuse puhul.

Pühajärve - Rõngu 
Puhkpilliorkester

Mõnikord seisatub hetk, 
kuhu sõnad ei mahu...

*
Südamlik kaastunne Liile perega 

kalli ema 

LAINE KÕIVu 

kaotuse puhul.

Kaili, Taivi, Maire ja Alla

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

Valgamaa, Otepää vald, 
Pühajärve küla

 tel. +3725050375, 
magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Teed võivad lahku minna,
kuid mälestus jääb sinna,

kus koos kord olime...

LAINE KÕIV
27.12.1932 - 26.11.2019

Avadlame sügavat kaastunnet 
lastele peredega.

Mälestavad Alajaama 3 elanikud.

Üks tee on lõpuni jõudnud,
üks süda on vaikinud…

Südamlik kaastunne Matile 
perega kalli 

EMA
kaotuse puhul.

Puka mees- ja naisansambel, 
Helgi, Evald ja Nikolai.

Tunde tasa lööb hingede kell,
jääb alles mälestus hea ja hell.

Mälestame kauaaegset 
majanaabrit 

LAINE KÕIVU
Sügav kaastunne lähedastele.

Alajaama 4 elanikud

Südamlik kaastunne Lii ja Mati 
perekonnale kalli ema, vanaema 

ja ämma

LAINE KÕIVU
kaotuse puhul.

Ellen

Südamlik kaastunne Aarele, 
Ennu ja Aili perele kalli õe, ema 

ja vanaema 

ASTA KÕRVENI
kaotuse puhul.

Ingrid ja Riina perega.

 Avadlame sügavat kaastunnet 
armsale kolleegile Liile kalli ema 

LAINE KÕIVU 

kaotuse puhul.

Otepää Muusikakooli kollektiiv

Südamlik kaastunne Liile ja 
Matile peredega kalli ema, 

vanaema

LAINE KÕIV`u 
kaotuse puhul.

Heldur ja Laine

Vastse-Kuuste Lihatööstuse 
Lihapood

ON ALATES 2. DETSEMBRIST 2019 TAAS AVATUD.

OOTAME KÕIKI VANU JA UUSI KLIENTE TUTVUMA 
UUENDATUD KAUPLUSE JA KAUBAVALIKUGA.
TÖÖPÄEVITI OLEME AVATUD 10.00-19.00 
JA PUHKEPÄEVITI 10.00-16.00.

KULTUURPÄRLITEST, SWAROVSKI KIVIDEST 
ja POOLVÄÄRISKIVIDEST

käevõrud/kaelakeed/kõrvaehted
Rahvusliku motiiviga NAISTE RIIDED
NB! Esmakordselt valikus DŽEMPRID
Lisaks: Bambusretuusid, stretšpüksid

www.ethel.ee ; FB – Ethel Design
  10.12     Otepää Kultuurimaja 12-13
  10.12     Sangaste Kultuurimaja 14-15

Kudumishuvilised!

Karukäpa kudumise töö- 
tuba on teisipäeval, 10. det-

sembril kell 14 vallamaja 
III korrusel ruumis 308. 

Info 515 3248

7. detsembril 2019
kell 13.00-18.00

Pühajärve Puhkekodus

Tervisepäev

Kell 13 Lühitutvustus FOHOW firmast, toodetest, 
BEM aparaadist, kapillaaroskoopiast, kogemustest

Kell 14  pr Helve Pettai loeng “TERVIS ja TASAKAAL, 5 ENERGIAT“
5 elemendi seosed sinu isikliku sünnikoodiga, nõustamine.

Päeva jooksul pakume soovijatele bionergiaregulatsiooni seanssi 
(BEM aparaadiga). Soodushind 15 eurot

Kapillaaride kontroll soodushinnaga 3 eurot

Registreerumine tel. 5054549
velloiir@gmail.com

In MeMorIaM

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest
mida loonud Sa aastate reas,

elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

LAINE KÕIV
27.12.1932 - 26.11.2019

Reibas hääl, kui kevadel enne teatripäeva 
telefonitsi rääkisime kostab veel siiani mu 
kõrvus. Rääkisid, et käid vahel poeski. 
Arutasime veel nüüd tulevat papa Kalju 100. sünniaastapäeva tähis-
tamist. Jah, nii see oli...

Täna sorteerisime jälle teatri pilte, aga teadmisega, et Sind armas 
Laine enam pole meiega, kui siis ehk ainult hea hingena jälgimas 
meie tegevust. Meenutasime Sinu suurepäraseid rolle “Tribunalis” ja 
“Katrinas”, mida terve Eesti sai televiisorist otse-etendusena vaadata 
ning mäletan seda ikka väga hästi ja kui uhke tunne mul teie kõigi 
pärast oli... ja pildid räägivad veel praegugi... papa Kalju ikka teadis, 
kes tugeva naise tulisuse oskab rahva südamesse mängida. Tõeline 
daam operetis “Kellel on raha vaja?” ja külamoor “Parvepoistes” , kes 
lava taga etendust jälgivate näitlejate naerurõkatuste saatel uperkuuti 
lava taha kukkus. Siis veel “Noor mölder” ja “Superstaar”, kus Sinu 
karakter jälle särab. Leidsime kutse 50. sünnipäevale koos 40 a. la-
vategevuse tähistamisega, kus juubilar komöödias “Ööbikusalu” Heli 
Roosilehe osas esineb. Aili Miks kirjutab oma raamatus Teatrimaagia 
kütkes, et Laine Kõivul on olnud Otepää Teatris rolle 12. Lavapart-
nerina hoolitsev ja teistest hooliv, hästi energiline ja sõnakas oma 
temperamendi juures, just sellisena jääd meile meelde, hea Laine! 
Ja siis tuli jutuks veel Sinu suur kirg – kalal käimine!

Siiras kaastunne Liile ja Matile ning teie lastele.

rahvateatris osalenute aili, tiiu, Meeta, anni, kaja ja Marje 
nimel Ene.

Tänuavaldus

Täname pereõdesid 
Ene Väärsit ja 

Mari Treufeldti. 
Nad on alati lahked.

Heili ja tarmo alber

Armsad EELK Sangaste koguduse liikmed! 

Kellel veel tegemata 2019. aasta nimeline liikmeannetus? 
See on vabatahtlikus suuruses ja tehakse üks kord aastas. 
Selle saab teha Swedbanki arvele: 
a/a : EE532200001120024871 SWEDBANK, SWIFT kood/
BIC HABAEE2X.  EELK SANGASTE PÜHA ANDREASE KO-
GUDUS, Reg nr: 80208625.

Sinu annetus ja nimi hingekirjas on meile väga olulised... 
ikka sinule mõeldes: EELk sangaste ja Laatre koguduste õpetaja 

ivo Pill, diakon tanel Meiel ja jutlustaja nevil reinfeldt. 

Puksiirabi, käivitusabi

Müüa küttepuud, kogus ala-
tes 2,5m³, gsm-5165251

Müüa kuivad küttepuud, 
tel 513 1968.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Tähelepanu, saunaomanikud – tulekul on XI Euroopa Saunamaraton Otepääl!

XI Euroopa Saunamaraton stardib 15.02.2020. Piletid saabuvad müüki Piletilevisse jaanuarikuus.

Head saunaomanikud, palun teatage valmisolekust saunamaratonil osaleda hiljemalt 06.01.2020 
e-postile: saun@otepaa.ee.

Iga saunaomanik saab osalemistoetuse 200 eurot, rahva lemmiksaun saab lisaks preemia 300 eurot.

Lisainfo: Merle Soonberg tel 5662 6481.

Kallid Otepää naisseltsi liikmed!

Olete oodatud meie iga-aastasele Jõulupeole
17. detsembril kell 17.00 Edgari Trahteris.

Kaasa võtta jõulupakk väärtuses 3.-eurot, osalustasu 5.- eurot.
Osavõtust teatada Enele (tel. 56153357) hiljemalt 10. dets.`19.a.
       juhatus


