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Otepää linna ajaloost
Esimesed inimtegevuse jäljed pärinevad Otepää mailt
VI sajandist eKr. Sellest ajast
on saadud ka vanimad arheoloogilised leiud Otepää
Linnamäelt. Pidevalt on siin
elatud VI-VII sajandist alates. Kirjasõnas (Novgorodi
kroonikates) on Otepääd
mainitud juba 1116. aastal,
mil siia oli rajatud karupea
kujuline linnus. Otepää kujunes muistse Ugandi maakonna teiseks kindlustatud
keskuseks Tartu kõrval.
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Otepää valla medali
saajad on selgunud

O

tepää rüüstamise ning kindluse põletamisega 1208. aastal
algas muistsete eestlaste vabadusvõitlus välisvallutajate (Saksa,
Taani, Rootsi) vastu. Otepää linnus
alistati lõplikult 1224. aastal, mille järel
rajati siia piiskopiloss, mis oli esimeseks kivikindluseks kogu Eestis. Selle
jäänused on säilinud tänapäevani.
Rahvasuus liikuvate mälestuste
järgi kattis XIX sajandi algul praeguse Otepää linna all olevat kõrgustikku pähklimets. Maa kuulus Pühajärve mõisnikule, kes ei lubanud ümberkaudsetel elanikel sarapuupähkleid
korjata, vaid käskinud kõik pähklid
mõisa aita tuua. Ametis olevat olnud
valvur, keda tuntud Pähkli-Reinu
nime all. Tema hooleks oligi jälgida,
et pähklid ikka kõik mõisa aitadesse saaksid. Kui saabus sobiv aeg pähklikorjamiseks, olevat Pähkli-Rein
käinud ümberkaudsed majapidamised läbi ja käskinud lastel pähkleid
minna korjama: “Homme, lapsed,
nustakule!” Saksakeelset sõna “Nusstag”, mis tähendab “pähklipäeva”,
oli Rein mõisas kuulnud. Hiljem
hakati selle nimega nimetama siia
rajatud karjamõisat. Möödusid
aastad ja 1862. aasta 17. jaanuaril
sai Nuustaku karjamõis alevi asutamise loa. Alev kandis tollal nime
“Vastse-Otepää”, kuid kuna see asus
endise Nuustaku karjamõisa keskuse
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Vana-Otepää vallamaja ja kirik 1935. aastal.

kohal, hakati seda rahvasuus nimetama Nuustakuks, mis võeti hiljem ka
ametlikult kasutusele. 1872. aastal
elas alevikus 238 inimest.
Nuustaku alevikul puudusid iseseisvad õigused, puudus samuti omavalitsus. Asetsedes Pühajärve valla
maa-alal, püüdsid “vallamehed” igati
veereteada aleviku elanike õlgadele
mitmesuguseid makse ja kohustusi.
Üha enam hoogustus liikumine aleviku lahutamiseks Pühajärve vallast.
1919. aastal anti Nuustaku alevile iseseisva alevi õigused. Esimeseks alevivanemaks sai Hendrik Steinfeld. 13.
augustil 1922 muudeti Nuustaku alev
Otepää aleviks. 1924. aastal elas Otepääl 1777 elanikku.
1935. aasta sügisel algatasid aktiivsed alevielanikud mõtte – Otepää
peab saama linnaks. 29. jaanuaril
1936 kinnitab Riigivanem Konstantin Päts Otepää 1. aprillist 1936 linnaks. Linnaks saamise päeva tähistati
pidulikult – ametiasutused ja koolid
ei töötanud, turuplatsil toimus koosolek, kohal olid “filmimeister” ja

ajalehemehed. Esimeseks linnapeaks sai Julius Niklus. Pidustused algasid uue linnavolikogu piduliku istungiga linnavalitsuse ruumides, kus
kõne pidas ja linnale uue lipu annetas peaministri asetäitja K.Eenpalu.
Toimus vabaõhuaktus, organisatsioonide ja kooliõpilaste paraadmarss,
hiljem meeleolukas õhtune koosviibimine. Kohale oli kutsutud arvukalt
külalisi ümberkaudsetest linnadest
ja maakondadest. Linn oli lipuehtes ja ja majad ning aknad kaunistatud. Nagu kirjutas Otepää Teataja 8. aprillist 1936. aastast, möödusid
Otepää linnapidustused meeleolurikkalt: “Rahvas kohapääl võttis asja
tõsiselt ja tegi kõik, et pidustused hästi
korda läheksid.”
1939. aastaks tõusis Otepää linna
elanike arv 2300-ni. Linnas oli 370
maja ja 42 tänavat. Linna maa-ala
kogupindala oli 413 ha. 1938. aastal
ühendati linn Ulila jõujaama elektrivõrku. Teise Maailmasõja ajal sai
Otepää rängalt kannatada – 1944.
aastal hävis tulekahjus üle poole

hoonestusest. Algasid ülesehituse
aastad, mil linn hakkas järk-järgult
omandama juba kaasaegsemat ilmet.
1950. aastal sai Otepää, mis varem
oli kuulunud Tartumaa koosseisu,
iseseisvaks rajoonikeskuseks. 1959.
aastal likvideeriti väiksed rajoonid ja
Otepää liideti Elva rajooniga. 1962.
aastal arvati Otepää Valga rajooni
koosseisu.
Omavalitsusliku staatuse sai
Otepää linn 21. veebruaril 1991. 22.
oktoobril 1999 ühinesid Otepää linn
ja Pühajärve vald. Sellest ajast on
Otepää linn Otepää valla koosseisu
kuuluv vallasisene linn.
Seisuga 01.01.2011 elab Otepää
linna territooriumil 2150 elanikku.
Allikad:
Otepää Teataja 01.04.1936;
Otepää Teataja 08.04.1936
H.Mägi, “Otepää-Kääriku”
Otepää. Koduuurijate seminar-kokkutulek
26.-30.juuni 1966.a
Valgamaa Aastaraamat 2010
Otepää Vallavalitsus

Otepää linna 75. aastapäeva tähistamine
Otepää linn sai 1. aprillil 1936. aastal linnaõigused. Tähistame seda sündmust 1. aprillil 2011 ajalookonveretsiga
algusega kell 12.00 ja piduliku kontserdiga kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas.
Otepää linna 75. sünnipäevale pühendatud

Ajalookonverents

Otepää linna 75. aastapäevale pühendatud

1. aprill kell 12.00 Otepää Gümnaasiumis

kontsert

Konverentsi kava
11.30 Saabumine, osalejate registreerimine
12.00 Kuidas Otepääst sai linn? Ettekandja: Maarit Stepanov, OG 11. klass
12.15 Rootsiaegsest talurahvakoolist esimese eestikeelse maakeskkoolini: 325 aastat hariduselu Otepääl.
Ettekandjad: Gerle Trifanov ja Iti Uusküla, OG 10.b klass
12.30 Otepää esmamainimine 895, Otepää püss. Ettekandja: Ain Mäesalu, Tartu Ülikool
13.00 Kohvipaus
13.20 Kas Pühajärvel toimus 170 aastat tagasi sõda? Ettekandjad: Markus Punnar ja Kenno Ruukel, OG 6.a klass
13.30 Erahotellinduse algus Otepääl – Karupesa 15. Ettekandja: Johanna Rehelem, OG 6.a klass
13.45 Otepää – 15 aastat Talvepealinn. Ettekandja: Tairi Jõe, OG 11. klass
14.00 Kohvipaus
14.15-14.35 Nukunäidend Muistendid Otepääst Otepää Naisseltsi nukuring Nuustaku Nukk esituses.
Lavastaja Otepää Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Marika Paavo
Konverentsi modereerib Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja Heivi Truu.

1. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaasiumis.
Kontsertosas esinevad Otepää Gümnaasiumi koorid,

Eveko koor, Otepää Gümnaasiumi tantsijad, Pühajärve
puhkpilliorkester, ansambel Relami.

Valla autasu – valla medali kätteandmine.
Tantsuks mängib Rock Hotel, esinevad tantsuklubi
“Tango” võistlustantsijad Veiko Ratase juhendamisel.
Esineb noor mustkunstnik ja tsirkuseartist Samir
Lahtinen Vihti vallast.
Otepää Gümnaasiumis avatud õpilastööde näitus.
Sünnipäevatort.

Otepää valla medali saavad tänavu ettevõtja
Elmo Parik, Pühajärve Puhkpilliorkestri dirigent Arno Anton ja väliseestlasest ettevõtja
Paul Vesterstein.
Elmo Parik on sündinud Otepääl, ta on
lõpetanud Otepää Gümnaasiumi ja Tartu
Ülikooli kehakultuuri alal. 1992. aastal
asutati Parmet AS, mille juhataja on Elmo
Parik tänaseni. Parmet AS toodab ripplaesüsteeme, fassaadikassette ning profiile.
Parmeti tooteid on kasutanud peaaegu kõik
Eesti suurimad ehitusettevõtted – Skanska,
Merko Ehitus, Koger&Partnerid, Fund Ehitus,
NCC Ehitus jne. Toodangut müüakse ka
välismaale, viimasel ajal on suund olnud
Põhjamaadesse. Selleks, et oma klientidele
parimat pakkuda, hoiab Parmet silma peal
uuendustel ja kaasaegsetel tehnoloogiatel
ning tootearendusel.
Arno Anton on Pühajärve Puhkpilliorkestri
dirigent ja Otepää Muusikakooli puhkpilliõpetaja. Ta on pärit Palupera vallast. Arno Anton
on lõpetanud Tartu H.Elleri nimelise Muusikakooli ja Tallinna Pedagoogika Instituudi
orkestri dirigeerimise erialal. Ta korraldab
Pühajärve Puhkpillipäevi. Lisaks juhatab
Anton alates 1998. aastast Otepää vanamuusikaansamblit. Arno Antoni puhkpilliõpilased
on saavutanud vabariiklikel konkurssidel
mitmeid auhinnalisi kohti ning osalenud
Lõuna-Eesti Noorte Puhkpilliorkestri ja Eesti
Noorte Puhkpilliorkestri töös.
Paul Vesterstein on Otepäält pärit ettevõtja,
eestluse hoidja Ameerika Ühendriikides. Otepää Gümnaasiumi kasvandik Paul Vesterstein
lahkus 1944. a. karmil sõjasuvel kodumaalt.
Paul Vesterstein on olnud oma kodukoha
inimestele ja organisatsioonidele lahke
annetaja, näiteks kinkis ta Otepää Gümnaasiumile 2000. aastal Estonia tiibklaveri. Paul
Vesterstein on saanud 2003. aastal Valgetähe
IV klassi teenetemärgi.
Otepää medal antakse füüsilisele isikule
austusavaldusena silmapaistvate saavutuste
eest. Medali andmise otsustab vallavalitsus.
Autasud antakse üle 1. aprillil kell 18.00 Otepää linna 75. aastapäeva kontserdil Otepää
Gümnaasiumi aulas.

Sõprusvalla Vihti noor
võlur Samir Otepääl!
Samir Abdelmeguid on 15aastane Vihtis
elav ja õppiv noormees, kes tegeleb mitmete
kunstialadega. Juba põnnieas huvitasid teda
tsirkus, muusika ja teater. Suure tsirkusehuvi
tekkimise koht ja aeg on teada: kõik sai
alguse kui 3aastane Samir leidis maal vanaemal-vanaisal külas olles pööningult vaarile
kuulunud tsirkusekohvri kõige selle juurde
kuuluvaga.
Tärganud vaimustus viis noore mehe oma
tsirkuse rajamiseni, aastaid oli Samiril siis
kaheksa. Cirkus Tähti-nimeline tsirkus tegutses koduküünis.
Samir mängib mitmeid instrumente, neist
tähtsaim on talle lõõtspill, mille mängu arendab ta Sibeliuse Akadeemia rahvamuusika
osakonna noorsookoolitusel.
Samir esineb pidevalt erinevatel üritustel.
Viimasel ajal on ta ringi rännanud oma võlurishowga.
Samir jõudis 2009. aasta sügisel Soome
Talendi saate poolfinaali. Üle-Soomelisel
tsirkusefestivalil Tamperes aastal 2008 hinnati teda esimese preemiaga. Tänavu mängib ta
lõõtspilli Kultainen harmonikka poolfinaalis.
Oma kunsti toomine otepäälaste ette on
Sami jaoks tähtis, see on tema esimene
esinemine välismaal.
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Head majaomanikud
ja ettevõtjad – järgigem
eeskirju!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba Otepää vallale ehitise
rekonstrueerimiseks Tartu mnt 2 katastriüksusel Otepää vallas Otepää linnas.
Anti AutoRacing OÜ-le luba korraldada 13.
märtsil 2011.a Otepää vallas Rüa-Alaküla-TruutaVidrike teel avaliku autosprindiüritusena rallisprint „Otepää Kevad 2011“.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
üks vallakodanik.
Viidi Vabariigi Valitsuse määrusega nr 251
kehtestatud nõuetega vastavusse Aakre metskond 229 maaüksus Valga maakonnas Otepää
vallas Arula külas.
Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule.
Määrati ühekordset toetust kuuele vallakodanikule.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää
vallas Kääriku külas asuvale Raudsepa kinnistule elamu-puhkemaja ja ühe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää
vallas Pedajamäe külas asuvale Vahtra kinnistule üksikelamu rekonstrueerimise projekti
koostamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää
vallas Pilkuse külas asuvale Tõru kinnistule
üksikelamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Otepää vallale ehitise
rekonstrueerimiseks Uue-Kooli katastriüksusel Otepää vallas Sihva külas.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää
vallas Arula külas asuvale Auto kinnistule puurkaevu ehitusprojekti koostamiseks .
Otsustati omistada Otepää medal kolmele vallakodanikule.
Väljastati ehitusluba SA-le Tartu Kiirabi
ehitise püstitamiseks Tartu mnt 1b maaüksusel
Otepää linnas.
Määrati eluruumide kohandamise toetust
ühele vallakodanikule.
Anti nõusolek Järve Arenduse OÜ-le viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil mäesuusa- ja
lumelaualaager.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Anti luba ühendada Savi 2 ja Tehase tn 2 ning
moodustada neist Vineeri katastriüksus vastavalt maaüksuse plaanile.
Anti luba ühendada Savi 14, Savi 12, Savi
10, Savi 8, Savi 6, Saviaugu, Sõlmalajaama,
Savikalda ja Savikese ning moodustada neist
Tehase katastriüksus vastavalt maaüksuse plaanile.
Jäeti rahuldamata ühe vallakodaniku taotlus
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Väljastati ehitusluba UPM-Kymmene Otepää
ASile ehitise (hakkehoidla) püstitamiseks
Saviaugu maaüksusel Otepää vallas Pühajärve
külas.
Väljastati ehitusluba UPM-Kymmene Otepää
ASile ehitise (hakkurihoone) püstitamiseks
Saviaugu maaüksusel Otepää vallas Pühajärve
külas.
Anti luba moodustada Ojamäe katastriüksusel
kinnistu piires uued katastriüksused ja kinnistud.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää
vallas Märdi külas Ala-Matu kinnistule üksikelamu ja kahe abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati MTÜ Kappermäe Seltsi taotlusel
projekteerimistingimused Otepää vallas Tõutsi
küla Lokumärdi kinnistule olemasoleva küünkeldri laiendusprojekti koostamiseks.
Rahuldati ühe vallakodaniku taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
kohta.

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla
heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik
kohustatud oma kinnistu piirdeaia piires tegema
libedusetõrjet ning koristama lund ja kõrvaldama
jääpurikaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu.
Samuti on omanikel kohustus kärpida põõsaid ja
puuoksi, mis kasvavad väljaspoole kinnistu piire
ning takistavad lumekoristustöid.
Avalikuks kasutamiseks mõeldud killukonterinerid, kust vallaelanikud saavad killustikku võtta,
asuvad: Otepää linnas Tartu mnt 6, Pühajärve tee
22, Kopli 1B, Lipuväljak 1A, Lipuväljak 8
Järelevalve kohustus antud tegevuste üle lasub
Otepää valla heakorraspetsialistil Urmas Kuldmaal.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66
² järgi võib heakorra- ja kaevetööde eeskirjade
rikkumise või koormise täitmata jätmise eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.
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Talvepealinn Otepää andis valitsemissaua
kevadpealinnale Türile
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SÜNNID
Jan-Marten Priidik
Pireta Täär

3. märtsil
17. märtsil

20. märtsil, kevade alguse hakul, andsid talvepealinna ja Tallinna esindused Türile üle valitsemissaua ja kevadpealinna õigused.
Kevadetervitusi tõid Tallinna, Pärnu, Narva,
Otepää, Saku, Põltsamaa, Jõgeva, Paide esindused esmakordselt koos kultuurikollektiividega. Otepää kevadetervituse türilastele andis üle
Otepää noortekeskuse noorte hip-hop tantsutrupp “Feeling Good”, keda juhendab Kadri Orav.
Valitsemisõigused andis koos Tallinna linnasekretäri Toomas Sepaga üle Otepää vallavanem
Andres Visnapuu.

Astronoomilise kevade saabumise hetkel,
21. märtsi öösel kell 01.21 toimus Türi kesklinna pargis särav ja tuline kevadetervitus. Lendu
lasti algavale 12. kevadpealinnahooajale kohaselt
vastav arv taevalaternaid, toimus tuleskulptuuride show ja ilutulestik, käivitati muruniiduk. Kevadet võttis vastu Türi linna maskott Metsamoor.
Külalistele mängis ansambel Apelsin.

tamas mitmetes haridusasutuses. Pikemalt rääkis
oma tööst FIE Katrin Seppa, kelle nime taga on
perefirma, mis toodab müslibatoone. Huvitav oli
ka Tõrva ettevõtja Sigrid Perilluse tegevusala –
saeketi teritamine. Sellelaadset teenust eraldi
teenusena Lõuna-Eestis ei pakutagi.
Kutsutud ettevõtjad:
Marko Urmet, Narmet OÜ, kohvik “Läti Saatkond”
Mihkel Kapp, Autotester OÜ, autodiagnostikateenus
Veiko Täär, Lumikohvik OÜ, kohvik l.u.m.i.
Ilmar Haak, Puura Talu OÜ, kaeve- ja mullatööd
Aiki Martinson, Sankivimaa OÜ, turismitalu
Kaie Hanni, Hanniek OÜ Laadungikäitlus
Katrin Seppa, Katrin Seppa FIE, müslisegude,
müslibatoonide tootmine
Kersti Kraas, Saare Puhkemaja OÜ, puhkemaja
Krista Klaus, Claabu OÜ, laste mängumaa
“Claabu”
Valter Malm, Valga Leivatehas OÜ, Valga leivatehase kohvik-kauplus
Peeter Saimra, Vaatepiir OÜ, mobiilne planetaarium
Rene Rahnu, Riidaja Laastukoda OÜ, laastukatuste tootmine, paigaldus
Mart Salumaa, RoheValge OÜ, linnapuhastus, korrashoid
Krista Tiido, Toidupada OÜ, catering teenus
Sigrid Perillus, Sullirep OÜ, saekettide teritamine
MONIKA OTROKOVA

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Otepää vallavalitsus

Hea külaelanik, tule
valima külavanemat!
Külavanemate valimine toimub aprillikuu jooksul.
Külavanema valimistest võivad osa võtta kõik
hääleõiguslikud külaelanikud. Hääleõiguslik on
külaelanik, kes on valimise hetkel 18aastane.
Külaelanik on inimene, kelle elukoht rahvastikuregistri andmete järgi on Otepää valla vastavas
külas või kelle alaline elukoht on Otepää valla
vastavas külas või kes omab kinnisvara Otepää
valla vastavas külas.
Külavanem on külaelanike ning nende ühiste
huvide esindaja, kes juhindub oma tegevuses küla
ühistest seisukohtadest, küla ja valla arengukavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õigusaktidest.
Külavanem valitakse neljaks aastaks. Valimiste
päeval tutvustatakse külavanema rolli ja valimiste
protseduuri.
Külavanemate valimise aeg ja koht:
04.04.
04.04.
05.04.
05.04.
06.04.
06.04.
07.04.
07.04.
11.04.
11.04.
12.04.
12.04.
13.04.
13.04.
25.04.
25.04.
26.04.
26.04.

17. märtsil toimus vallavalitsuses
kohtumine Rally Estonia korraldajatega.
Ralli korraldajad tutvustasid
üritust, arutati, kuidas parandada
koostööd ja infoliikumist Rally
Estonia ja Otepää valla vahel.
Rahvusvaheline suurüritus Rally
Estonia toimub 15.-16. juulil
Lõuna-Eestis.

Tuletame meelde, et oma lemmikuga jalutamas
käies tuleb looma järelt koristada kasutades
selleks näiteks kaasavõetud kilekotti!
Vastavalt Otepää valla heakorraeeskirja § 3
lõige 3.1.3 on omanik kohustatud tagama oma
koera või kassi reostuse kohese koristamise, kui
see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava või muu avaliku koha.
Hoiame oma kodu puhtana!

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Alustavad ettevõtjad pälvisid tunnustuse
4. märtsil tunnustas SA Valgamaa Arenguagentuur alustavaid ettevõtjaid, kes olid 2010. aastal
toetust saanud EASst, enamik neist kasutasid ka
agentuuri abi äriplaani koostamisel. Kutsutuid oli
kokku 15, kellest suur osa on Otepää mailt pärit.
Kohvikus l.u.m.i, mille peremees Veikko Täär
on ka nimetatud ettevõtjate ridades, tervitas alustavaid ettevõtjaid SA Valgamaa Arenguagentuur juhataja Ülle Juht, kes toonitas, et arenguagentuur on alati valmis nõu ja jõuga ettevõtjaid
aitama. Kuna alustaval ettevõtjal on kõige raskem
end turundada, andis kohtumine suurepärase võimaluse tutvustada enda tooteid-teenuseid, saada
omavahel tuttavaks ja vahetada kontakte.
Valga maavanem Margus Lepik tõdes, et vaid
väike osa gümnaasiumilõpetajatest näeb oma tulevikku ettevõtjana, kuid riik on viimasel ajal hakanud rohkem ettevõtlust soosima. Maavanem
tänas ettevõtjaid julguse ja oskuse eest hakkama
saada ka majanduslikult raskel ajal.
Otepää abivallavanem Andres Arike tõi paralleelnäiteks ettevõtluses tegutsemisele pudrukeetmise. “Meie eestlastena oleme harjunud, et kõik,
mida ette võtame, peab ka õnnestuma. Ometi
me teame kõik, et nii nagu pudrukeetmine alati
ei õnnestu, ei pruugi ka ettevõtlusega tegelemine alati välja kukkuda,” ütles Andres Arike. Abivallavanem soovis ettevõtjatele edu nende tegevusalal.
Seejärel tutvustasid ettevõtjad oma tegevusala.
Nii mõnigi ettevõte erines traditsioonilistest – nii
näiteks pakub Vaatepiir OÜ teisaldatava planetaariumi teenust – planetaariumi on käidud näi-

Tähelepanu
koeraomanikud!

Otepää, kell 18.00 Otepää vallavolikogu saal
Sihva, kell 20.00 Pühajärve Põhikooli aula
Mägestiku, kell 18.00 Andu Puhkekeskus
Pedajamäe, kell 20.00 Andu Puhkekeskus
Vana-Otepää, kell 18.00 Vana-Otepää magasiait
Kastolatsi, kell 20.00 Vana-Otepää magasiait
Kääriku, kell 18.00 Kääriku Spordibaas
Pühajärve, kell 20.00 Annimatsi Kämping
Märdi, kell 18.00 Väike-Trommi Turismitalu
Kassiratta, kell 20.00 Väike-Trommi Turismi
talu
Ilmjärve, kell 18.00 Väike-Trommi Turismitalu
Kaurutootsi, kell 20.00 Vidrike Puhkemaja
Raudsepa, kell 18.00 Vidrike Puhkemaja
Vidrike, kell 20.00 Vidrike Puhkemaja
Nüpli, kell 18.00 Partsilombi Puhkemaja või
Antsomäe (täpsustub hiljem)
Pilkuse, kell 20.00 Veski spordibaas
Koigu, kell 18.00 Vidrike Puhkemaja
Truuta, kell 20.00 Vidrike Puhkemaja

Mäha küla külakoosolek toimub maikuus – info külavanem Jüri Kork.
Arula küla külakoosolek toimub märtsis – info külavanem Voldermar Tasa.
Tõutsi külas on külavanem valitud.

Täiendav info: Annika Jaansoo 7664 806

Rally Estonia korraldajad kohtumisel Otepää vallavalitsuses.
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress

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

Otepää vallavalitsus

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. aprillil.

O T E P Ä Ä

25. märts 2011

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Põhikoolis toimus emakeelenädal

E

makeelenädal Pühajärve Põhikoolis
algas esmaspäeval, 14. märtsil piduliku
aktusega. Esitasime luuletusi ja rääkisime emakeele tähtsusest. Samal päeval esines
meile Sooru näitetrupp näidendiga „Mustlaslaager läheb taevasse“.
Teisipäeval oli 5.-9. klassile ning õpetajatele viktoriin eesti keelest ja kirjandusest, kolmapäeval aga viktoriin algklassidele. 5. ja 7.
klassi õpilased käisid raamatukogus infoot-

singuvõistlusel. Emakeelenädalasse mahtus
ka luulekonkurss, kus selgitati välja paremad lugejad kahes vanusegrupis. Toimusid
veel veebipõhised viktoriinid.
Emakeelenädala lõpetuseks tuli külla
meie kooli vilistlane Gertu Võsu, kes rääkis
oma ülikooliõpingutest ajakirjandustudengina ning tulevikuplaanidest, mis seotud filmindusega. Selle päeva lõpetas Vladislav
Koržets. Ta rääkis oma elust ning ajakirja-

KULTUURIÜRITUSED

nikutööst, „Osooni” saatest, oma kirjanduslikust tegevusest. Huvitav oli kuulata juttu
loodusest ning tema suurest hobist – kalapüügist.
Võib öelda, et emakeelenädal õnnestus
igati ning need päevad olid tegevust täis.
HANNA-LIISA LAURIKU, MOONIKA ALMAR ja
MERYLIN TIHOMIROVA

26. märts kell 12.00 Kultuurikeskuses Vabariiklik mälumänguvõistlus Aarne Steinbachi memoriaal. Info: Kaido Mägi
27. märts kell 12.00 Kultuurikeskuses OTEPÄÄ LAULULAPS 2011.
Info: 765 5212
27. märts kell 18.00 Kultuurikeskuses ansambel RELAMI juubelikontsert.
28. märts kell 19.00 Kultuurikeskuses Rahvakunsti õhtu. Info:
Mari Mõttus 766 4816
30. märts kell 19.00 Kohvik l.u.m.i. Luulekogu ”Kahe otsaga asi”
esitlus. Autorid Kerli Adov ja Margus Möll.
31. märts kell 20.00 Kino “127 tundi “. Alla 14 a. Keelatud!
Pilet 1,60 €.

Milliste mõtetega võtsid otepäälased
vastu linnaõigused, mida nad lootsid ja ootasid?
Toome teieni EELK Otepää Maarja koguduse tolleaegse õpetaja, praost
Johannes Oskar Lauri mõtted sellel puhul.

Otepää olgu ümbruse majanduslikuks ja vaimliseks keskuseks
Johannes Oskar Lauri
Otepää Teataja 01.04.1936

O

tepää saab linnaks 1. aprillil s.a. Loomulikult küsivad uue linna kodanikud
enestelt ja üksteiselt, mida see muutus
enesega kaasa toob. Usun, et kõik võivad
rõõmsa vastuse anda, et nimetatud muutus

suurt sammu tähendab Otepää arengus. Loodame, et linnana saab Otepää laialdase ümbruse majanduslise ja vaimse elu keskuseks.
Kindel on, et Otepää linn saab ümbruse põllumeeste asukohaks, kus asub kon-

Talvised matkad Otepää ümbruses

T

alve viimasel päeval toimunud matkaga
Hobusemäe jalamile sai otsa Otepää
2011. aasta talvematkade sari. Neli
matka viisid matkajaid radadele ümber Tehvandi mäe, kergliiklusteed mööda Pühajärvele
ja Tartu maratoni rajale.
Matkata võis suuskadel, jalgsi ja teha kepikõndi. Tempo valis igaüks vastavalt oma
võimetele, kontrollpunkti pidi läbima kella
10 ja 12 vahel. Ilmataadiga oli klapp absoluutne, kõigil matkapühapäevadel paistis
päike. Kosutuseks oli matkajatele soe tee.
Rõõm on tõdeda, et matkajate seltskond
täieneb järjest uute liikmetega. Viimastel
matkadel oli osavõtjaid juba ligi 50, vanuses
nooremast koolieast kuni pensioniealisteni.
Tuldi ka peredega, kaasas 3 põlvkonda.
17. aprillil algab kevad-suvine matkahooaeg. Ootame teid Pedajamäe ringile, kus
võib matkata jalgsi või jalgrattal.

sulent ja kuhu loomulikult koonduvad ümbruskonna põllumeeste ettevõtted. Oleks
õige, kui ka rohkearvuline käsitööliste pere
Otepääl esinduse saaks ja uue elujärje tõstmiseks midagi ühiselt ette võtaks. Igatahes
on linnal palju suuremad võimalused oma
kodanikkude käekäigue est hoolitseda, kui
alevil. Samuti on kaupmeeskond arvatavasti
rõõmus, et ta tohib alevist astuda linna, sest
linnalt loodame transpordi ja sõiduvõimaluste parandamist ja üldise jõukuse tõusu, mis
ennast kõige pealt kaubanduse suurenemises tunda annab.
Küll on meie uuel linnal kõige suuremal
määral ülesandeid ja võimalusi just edeneda suvituslinnaks. See peab vististi esimeseks uue linnavalitsuse mureks muutuma,
kuidas suvitajaid kodumaalt ja väljaspoolt
siia saada ja sellega tööd ja raha. Selles asjas
tuleb kõvat konkursentsi teha Tõrvaga, kes
samuti tahab kasvada Lõuna-Eesti suvituslinnaks; ometi on Otepääl mõni plus, et ta
Tõrvat selles võitluses võita võib.
Ka vaimsel alal saagu Otepää ümbruse
keskuseks. Koolid ja vabaharidustöö asutused leidku uue linnavalitsuse häätahtlikku tähelepanu. Paistku Otepäält kui mäe
pääl asuvast linnast palju valgust ümbruskonna orgudesse ja samuti leidku linna kodanikud ausas ja ettevõtlikus töös teed jõukusele ja edule. Õnn kaasa Otepää linnale,
olgu ta lugupeetud liige meie kodumaa linnade peres.

Kunstikodu kutsub
lahtiste uste päevale!
1. aprillil on OG Kunstikodus (muusikakooli esimesel korrusel) avatud näitus
täiskasvanute töötubades valminud töödest. Hea võimalus saada teavet kunstikodu edasistest plaanidest ja senistest tegvustest.
Otepää Gümnaasiumis saab näha ka
ülekoolilist õpilastööde näitust (www.
nuustaku.edu.ee).

Luulekogu esitlus
30. märtsil kell 19
kohvikus l.u.m.i.
luulekogu “Kahe otsaga asi” esitlus.
Autorid Kerli Adov ja Margus Möll.

HELLE TALLO

Fotokonkurss

„Otepää – paik, kus olla on hea”.
Võisteldakse
kolmes kategoorias:

-parim loodusfoto, -parim foto üritusest,
-varia.
Konkurss kestab

31. märtsini 2011.
766 4811; 505 8970
e-post: monika@otepaa.ee.

Noortekeskuse info
Alates 28. märtsist on võimalik vaadata kolmandat noortesaadet

OTEPÄÄ TV.
Saatekülalisteks Pühajärve
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi õpilasesinduse liikmed.
Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri
Palmiste. Toimetaja Gertu Võsu
Vaata lähemalt www.noortekeskus.otepaa.ee
Noortekeskus ootab Sind külla!

Talendikonkurss
OTEPÄÄ NOOR TALENT

2011

2. aprillil kell 19.00 Otepää
Kultuurikeskuses
Esineb mustkunstnik ja tsirkuseartist Samir Lahtinen Soomest.
Toetavad Oti Pubi, GMP Hotell, Kääriku Puhke- ja Spordikeskus, Pühajärve Spa ja Puhkekeskus, Hotell Karupesa

Pilet 3 €
Korraldaja Otepää Avatud Noortekeskus

1. aprill kell 12.00 Otepää Gümnaasiumis Otepää linna juubel.
Info: Sirje Ginter 5303 3036
2. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Otepää Noor Talent 2011.
Pilet 3 EUR. Info: Kadri Orav 5343 5173

7. aprill kell 20.00 Kino “Olen number neli”. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.
14. aprill kell 20.00 Kino “Gulliveri reisid”. Perefilm. Pilet 1,60 €.
15. aprill kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsusalong.
26. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Jazzkaar 2011 – Gourmet
Duo. Musitseerivad pianist ja laulja Yvetta Uustalu ning bassist
Tõnis Tüür. Täispilet 7 €, sooduspilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis.
15. juuli kell 20.00 Otepää kirikus Tarmo Pihlap’i laulude kontsert ”Ei tea miks aeg kaob käest” .Juulikuise kontserdisarjaga „Ei tea miks aeg kaob käest” meenutavad lauljad ja
muusikud Tarmo Pihlapit. Soodushind kõigile 31. märtsini 8 €,
edaspidi 11€, sooduspilet 9€. Piletid müügil Piletilevis ( ka Otepää
Turismiinfokeskuses) ja 1 tund enne algust kohapeal.

Ansambel

RELAMI

juubelikontsert
27. märtsil kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses
Lisaks esinevad

RELAMI sõbrad väikse üllatuskontserdiga.

Kallid laulusõbrad, ootame Teid kontserdile!
RELAMI

Pühajärve Põhikooli sulgemise
otsust ei tule
23. märtsil Haridus- ja Teadusministeeriumi saadetud pressiteates seisab, et Otepää vallavolikogu on otsustanud sulgeda
Pühajärve Põhikooli.
Otepää vallavanem Andres Visnapuu avaldas 24. märtsil
haridus- ja teadusministrile saatud kirjas kahetsust, et liikvele
on läinud eksitav info. Samal päeval toimuval Otepää vallavolikogu istungil ei ole päevakorras Pühajärve Põhikooli tegevuse
lõpetamise otsust. Pühajärve Põhikool tegutseb edasi.
“On äärmiselt kahetsusväärne, et ministeerium on levitanud
valeinfot ja sellega sisuliselt kahjustanud ühe kohaliku omavalitsuse mainet,” sõnas Andres Visnapuu. “Kordan veelkord
– tänasel volikogu istungil ei ole päevakorras punkti Pühajärve
Põhikooli sulgemise kohta.”
Samuti on kahetsusväärne, et Otepää vallavalitsus sai
ministri pöördumisest teada alles meedia vahendusel. Ministri
pöördumine saabus vallavalitsusse peale tööpäeva lõppu,
samal ajal, kui pressiteade pöördumisest ja pöördumine ise oli
meediakanalites kättesaadav juba pärastlõunal.
“Meil on heameel, et minister tunneb huvi ühe väikese maakooli vastu,”ütles Andres Visnapuu.”Kahjuks ei küsinud keegi
ministeeriumist vähimatki selgitust ei minu ega ühegi teise
ametniku käest.”
Ministrile saadetud kirjas avaldas vallavanem lootust, et
minister toetab ka edaspidi Otepää valla taotlusi Otepää valla
haridusvõrgustiku rahastamiseks.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Lugupeetud lapsevanemad!
Alates 1. aprillist hakkab kehtima uus elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord.
Vastavalt sellele tuleb neil lapsevanematel, kes soovivad oma
lapsi panna Otepää koolidesse, tuua 1. klassi asutmise avaldused
1. aprilliks 2011 VALLAVALITSUSSE. Avalduse vorm saadaval
kodulehel www.otepaa.ee ja vallavalitsuses.
Esimesse klassi vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse koolide kaupa Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee hiljemalt 30.
aprilliks.
Täiendav info: www.otepaa.ee, Merlin Müür, 766 4806; 515 7487.
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

www.palupera.ee

Palupera laululapsed
käisid laulukaare all
laulupeotunnet otsimas

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
18. märtsil 2011
Kehtestati Sillakese kinnistu nr 76340 katastriüksuse nr
58202:003:0241 detailplaneering. Nimetatud planeering ei
muuda kehtiva üldplaneeringu põhilahendusi planeeringualal. Sillakese kinnistu asub Makita külas ja planeeringuala
on suurusega 7,6 ha. Krundil antakse ehitusõigus puhkekompleksi hoonetele, atraktsioonidele ja väikeehitistele
ning nende orienteeruvad asukohad.
Arvamus Keskkonnaameti eelnõule Makita uuringuruumi uuringuloa taotlusele edastatakse ajendatuna
Makita küla elanike allkirjastatud pöördumisest, kus avaldatakse vastuseisu rajatavale kruusakarjäärile. Vastuskirjas
juhitakse ka tähelepanu eelnõus toodud ebatäpsusele.
Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaatideks
Palupera valla poolt esitati Toomas Kikas ja Margus
Värva.

REET ALLAK

Q

Q

Kontsert Palupera koolis

Q

Palupera Vallavalitsuses
22.02.2011:
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri veebruarikuus kogusummas 1071,03 eurot ja täiendava sotsiaaltoetuse saaja summas 15 eurot.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri veebruarikuus kogusummas 525,33 eurot, täiendava sotsiaaltoetuse
saajate nimekiri summas 296,50 eurot ning otsustati maksta
viie hooldaja eest sotsiaalmaksu summas 8616 eurot.
Q

Q

28.02.2011:
Anti viis kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi
toetust a´40 eurot, üks küttepuude toetus 65 eurot, üks
toetus lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Q

11.03.2011:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Väljastati MAPOMETS OÜle luba teehoiuväliseks tegevuseks Palupera valla teeregistrisse kantud teel nr 5820031,
nimetusega Rõngu tee-Väike-Sepa Atra külas. Teehoiuväline
tegevus hõlmab raskeveokiga läbisõite, eesmärgiga pääseda
metsamaterjali ladustamis- ja laadimistöid teostama. Tee
peab olema liikluseks avatud kõikidel nädalapäevadel kell
7.00-8.30 ja 17.00-18.00. Loa kehtivus eeldatavalt 24.märtsini
2011. Ilmastiku olulisel muutumisel teatab loa väljastaja
erakorraliselt koheselt loa tingimuste muutumisest. Loa
saanud isik kannab täielikku vastutust tähtaegade ja tingimuste täitmise eest. Vajadusel hüvitab ta kõik kulud
seoses ajutise liikluse ümberkorraldamisega, häirimisega
ja varemkehtinu taastamisega.
Väljastati projekteerimistingimused Neeruti külas MäePiiri kinnistule talli ja maneezhi projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused MTÜ Palupera
Käsitöökojale Palupera külas Palupera kaupluse kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusload Tsura Talu OÜle Neeruti külas
Tsura 2 kinnistul asuva elamu ja majapidamishoone
rekonstrueerimiseks.
Anti neli kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi
toetust a´40 eurot, üks toetus lapsele prillide ostuks 65
eurot, üks sünnitoetus 130 eurot, kaks ühekordset toetust
a´20 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Q

Q

S

eptembris 2010 sai teoks Palupera valla
laste soov õppida muusikat kodu lähedal.
11 last hakkas õppima klaveriõpetaja Malle
Suiste käe all.
15. märtsil 2011 toimus esimene aruandekontsert. Kontserdil esinesid täissaalile kõik 11
last. Vaatama-kuulama olid tulnud emad, isad,
koolikaaslased, õpetajad ja külarahvas. Aplausid olid kauakestvad. Lilled, kingitused ja
suur rõõm tehtust.

M

Koos kevade alguse kuupäevaga 21. märtsil jäi
ka sada päeva noorte laulu- ja tantsupeoni. Sel
päeval kutsus Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus
noori kogu Eestimaalt lauluväljaku klaassaali, et
tutvustada seekordse peo “Maa ja ilm” olemust.
Pühkisime meiegi une hommikul poole viie
paiku silmist, et poole seitsmeks Tartusse ühisrongile jõuda. See oli päris mitmele elu esimene
rongisõit.
Lauluväljakul jutustasid peo loojad laulu- ja
tantsupeost, iga lugu ilmestamas muusika, tants
ja pillimäng. Kirjanik Leelo Tungal kuulutas välja
lugude ja luulevõistluse „Ainult siin sünnivad
me lood...“ ning innustas kõiki aktiivselt osalema. Asjalikku nõu sai arstidelt ning politseilt. Oli
võimalusi osaleda õpitubades, viltida väike ehe,
voolida puust mänguasju jne.

Tänan Palupera Vallavalitsust võimaluse loomise eest õpetada klaverimängu Palupera põhikoolis, lapsevanemaid abi eest ja muidugi Argot,
Kaisat, Kristelit, Gretten-Gelist, Kerttut, Marlenet, Merilyni, Triinut, Caroliisi, Karmenit, Annikat ja õpetaja Malle Suistet tubli ja visa töö eest!
Tulemus oli nauditav ja armas. Jõudu edaspidiseks!
Palupera Põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Kuldne lõim Eesti Mälu kangasse

TÜ Eesti Memento Liit juhatuse kinnitatud źürii selgitas anonüümse sõela
läbinud töödest parimad. Kevadest
2010 laekunud küüditatute koolimälestusi laekus
kokku 69 (neist 53 põhikooliealistelt 12 erinevast
maakonnast). Valgamaalt esitas ainukesena kaks
tööd Palupera põhikool – “Minu vanaema perest
ja küüditamisest” (Hanna-Liisa Tamm) ja “Palupera kooli endise õpilase Mart Kriidi mälestused
õpingutest küüditatud pere lapsena Venemaal”
(Kaisa Lokk).
Tulemus – III vanuseastmes (8.-9. kl) tuli I

koht Palupera põhikooli õpilasele Hanna-Liisa
Tammele. Tunnustuseks on see ka juhendajale,
Svetlana Varikule, kes innustas ja juhendas õpilasi. Suur tänu ka endistele küüditatutele, kelle
valmidus möödanikku taaselustada tagas hea tulemuse.
Kõik tööd annavad oma panuse Eesti Mälu
kangasse, lühemad lõimelõngadena, pikemad
mustrilaiguna. Mälestusi säilitatakse Eesti Mälu
Instituudis ja soovitakse kaante vahele saanuna jagada liidu poolt ka osalejatele, koolidele ja
raamatukogudele.

Keskpäevaks koguneti „päris“ laulukaare alla,
et saada osa haridusminister Tõnis Lukase
headest soovidest, laulda koos Siiri Sisaki ja
Ultima Thulega, tantsida Kaera-Jaani Märt Agu
juhendamisel ning lähetada ilmasaadikud nelja
ilmakaare poole. Nii soovisime viia reklaami
meie vahvatest pidudest üle maailma. Kuulutati
ka välja laulupeosupi tiitli võitja seljanka, mida
meiegi mekkida saime. Oli küll kõhe ja tuuline
kevadpäev, aga selle eest lõbus ja tore, mis andis indu harjutada veel rohkem, et meiegi saaksime uhkelt sammuda juulikuus peorongkäigus
ja laulda koos tuhandetega laulukaare all.
Laulusõbrad Palupera koolist
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Puka Valgamaa
talimängudel
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Q
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22.03.2011:
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 927,36 eurot.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri märtsikuus
kogusummas 525,33 eurot, täiendava sotsiaaltoetuse saajate
nimekiri summas 296,50 eurot ning otsustati maksta viie
hooldaja eest sotsiaalmaksu kogusummas 458,75 eurot.
Anti üks toetus lapsele prillide ostuks 49,35 eurot, kolm
kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi toetust a´ 40
eurot ja neli ühekordset toetust a´ 20 eurot.
Väljastati kasutusluba Nõuni kultuurimaja noortenurgale.

Palupera on väike, tubli spordivald

Q

Q

Q

Q

M

ärtsikuu keskel toimusid Valgamaa valdade ja linnade 2011. aasta talimängud,
mis kulmineerusid Valga spordihoones.
Suusatamine oli eelnevalt peetud Käärikul.
Palupera vald võttis osa kõigist võistlustest
ja saavutas väikesete valdade gruppis esikoha
93 punktiga. Järgnes Sangaste ja Tõlliste vald.
Meie kogutud punktisumma oleks andnud üldarvestuses Valga järel 2. koha.
Valla võistkond oli ühtlaselt tubli, noppides

Jäljed lumel

P

alupera Põhikooli algklassid uurisid Vitipalus VVVS kogenud retkejuhi Mare Linnamäega lumel metsloomade jälgi. Matka
alustasime ühises vestlusringis. Jutud räägitud,
suundus matkaseltskond jäljejahile. Lumises
metsas nägime kümne erineva looma ja linnu
elutegevuse märke. Tänavune talv oli metsaelanikele karm. Selles veendusid ka õpilased. Väikesed käed ei jõudnud sügavast lumest puhastada samblakihti ega mustikavarsi. Talvel abistavad metsloomi jahimehed, kes toovad loomadele
toitu, panevad üles soolakuid ja lakukive. Matkateel nägime orava toidulao tühja auku, musträh-

arvukaid auhinnalisi kohti. Ainukese alavõidu
tõid meile laskurid Heldur Kurik, Mart Kurik ja
Kaur Lõhmus. Eriti kõrgest klassist oli Heldur
Kuriku tulemus 194 silma 200st. Oma vanuseklassi parimad suusatajad olid Lembit Uibo ja
Ilvar Sarapson.
Meie võistkond oli ühtlaselt tubli ja kõik aitasid kaasa üldvõidu saavutamisele. Suur-suur
tänu kõigile, kes võistlustest osa võtsid.
KALEV LÕHMUS

ni elutegevuse jälgi, kitse näritud tammepuu oksi.
Saime teada, et metssigade karja juhib vanem ja
kogenuim emis.
Giid lubas õpilastel puudutada kitsede ja põtrade hambaid, sarvi ning silitada erinevate loomade nahku. Giid rääkis, kuidas kitsed vastu
puud uutelt sarvedelt kaitsenahka maha hõõruvad. Uute sarvede värvus sõltuvat metskitse valitud puutüve värvusest.
Heas seltskonnas möödus aeg ruttu. Vestlusringis rääkis iga õpilane oma matka muljeid.
Väikesed matkasellid tänasid VVVS toredat ja
lastesõbralikku giidi Mare Linnamäge huvitava
matka „Jäljed lumel“ eest.
RELIKA KALBUS

Suusatamine (klassikaline stiil): Naised
19-34 Aili Popp I koht. Mehed 50 Lembit Villem II
koht, (vabatehnika): Naised 19-34 Aili Popp I koht.
Naised 35 Piret Vahi III koht. Mehed 19-39 Kunnar
Vahi I koht. Tänavakorvpall: Arvi Neemeste, Keido Luik, Pärt Kuvvas, Kaidar Kingo, Reeno Sööt.
Täname osavõtjaid ning soovime edu edaspidiseks!

Päev Alam-Pedjal
15. märtsil külastasid Puka Keskkooli 7. ja 8. klassi
õpilased Alam-Pedja Looduskeskust. Alam-Pedja
on suurte soode, märgade metsade ja lammide
ning looklevate jõgedega paikkond. See ulatuslik
loodusala jääb Jõgeva, Tartu ja Viljandi maakonna
piirialadele. Kaitseala asub Võrstjärve nõos. Külastajate jaoks on Alam-Pedja kaitsealal ette valmistatud mitu loodusrada ja looduskeskus.
Õppeprogramm, millest meie osa võtsime,
tutvustas jälgi meie ümber. Saime teadmisi ka
Alam-Pedja looduskaitsealal elavate imetajate
kohta. Õppekeskuse juures õppisime tule tegemist
tulepulga abil. Päev oli informatiivne ja huvitav
tänu toredale giidile!
Õpilastel paluti tagasiside päeva kohta esitada
luulevormis. Järgnevalt mõned näited.
Tore päev Alam-Pedjal
Tulime me Pukast
Lõuna äärsest nurgast.
Päike paistab terve päev
Palju loomi siin sa näed

Alam-Pedja
Täna on üks tore päev
Sest palju uut ma näen
Looma jälgi uurisin
Lumme augu puurisin

Nägime me palju jälgi
Tuvastasime need raamatu järgi
Hundikarja mängisime
Ühes reas me kõndisime

Õues paistis päike,
Mis ei olnud väike
Ma kõndisin nagu hunt
Ning võitis tüdrukute punt!

Tutvust tehti lõkkega
Ning ka selle tekkega
Saime lõkke põlema
Siis kõigil oli põnevam.

Õppisime tegema ka tuld
See oskus on kui kuld
Alam-Pedja see on hea
Siia tagasi tulema pean.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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1996. aasta sügisel tuli naistel mõte moodustada tantsurühm. Leiti juhendaja Vaike Eiche ja
nii saigi algus tantsurühmale Vokiratas. Algul
tantsiti Puka Aiandus-Mesinduse Seltsi majas,
kuid kevadel koliti rahvamajja ja siin tegutsetakse praeguseni. Rühmas tantsivad algusest peale Imbi Nurmetu, Elka Mikkin, Milvi
Pajumäe ja Maie Tutk. Tantsurühm on osa
võtnud kõigist valla, maakonna ja Lõuna-Eesti
memme-taadi üritustest.
Laupäeval, 19. märtsil oligi tantsijatel põhjust kokku tulla ja meenutada möödunut
ning teha plaane tulevikuks. 15 aasta jooksul
on õpitud selgeks peaaegu üheksakümmend
tantsu. Nüüd olid külla tulnud sõbrad Mustlast,
Sangastest, Valgast ja Rõngust.
Kontsert sai avalöögi looga „Pidu hakkab“,
mille esitas Enno Pung saksofonil. Juubilarid
esitasid oma tantsud kolmes blokis, vaheaegu sisustasid Liidia Paabušk ja Katrin Kõiv
oma lustaka tantsuga ning Enno Pung suupilli mängides. Tantsijaid olid tervitamas vallavanem Heikki Kadaja ning Valga Maavalitsuse kultuuri- ja haridusosakonna juhataja Kalle
Vister. Endistest tantsijatest sai mahti külla
tulla ka Silvia Teder.
Kontserdi teine pool oli külaliste päralt.
Valga tantsurühm Karikakar esitas meile sünnipäevatantsu ning Sangaste Rõõmurullid
oma tantsuga ergutasid kõiki kaasa elama.

Puka Vokiratas 15
Rõngu rühma Vikerkaar juhendab Aleks Raja,
kes on loonud ka Vokirattale mitmed tantsud.
Mustla memmedega seob meid pikk koostöö
ja sõprus.
Peo lõpul olid kõik rühmad ühel meelel, et
saame kokku ka järgmistel aastatel Pukas talve
viimasel nädalavahetusel, et saata ära külm talv

AMETLIK INFO

ja vastu võtta kevad. Pidu lõppes kohvilauas ja
koostantsuringis. On ju tantsurahvas ikka selline, et ei saa kaua paigal istuda.
Suured tänusõnad tegijatele, toetajatele ja
külalistele ilusa peo korraldamise ja õnnestumise eest!
Puka rahvamaja juhataja

Puka Vallavolikogus
10. märstil
Üheks remontivajavaks hooneks on Puka valla omandis
olev Aakre rahvamaja. Selle hoone katuse renoveerimiseks
esitas vallavalitsus projekti rahaliste vahendite taotlemiseks Hasartmängumaksust regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmist. Taotlus rahastati 31 955,82 €
(500 000 krooni) ulatuses. Momendil tegeldakse soodsaima
tööde teostaja leidmisega. Töödega alustatakse nii ruttu
kui võimalik. CO2 kvootide müügist saadava tulu investeeringutest, mis suunatakse CO2 emissiooni vähendamiseks,
saadakse rahalisi vahendeid rahvamaja fassaadi renoveerimiseks, uste ja akende vahetamiseks. Nimetatud hanke
küsimustega tegeleb Riigi Kinnisvara AS. Eelmisel aastal
loodi Aakresse MTÜ Aakre Külaselts, seltsi eestvedamisel
kavandatakse Aakre rahvamaja saalile panna uus põrand
ning remontida lavaalused ruumid. Rahaliste vahendite
saamiseks esitatakse projekt PRIA Leader meetmesse.
Volikogu andis vallavalitsusele nõusoleku MTÜga Aakre
Külaselts sõlmida Aakre rahvamaja ruumide avalikuks
kasutuseks ja rentimiseks lepingud.
Kinnitati Puka valla 2011. aasta eelarve kulude ja
tulude lõikes summas 1 356 561,97 € ning suunati 2010.
aasta vaba jääk summas 43 399,96 € 2011. aasta rahaliste
kulude katteks.
Hakkab lõppema rahvakohtunike volituste tähtaeg.
Rahvakohtunikukandidaadid valib omavalitsusüksuse
volikogu. Puka vallast esitatav kandidaatide arv on 2.
Isikuvalimiste tulemustest lähtuvalt valiti Puka vallast
rahvakohtunike kandidaatideks Kaire Pedajas ja Silver
Laks.
Q

Q

Q

Puka Keskkooli õpetaja oli edukas Kanadas spordiveteranide
maailmameistrivõistlustel murdmaasuusatamises
3.-11. märtsini toimusid Kanadas Sovereign
Lake´s veteranide maailmameistrivõistlused murdmaasuusatamises. Võistlustel osales
ka Puka Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja
Ene Aigro. Eestlasi oli stardis kolm, lisaks Ene
Aigrole veel Karin Laine ja Andres Häkkinen.
Võisteldi 10, 15 ja 30 kilomeetri vabatehnikas
suusatamises.
Esimene start oli 15 kilomeetrit. Stardis oli
37 naist vanuses 50-54. Ene Aigro saavutas
šveitslanna Catherina Wullsclegeri järel teise
koha ajaga 47.04,1 min.
Teine võistlusdistants oli 10 kilomeetrit. Ene

Aigro lõpetas neljanda kohaga 38 osaleja seas
(aeg 32.17,0). Ilmad olid väga heitlikud. Päike ja
lumesadu vaheldusid päeva jooksul mitu korda.
Kolmas distants oli 30 kilomeetrit. Seal saavutas Ene Aigro kolmanda koha (aeg 1:38.20,9).
Võitis Catherina Wullscleger (SUI), teine oli
Rosalyn Singleton (USA).
Võistlejaid oli kõigi vanuseklasside peale
kokku 1134 ja 23 riigist. Kõige rohkem osavõtjaid oli meeste 60-64vanuseklassis ja naiste 5054vanuseklassis. Arvult kõige rohkem oli võistlejaid Ameerikast (350 suusatajat), Kanadast (300
suusatajat), Venemaalt (100 suusatajat).

Luulelugemise võistlus Pukas

P

äikeselisel talvepäeval kogunesid Puka raamatukokku esinemishuvilised lapsed. Toimus
II luulelugemisvõistlus õpilastele, teemadeks
seekord “Kevad” ning “Laps ja kodu”.
Vanuserühmi osales võistlusel 4, kõige rohkem
osavõtjaid oli 3.-4. klassist. Luuletusi oli õpitud
mõlemal teemal, autoriteks Eesti tuntud kirjanikud.
Lapsed esinesid kuulamapanevalt.
Kolmeliikmelisel žüriil oli päris raske auhinnalisi
kohti välja selgitada. Iga vanuserühma 3 parimat

said kingituseks raamatu, maiustuse ja tänukirja.
Kuna tublid olid kõik osalised, jäi teistelegi üritusest
meenutuseks tänukiri ja maiustus.
Tublid etlejad olid: Signe Semsugov, Eliise Uibo,
Gertu Objartel, Kadi Prii, Kristiina Tamm, Taavi
Eistre, Marge Koort, Sandra Kuus, Annabel Teder,
Birgith Pedajas, Isabel Possul, Katrin Taur, Geidi
Toomsalu, Karel Objartel, Eiki Puiestee, Kairi Karask,
Gerli Rosenberg, Gerli Toomsalu, Dagmar Tiirmaa,
Raul Semsugov, Birgit Hainsalu, Pille Markov.

Ärra olle rummal …

T

alv on möödunud Aakre koolis, nagu ikka,
matemaatika ja pranglimise tähe all. Nüüd
on paras aeg ka aju teist poolt – kunst ja
keeled – koormata. Sest oli ju emakeelepäev
tulekul.
Meie kooli ajaloohuviline eesti keele õpetaja
Merle Kiissa palus koduseid oma küsimustega
piinata nende koolitee kohta ja küsida ehk on mõni
huvitav kooliga seotud esegi teistele näitamiseks
kaasa tuua. Vanade asjade väljaotsimine ja laste
küsimustele vastamine andis lapsevanematele
ja vanavanematele hea põhjuse oma kooliaega
meenutada ja tänapäevaga võrrelda.
Toodud esemetest sai kokku põneva näituse.
Seal oli diplomeid, medaleid, märke, tunnistusi,
vihikuid, aabitsaid, kooliõpikuid, sulepea, tindipotte, fotosid jne. Riietest komplekteeris õpetaja
Merle koolivormi täiskomplekti koos pioneerikaelaräti ja -märgiga.
Emakeelepäeval, 14. märtsil rääkis mälestusi
oma kooliajast Aakre koolis õppinud proua Laine
Soots. Tema muhe vanaaegne kõnepruuk ajas algul lapsed segadusse, kuid varsti sai igaüks aru,
et koera tegema tähendab koerust ehk koerustükki ehk pahandust tegema.
Laine Soots: “Kord oli koolis karm. Vahetunnis
pidi kätest kinni ringiratast jalutama. Need, kes
midagi koera olid teinud, pandi keskringi seisma.
Seda ei tahtnud keegi, see oli suur häbi. Kui korrapidaja oli koolijuhataja … oli saalis selline vaikus, et kui hiir oleks üle põranda jooksnud, oleks
see kuulda olnud …”. Ta rääkis veel kooliteest,

internaadis olemisest, koolitoidust, riietest ja
muustki. Näiteks, kui ta ükskord matemaatikat ei
osanud, peeti ta paar päeva peale tunde kinni ja
koolijuhataja tegi talle asja selgeks. Keelte õppimine muutus koos riigikorraga.
Õpetaja Merle rääkis veel vanemast kooliajast,
nii umbes 150 aastat tagasi. Rääkis Kristjan Jaak
Petersonist, kelle sünnipäeva järgi emakeelepäeva tähistatakse, rääkis tolleaegse koolimaja
ruumidest, tundide läbiviimisest ja koolielust.
Tingimused olid rasked, koolitee pikk, kuid lapsed tahtsid ikka õppida. Keelekasutus ja tähed
olid teistmoodi kui nüüd. Üks julge laps proovis
kõigile ette lugeda teksti aastast 1887: Ärra olle
rummal ei suremas egga wähhemas asjas …
Nüüd said koolilapsed sõna. Tuleb välja, et
meie kooli lapsevanemad olid head õpilased, kes
eriti koerust ei teinud või jätsid selle saladuseks.
Küll olid õpetajad karmimad, käske ja keelde oli
rohkem ning koolivälist tööd lisaks õppimiselegi
poole rohkem. Igatahes see aeg tuli ka õpetajatele väga tuttav ette. Meenutati ka, kes need
oktoobrilapsed ja pioneerid olid, pioneeriräti
sõlme tegeminegi sai ette näidatud.
Lõpetuseks mõned vanad ringmängud ja naljaviluks sai ringiratast käsikäes jalutamine ära
proovitud. Mõni sai ka nurgas seista. Õpi uut,
aga mäleta ka vana! Sest varsti on tänanegi
päev ajalugu. Aitäh Laine Sootsile ja lapsevanematele-vanavanematele meenutuste eest!
Õpetaja LIINA LAASER

Võistlusrajad olid mägedes, ulatudes kuni
1700 meetri kõrgusele üle merepinna. Rajad
olid väga hästi ette valmistatud. Organisatsioon sai parimal tasemel oma tööga hakkama. Kõik olid väga sõbralikud ja abivalmis, mis
jättis osavõtjatele hea mulje. Vabatahtlikud
olid paljud Vancouveri olümpiamängude korraldamise kogemustega. Ajavahe Eestiga oli
kümme tundi.
Järgmisel aastal toimuvad veteranide maailmameistrivõistlused Saksamaal Oberwiesenthalis 1.- 9. märtsini.
Puka Keskkooli infojuht EVE MÄEORG

Tänusõnad kuuluvad laste õpetajatele Evale, Janele, Maile ja Marjule. Žürii tähtsa töö tegid Renna,
Tiina ja Kati.

Puka Vallavalitsuses:
Otsustati toetada projektide omaosaluse tasumisel
MTÜ Kodupaiga Külaselts 2000.- €, MTÜ Puka Kooli
Vilistlaskogu 720 € ja MTÜ Puka Naisselts 540 €;
Otsustati maksta toimetulekutoetust märtsis kuuele
isikule, ühekordset toetust kahele isikule kokku 95 €.
Määrati järgnevatele maaüksustele lähiaadressid ja sihtotstarbed ning nõustuti nende riigi omandisse jätmisega
(asendiplaanid on vallavalitsuses):
Kähri külas Piirisoo maaüksus, maatulundusmaa, 3,78 ha.
Ruuna külas Risumetsa maaüksus, maatulundusmaa 8,09 ha.
Aakre külas Padriku maaüksus, maatulundusmaa, 3,00 ha.
Palamuste külas Kruusaaugu maaüksus, maatulundusmaa,
8,43 ha.
Kibena külas Tornimäe maaüksus, maatulundusmaa, 10,87 ha.
Tunnustati Puka Keskkooli edukaid õpilasi
Q

Q

Q

Q

ENE MARKOV, Puka raamatukogu

Vaheaeg on käes!

A

akre kooli lapsed ootasid juba ammu-ammu
koolivaheaega ja kevadet. Veel suurema põnevuse ja ärevusega oodati aga koolimajas
ööbimist. Me ei saanud laste ootusi petta ühes,
teises ega kolmandaski punktis. 18. märtsil said
õpilased tunnistused.
Sama päeva õhtul olid koolimajja oodatud kõik
õpilased. Kes saabus suurema, kes väiksema ärevusega! Oli ju ööbimine ilma vanemateta, ja pealegi
koolis, mõne lapse jaoks tõeline katsumus. Algul
olid kõik usinasti ametis oma asjade lahtipakkimise ja sobiva magamisaseme valimisega. Nii kadus
märkamatult ka väike hirm. Seejärel läks lahti mäng,
tants ja tagaajamine. Esimeseks ülesandeks oli kõiki
tervitada, võtta kaaslastelt autogramm – seda kõike
ainult vasakut kätt kasutades. Pusimist oli üksjagu.
Pärast jagasime lapsed rühmadesse, et läbi viia väike võistlus – viskasime joogikõrrega kaugust, lennutasime paberilehte, püüdsime võimalikult kaugele
saada täispuhutud kilekotti jne. Edasi tuli rühmadel
valmistada plakat „Käes on vaheaeg!“ Kasutada
olid käärid, liim ja hunnik ajalehti. Lõpptulemus oli
vahva! Plakatitelt vaatas vastu tõeline soov veeta
lõbus ja teguderohke vaheaeg. Seda me kõikidele
lastele järgmise päeva hommikul pannkooke süües
soovisimegi. Ja 21. märtsil algas kevad!
III õppeveerandi lõpetasid Aakre Algkoolis väga
heade tulemustega: teisest klassist Jane Johanson ja Martin Kivisikk, kolmandast klassist Kaspar
Laineste ja Robin Paring, neljandast klassist Grete
Kõks ning viiendast klassist Risto Johanson ja Karen-Christine Tops.
III õppeveerandi lõpetasid heade tulemustega:
teisest klassist Kadi Kertu Elias, Karoliina Undrits ja
Mario Veskimets, kolmandast klassist Erik Luik, neljandast klassist Karl Markus Krillo ning kuuendast
klassist Oliver Ozolin.
Õpetaja ANNELI SARNIT

Puka keskkooli õpilaste
tulemused olümpiaadidel ja
võistlustel
Valga piirkonnavooru olümpiaadidel osalejad:
matemaatika – Karel-Romet Pedajas I koht 8. kl
õpilaste arvestuses ja Isabel Possul I koht 4. kl õpilaste arvestuses,
ühiskonnaõpetus (internetipõhine) – Kersti Undrits
I koht põhikoolide arvestuses, Anni Suun III koht
põhikoolide arvestuses ja Kelian Oras III-IV koht
gümnaasiumi arvestuses.
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused korvpallis:
keskkooliõpilaste arvestuses POISID III koht: Martti
Kõiv, Alari Suun, Siin Frantz, Arvi Neemeste, RistoMikk Jürgenson, Rasmus Põldsepp, Kaidar Kingo,
Reeno Sõõt.
Kuni 12. klass TÜDRUKUD I koht: Anna-Liisa Kärson, Kaisa Ööbik, Agne Sööt, Merlicande Lehtsaar,
Kertru Tilga, Triinu Nurmetu, Cärol Tutk, Laura Melk.
Põhikooli POISID I koht: Keido Luik, Erki Kurvits,
Alar Sarnit, Reijo Jõesaar, Kaimar Koslov, Mart Neemeste, Pärt Kuvvas, Kalev Nurmetu.
Eesti Koolispordiliidu NIKE CUP maakondlik etapp
ja Valgamaa koolide 6.-7. klasside korvpallimeistrivõistlused II koht: Vello Eller, Karel Tilga, Mihkel
Tamm, Karel Sarv, Joel Popov, Gerdo Jõesaar, Henri
Härm.
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused suusatamises:
Birgit Pedajas III koht TD vanuserühmas 1,5 km
vabastiil.
Steve Vahi I koht PD vanuserühmas 1,5 km vabastiilis.

Puka alevikus Ääre tn 9 asuv
SAUN
on avatud igal reedel kell 16-20.

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

H

ead inimesed! Kevad on alanud ja lumi sulab. Sama
lumi, mille ühest kohast teise lükkamine on valla eelarvet lüdinud nii, et kohe ikka on. Ja nüüd see lumi lihtsalt
sulab ära! Vallavanem teeb lumelükkajatele vastamata
kõnesid ja küsimusele, et miks ta ise kõne eest maksta ei
taha, vastab, et kõik raha on ju nüüd teie käes! Nali!
Nii hull veel pole, aga lumega on tööd olnud ja raha ka
ikka üksjagu kulunud. Samas tahan edastada oma tänu
lükkajatele ja nende koordineerijale abivallavanem Priit
Arengule südame- ja vastutustundega tehtud töö eest!
Mõne üksiku kutselise vinguviiuli kõrvale on ikka väga
palju sel aastal tulnud tänukõnesid lumelükkamise hea
korralduse ja kvaliteedi eest vallas taolisel erakordsete
lumeoludega aastal. Aitäh!
Loodus keerutab oma aastaringi, elu edeneb ja samas on
ka kõik uus juba unustatud vana. Mõni vana asi aga ei taha
kuidagi uueneda. Näiteks arusaamine, et kommunism sai
läbi ja vallamaja pole enam täitevkomitee ning Bakuu on
nüüd hoopis teises riigis. Ikka veel ilmub välja mõni, kes
arvab, et vald peab tema korteris radikaid käima õhutamas,
puud tervete luudega mehekarule koju vedama ja tema
halva naabri vangi panema.

M

õned iseloomulikud näited kummalis-naljakatest
ellusuhtumistest kodanikukestelt meie endi hulgast
kahekõneliste näidetena:

Sangaste vald oli edukas maakonna talimängudel

V

algamaa talimängudel võitis väiksemate
omavalitsuste arvestuses Sangaste valla
võistkond Palupera järel teise koha. Järgnesid Tõlliste, Karula, Hummuli, Puka ja Põdrala.
Kolmel alal saavutati alavõidud. Esikoht võideti TÄNAVAKORVPALLIS (Jaanus Teder,
Kalev Linde, Andres Lohuväli, Marko Kööp
ja Martin Talv), REESÕIDUS (Marit Gross,
Ruth Kõiv, Marjan Pavlovitš, Revo Falkenberg
ja Mati Raudsepp) ja JUHTIDE VÕISTLUSES (Rando Undrus ja Priit Areng) (pildil).
Teine koht võideti KABES (Aime Ilves,
Kalev Ilves ja Peeter Adler). Kolmanda koha
punktid läksid tabelisse laskmises. Sellel alal
võis omavalitsust esindada kaks võistkonda.
Lisaks võitnud Paluperale edestasid meie laskureid ka kaks Valga linna võistkonda. Sangaste mehed olid esimesed, kes pidid jääma medaliteta. Suusatajatest tulid oma vanuseklassis
pronksmedalile Madis Vihmann, Viljar Vihmann ja Sulev Kõiv. 4. koht saavutati võrkpal-

Telefon: trrr!
Kodanik (pudistava plödiseva kõnemaneeriga naisterahvas, kes end ei tutvusta): Miks vald jagab oma inimestele
sellist kaerahelvest, mida keegi süüa ei saa? Miks ei ole
seal juures lihakonserve? Kus need jäid?
Vallavanem (saades aru, et jutt käib Euroliidu abist, mida
vald lihtsalt jagab): Milles mure? Inimesed, kes on saanud,
on siiani kvaliteeti kiitnud…ja konserviinfo on pärit äkki
vaenulikust välisraadiost, sest meil Eestis neid ei tea jagatavat? Et mis nagu siis sel maitsel viga on?
Kodanik: Ei noh…ega ma ise polegi neid maitsnud, sest
ega mul neid endal vaja pole. Sangaste Linnasest saan
neid enda jaoks piisavalt, aga … koer ei söö üldse! Ainult
siis, kui liha sisse panen. Ei tahtnud võtmata ka jätta, kui
muidu saab, arvasin, et äkki koerale… A too raibe ei söö
ilma lihata!
Vallavanem: Eeee??!!??!! No kuulge, ega see Euroabi
nüüd kennelliidule ja loomaaiale toodud pole, vaid ikka
abistamaks inimest! Mida sa tast siis rabad, kui endal vaja
pole? Lõpuks nõuad veel, et vald su kassile hiiri ka püüaks!
Kodanik: Ei noh, miks ma siis ilma pean jääma, kui ilma
saab!?...piip-piip-piip.
Njahh, mida siin ikka öelda. Huvitav, kui kuivatatud
kärbseseene kompotti ilma antaks, kas siis ka mõned ikka
ja igaks juhuks võtaksid?

Teine kahekõne
Kodanik (telefonis kileda vinguva häälega pisut ähkiv
naisterahvas, kes samuti keeldub nime ütlemast): Millal
vald selle ... noh ... inimeste mürgitamise ära lõpetab? Juba
kaks päeva ajab oksele, silmad on punased, telekat vaadata
ei saa ja jalad külmad. Advokaat ütles juba eelmisel nädalal, et see on sellest, et vald kütab liipritega. Nüüd on tervis
nii läbi, et mina küll nüüd enam sooja eest ei maksa ja vald
peaks mullle ,,kompositsiooni“ maksma.
Vallavanem: Äkki ikka mõtlete ,,kompensatsiooni“?
Ja huvitav, et arsti asemel läksite kõigepealt advokaadi
juurde, saite ,,retsepti“ ja seejärel jäitegi äkki haigeks? Kas
advokaadil oli juba enne haigestumist teada, et haigestute
ja millesse? Ehk oli hoopis selgeltnägija?
Soovitasin haiguse puhul ikka meie suurepärase perearsti juures käia, see on tõhusam kui advokaadi juures nina
luristada. Lisaks andsin kodanikule usalduslikult teada, et
vaatamata olemasolevale kütmisloale ja vastu tulles meie
valla ,,õhupuhastajate“ õhu-uurimisõhinale ning muu
kütuse olemasolule pole me liiprihakkega üldse sel talvel
kütnudki. Ehk siis tema hädad võivad tulla tegemata puugisüstist, pesemata kätest või valest toitumisest. Või siis
ehk ka väikse gripibatsilli allaneelamisest ajal, kui see tema
nina eest mööda hõljus. Ja see, et katlasse lähevad hetkel
viljapuhastusjäätmed ning seal hunnikul on näha üksikuid
sõkaldesse jäänud teri nokkivaid linde. Teadupärast linnud
puitu süüa eriti ei taha, eriti liiprihaket ja isegi rähn toksib
puud vaid selleks, et tõuke kätte saada ja puupuru jääb ka
temal puha alles.

I

lmselt minu seletus rahuldas lämbuvat kodanikku, sest
kõne lõpetati ja ,,kompositsiooni“ pole ka enam tahetud.
Sellised natuke lõbusad, aga samas pisut nõutuks tegevad lood ka kogukonnast, sest issanda loomaaed pidada
kirju olema. Eks selles ole siis eriti ,,kirju“ mõtlemisega
kujukesi ka.
Mis siis ikka, hea kogukond ja armsad naabrid! Nautige
kevade tulekut ja jää sulamist! Sulatage ka jääd üksteise
vahelt ja leidke ilusat olemasolevas!
KAIDO TAMBERG

Sangaste Seltsimajas 1. aprillil kell 19.00

VI mälumänguturniir.

Võistkonnad kaheliikmelised.

Info ja registreerimine - Mati Raudsepp (5562 8537.)

Sangaste valla juubeliaasta tähistamise ühe
osana soovime korraldada fotonäitust

“Sangaste vald eile ja täna”.
Fotod eri ajastutest palume tuua Sangaste ja
Keeni Raamatukokku. Fotodest, mis valitakse
näituse jaoks välja, tehakse koopiad.
Originaalfotosid me ei kasuta.
Fotode juurde palume lisada järgmise info:
pildil olev sündmus, aastaarv ja foto omanik.

Gerli Grossberg, Cätlin Peterson, Maire Peterson, Marili Vihmann, Kelli Vällo, Valdo Karavin, Kristo Koik, Valmar Kängsepp, Aivar Oja,
Tormi Oja, Mairo Peterson, Mikk Vihmann ja
Imre Õim.

Juhtide võistluse esikoht

ÜLESKUTSE!

Vallavanem: KT kuuleb.

SANGASTE VALLA

lis, 6. koht lauatennises, 7. koht bowlingus ja
suusatamise võistkondlikus arvestuses.
Lisaks medalivõitjatele andsid oma panuse
Sangaste valla võistkonna edukasse esinemisse aktiivsed spordisõbrad: Kairi Aamer,

Svank² ootab uusi MTÜ liikmeid
MTÜ Sangaste Valla Avatud Noortekeskus Keenis kutsub endaga ühinema uusi liikmeid. Sisseastumisavalduse
vormid saab täita iga noor alates 15st eluaastast.
Noortekeskus on eriti aktiivne loovtegevuse vallas: iga kahe nädala tagant toimub kunstiring, käsitööring ning
portselanmaal. Kohalikel on võimalik ühineda linetantsugrupiga, mis oma treeningud viib läbi noortekeskuses
ning noored muusikahuvilised õpivad kitarri. Noortekeskuses on võimalik pidada laste sünnipäevi, koosolekuid,
koolitusi jpm.
Oodatud on kõik ettepanekud ja ideed.
Rait Elvet, 5664 8555, rait.elvet@gmail.com; Dea Margus, 5674 3535, deamargus@gmail.com

Lisainfo Aino Oja ja Ester Otrokova.

Omapärane naistepäev

NII ALUSTASID MEIE ESIVANEMAD

Keeni küla taluperemeeste
ühistegevusest
1930. aastatel olid Keeni valla talud kõvasti edasi arenenud ja hakkas tekkima raskusi viljapeksul,eriti asundustaludes. Suuremate põlistalude peremehed olid rohkem organiseerunud ja moodustanud masinaühistuid,
ostnud suuri rehepeksumasinaid ja isesõitvaid
aurukatlaid. Vanemad masinaühistud Restus,
Kureveres, Mäekülas ja Keenis ei suutnud
kogu koristatud vilja õigeaegselt läbi masindada. Keeni küla erksamad asundustalude peremehed mõlgutasid mõtteid omale rehepeksumasina ostmisest.
Oma kadunud isa paberite seast leidsingi 2.
Keeni Masinatarvitajate Ühingu loomist ja tegevust kajastavad materjalid, mis olid jäänud
tema kui viimase ühingu asjaajaja kätte. Kuue
Keeni küla taluperemehe tegevus tol ajal masinatarvitajate ühingu
loomisel oli muljetavaldav ning ma otsustasin tutvustada ühongu
tolleaegset tegevust.
Alustan selle protsessi jälgimist algallikate
abil. Vaatame nende esimese koosoleku protokolli originaalsõnastuses.

Protokoll
Keeni asunduse asunikkude-põllumeeste koosoleku üle Toome talus 1930. a. 15. augustil.
Kooaolekust võtavad osa: Johan Simson,
August Glockmann, August Pool, Peeter
Lepik Kiho talust, Peeter Lepik Mäeotsa
talust, Karl Varik.
Punkt 1.
Koosoleku juhatajaks valitakse ühel häälel
Karl Varik. Koosoleku juhataja teadustab, käesolev koosolek on kokku kutsutud selleks, et
selgitada küsimust, kas Keeni asunduse talupidajad ei võtaks ühisel nõul ja jõul osta enesele rehepeksumasinat. Koha pääl on masinaid
vähe, nad ei suuda kõikide põllupidajate nõudeid rahuldada, nõnda et asunduse põllupidajad on sunnitud olnud enesele peksumasinat vedama isegi Ilmjärve asundusest. Koosolek asja igakülgselt läbi arutades leidis, et koha
pääl kuluks tingimata veel ära üks rehepeksumasin. Et asunduse põllupidajaid vähesel
arvul kokku tulnud on, siis otsustavad kokkutulnud isikud ühel häälel: osta enda jaoks üks
väiksem rehepeksumasin ja jõumasinaks vastava jõuline mootor.

Rehepeksugarnituur otsustatakse osta järelmaksuga hr. M.Steinfeldti (Sangaste LaenuHoiuühistu esimees) kaudu. Koosolek volitab
ühel häälel masinat ja mootorit ostma Aug.
Glockmanni ja Joh.Simsoni.
Punkt 2.
Koosolek otsustab ühel häälel igalt koosolijalt võtta esialgse masina ja mootori ostmiseks
ükssada (100) krooni.
Koosoleku juhataja K .Varik
Liikmed J Simson, P. Lepik, A. Pool, A.
Glockmann, P. Lepik Mäeotsa talust,

Otsuse järel hakati kohe tegutsema
18. augustil 1930. a. vormistati peksumasina Munktels, trumli laius 50 cm, ja jõumasina 6Hj võimsusega mootori Mac Kormik
ost, kogu komplekt maksis 2500Kr., millest
2080 Kr. jäädi Sangaste Laenu-Hoiuühistule võlgu. 22. augustil 1930. a. olid peksumasin
ja mootor saadetud Tallinnast raudteed pidi
Keeni jaama, masina veotasuks kulus 38,58
Kr.
Mootor tuli paigutada veovankrile, mille
tarbeks telliti Valgast tõldsepp Joh. Rätsepalt 4 vankrirarast, mille eest maksti 21,50 Kr.
Rattad rautas kohalik sepp K. Tamm 16,90 Kr
eest. Vankri raam ja alus tehti kohapääl, veovankri maksumuseks kujunes 58,22 Kr. 2.
septembril 1930. a. paigutati mootor vankrile
ja rehepeks võis alata.
Kuna peksumasin oli ostetud laenuga, siis
tuli enne selle töösse rakendamist maksta ära
ka 11 Kr. Sangaste Vastastikuse Kindlustuse Seltsile kindlustusmaksu. Rehepeksumasinat vedas 2 hobust, mootori vankrit 1 hobune.
Kehtestati kord, et peksumasina veab oma
jõududega kohale peksu alustav talu, mootori
viib järgmisse tallu rehepeksu lõpetanud talu
oma hobusega. Peksumasina tööks oli vaja 2-3
hobusemeest vilja põllult masina juurde vedamiseks, 2 inimest olid üleval masina peal ja tegelesid vilja trumlisse laskmisega. Põllul vilja
koormasse laadimiseks kulus 2 mehe töö, 34 inimest tegeles põhu virnastamisega. Peremees ühe abilisega võtsid viljakotte masina alt
ja viisid need aita.
Keenis, märts 2011. a

JAAN POOL

järgneb/

Kuigi paljud ei pea naistepäeva märkimist
oluliseks, arvame meie, et see päev väärib igati
tähistamist. Seepärast meie, eakad, otsustasime tähistada naistepäeva sel aastal ja natuke
erilisemalt.
Kutsusime külla Valgast Pille juuksurisalongist
juuksuri, kosmeetiku ja üllatusena oli kaasas ka
meessoost maniküürija. Esimesed minutid küll
veidi häbeneti, kuid siis otsustasid esimesed
julged lasta end kaunimaks teha. Eriti palju tööd
oli juuksuril, kelle juurde oli järjekord ürituse
lõpuni. Oi, kui palju kenamaks muutuvad inimese soeng ja jumestus. Ja ega maniküürija ka ei
pidanud pikalt kliente ootama.
Tööd jätkus kauemaks kui tantsu ja laulu.
Laulu ja tantsuga olid tervitama tulnud Lüllemäe memmed. Kui etteasted möödas, alustas
Lüllemäe ansambli juht Helle Karja ühislauluga.
Laul ja tants käsikäes. Väga meeleolukas! Lõpuks oli nii meil kui ka külalistel väga hea meel
toredast naistepäevast.
Tulevikuplaanides on 14. aprillil tervisepäev.
Külla tuleb hüpnoterapeut Jure Biechonski, kes
räägib mõtte jõust ja selle tähtsusest meie elus.
Üritus algab nagu ikka kell 12, teelaua katame
ise ja sissepääs on 2 eurot. Ootame rohket
osavõttu, sest taolised inimesed ei külasta
meid iga päev.
LEA KORBUN

Läbi tuisu ja päikese
tuldi perepäevale
Tänu Sangaste Valla Noortekeskusele, Venda
Vihmannile, AS Silva Agrole, Sangaste Lossile,
OÜ Finlaidile, Sangaste Linnasele, AS Tartu
Limonaadile ja OÜ TEH-AG Puuviljaaiale toimus
ka tänavune Sangaste valla talvine perepäev.
Vaatamata mahamurdvale tuulele ja kohati ka
nähtamatule kelgurajale õnnestus järjekorras
teine sarnane üritus igati. Rahvast oli tunduvalt
rohkem kui eelmisel aastal ning osavõtjaid ja
auhinnasaajaid oli nii suuri kui väikeseid.
Sarnaselt eelmisele aastale toimus üritus
ka sel korral Keeni külas Kellamäel. Võistlust
pakkusid suusa- ja lumelauahüpped ning laste
pikim kelguliug. Kavas olnud murdmaasuusatamine asendati täiskasvanute pikima liu
võistlusega, kuna vaatamata viiekordsele raja
läbisõitmisele jõudis see siiski lumme mattuda.
Pärast kõiki võistlusalasid koguti kõik kohalviibijad kokku ja mindi noortekeskusesse sooja
suppi sööma ja teed jooma. Tublimad said seal
ka auhinnad ja tänusõnad.
Korraldajad tänavad südamest kõiki, kes kohale tulid ja oma toetusega selle päeva aitasid
korda saata!

25. märts 2011

KUULUTUSED
KUULUTUSED
Ehitus-, remonttööd. 5353 6160
Korstnapühkija ja pottsepatööd.
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445
Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 7654
300; 5093 453.
Sangaste alevikus müüa 2- ja
3-toalised korterid (otse omanikult). Info tel. 50 60 570
Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Otepää Maxima kauplus pakub
tööd müüja-kassapidajatele. Info
telefonil: 5556 6273.

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.
Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Soovin osta maja Otepää linnas
või aedlinnas. Kehvemas või keskmises seisukorras. 53 470 798
Kiire!
Soovin üürida korterit Otepääl.
527 9246

Teie teenistuses

porteAUTO
KRAANAGA
(tõstab kuni 2 t).
Kohalesõit poole
hinnaga.
Otepää, tööpäevadel

tel. 76 68 292
Valvetel. 50 89 416.
Puka vallast Komsi küünist

VARASTATUD

PUULÕHKUMISE MASIN.
Tehniline iseloomustus:
vertikaalne kruvi, mootor 5 kw,
kaks tugiratast.

Leidmiseni viiva vihje eest

kopsakas tasu!

Tel 5089 416

Liikmemaksude vastuvõtmine ja
suvisteks ekskursioonideks kirjapanemine algab kell 10.00. Võtke kaasa
liikmekaart.
Juhatus

Otepää vallavolikogu, Otepää vallavalitsus,
Otepää Kultuurikeskus

Leiname head ja abivalmist
naabrimeest

Kallist vanaisa

Pikaajalist peretuttavat

ARNO KRUUSAT

mälestavad Monica ja Kristjan
emaga.

Siru, Arto ja Niina perega, Iiro ja
Tero Sahramaa Vihtist ning Tapani
Heikkilä Mynämäelt.

Otepää Teater mälestab sügava
kultuurihuviga teekaaslast ja
Otepää rahvateatri asutajaliiget

Südamlik kaastunne
Mailale kalli ema

Südamlik kaastunne Õie,
Vaike perekonnale

AUGUST EICHELMANNI.

kaotuse puhul.

Siiraim kaastunne lahkunu
lähedastele.

Kuni 12. aprillini

KAJA SIKK´u
Kersti, Elle, Helgi

2.23
3.25

-.75

1.27

ÜLE 200 TOOTE
SOODUSHINNAGA!

(EEK 218.27)
(EEK 469.24)

Tühjenduspump Flotec FP7KV mustale veele

36.99

(EEK 578.77)

Tühjenduspump XVP003 mustale veele

55.99

(EEK 876.05)

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

E-EHITUSKESKUSES

Tunnelkasvuhoone Suvila 18m2 3x6m Ettetellimisega! 659.-

(EEK 10311.11)

Tunnelkasvuhoone Suvila 24m2 3x8m Ettetellimisega! 799.-

(EEK 12501.63)

Neljapäeval, 31. märtsil algusega kell

18 toimub

Otepää looduskeskuses
(Kolga tee 28, Otepää aedlinn) loodusõhtu

“Madagaskar – loodus, inimesed, probleemid”
– Jaanus Paal
Looduse- ja rännumees Jaanus Paal on oma käel matkates õppinud
tundma mitmeid erinevaid maailma piirkondi. Loodusõhtul näitab ta
filmilõike ja räägib lähemalt Madagaskarist – saarest, mis on tuntud
kui üks maailma unikaalseima loodusega piirkondi ja mille taime- ja
loomariigist kaugelt üle poole moodustavad ainult seal kasvavad/elavad liigid. Ühtlasi tutvume saare looduskaitseprobleemide ja rahva
elu-oluga.
Loodusõhtul osalemine on TASUTA.

Korraldajad on keskkonnaamet, Otepää loodusselts ja
Otepää kultuurikeskus Keskkonnainvesteeringute keskuse toetusel.

Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist, margit.
turb@keskkonnaamet.ee, tel 518 6747.

Vajatakse
töölist

MTÜ Karukäpp avab
väikeste

vaarikaistandusse,
aprillikuuks.

villaste käsitööesemete
NÄITUSE

Asukoht Otepäält Valga
suunas 13 km.

Otepää kultuurikeskuses

Info 5698 5765.

R.Teder

27. märtsil kell 12.

ANTS ÕISPUU

Head ja ustavat töötajat

ARNO KRUUSAT
mälestavad Jouni Lehtonen ja
töökaaslased Kalliokaivo OY,
Mynämäki, Suomi.

HELDUR KÕRRAN
Mälestame naabrit, Külmalätte
koldehoidjat, põlist põllumeest.
Valdur ja Vaike

Sa ei lahkunud meist,
vaid lihtsalt enne meid…

AUGUST EICHELMANN

Mälestame kauaaegset
kaastöötajat ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.
Töökaaslased Otepää
Internaatkoolist

Otepää Vallavalitsus
Otepää Vallavolikogu

AUGUST EICHELMANNI

Naabrid

Tualettpaber Zewa Plus 2* valge 4tk

1.76

13.95

ALMA TASA

ämma, vanaema ja vanavanaema
kaotuse puhul.

-.49 kg/1.63
-.63 kg/2.62
1.29 kg/2.58
1.59
2.45

29.99

07.04.1930 – 22.03.2011
surmast.
Mälestavad õed ja õdede lapsed
peredega.

ema,

-.65
-.84

Minikasvuhoone plastikkattega 1130x500x300mm

Teatame kurbusega kalli
venna, onu ja vanaonu

leinavad heade mälestustega ja
tunnevad kaasa Mallele lastega.

ILMAR LUIKE.

Klassikaline röstsai 300g
Heeringafilee tükid sibulaga Vici 240g
Suitsusardell 500g Rannarootsi
Terav tomatikaste 1kg
Kartulisalat kg (Maksiköök)

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Annika Roosnupp-Lehtsaar!
Õnnitleme lapse sünni puhul.

-.29 kg/2.90

Minikasvuhoone plastikkattega 785x375x300mm

19.05.1929-12.03.2011

Südamlik kaastunne Maila
Hõrakule perega kalli

-.44

(kana-pardiliha; lõhe- tuunikala)

OMANIKU JÄRELVALVE

Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad kontsruktsioonid osadeks. Samuti aitame ära
viia vanu autoakusid. (Transport
tasuta). Info: 5356 7 062

23.02.1921-19.03.2011

tavahind hind säästukaardiga

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

SOODSALT anda üürile Otepää
kesklinnas 3-toaline keskküttega
korter. 5043 417

AIANDUSMAJAS.
Päevakorras:
Aruanded, sõnavõtud, valimised.

24.-27. märts

SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE:

18. veebruaril läks Otepää Koolitare tänavalt kaduma väikest kasvu
musta värvi vanem koer. Infot
koera kohta oodatakse tel. 5540
068 või 5656 8193.

HELJU MADISTE

Nädalalõpu pakkumised
SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE

Kiisueine Whiskas Duo100g

BioMari OÜ pakub hooajatööd
aiandis, Rõngu vallas. Tel. 5625
9022, cv saata triin@biomari.ee

Aasta ÜLDKOOSOLEK toimub
laupäeval, 2. aprillil algusega
kell 11.00

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

(kannab 4,5 t) koos

Ostame ja viime ära vanametalli!
Vajadusel võtame raskesti äraveetavad/kättesaadavad kontsruktsioonid osadeks. Samuti aitame ära
viia vanu autoakusid. (Transport
tasuta). Info: 5356 7 062

AMSi liikmed!

7

AUGUST EICHELMANNI
kaotuse puhul.
Alli perega

Ei tulek ega minek ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
ja see on elavate mäletada.
(J.Viiding)

AUGUST EICHELMANN

15.02.1934 – 13.03.2011
Mälestame head sõpra ja töökaaslast
ning avaldame siirast kaastunnet
abikaasale, poja ja tütre perele.
Eda, Johan ja endised töökaaslased
Otepää Tarbijate Kooperatiivist

Tasa, tasa lööb aegade kell,
alles on mälestus kaunis ja hell.

Südamlik kaastunne Anu
Salundile perega kalli venna

AVO TEIGAMÄGI
ning õe

EHA KIRISE

ja ta tütre pere kaotuse puhul.
Onutütar Aino perega, Linda ja
teised endised kolleegid.

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestus meiega.

Kallist klassivenda

AUGUST EICHELMANNI
mälestavad klassikaaslased 27.
lennust.

Südamlik kaastunne Õiele, Ainile
ja Margele perega ning
Monicale ja Kristjanile abikaasa,
isa ja vanaisa

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

kaotuse puhul.
Mälestavad Tamara ja Kalju,
Angela ja Triin peredega.

5. surma-aastapäeval mälestavad Sind lesk
ja pojad peredega.

AUGUST EICHELMANNI

UUDO ROOTSMA

11.07.1930 – 28.03.2006
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MITMESUGUST

Mootorsaanidega sõitmisest
Otepää looduspargis

K

eskkonnaamet ja Keskkonnainspektsioon on alates veebruari keskpaigast
saanud mitmeid teateid mootorsaanidega sõitmisest Otepää looduspargis väljaspool
selleks ettenähtud teid ja radu. Seejuures on
olnud teateid ka pahatahtlikest sõitjatest, kes
ajavad metsloomi taga.
Tuletame kõigile meelde, et Otepää looduspargis tohib mootorsaanidega sõita avalikul
Otepää-Kuutsemäe mootorsaanirajal, samuti
on kohalikel ettevõtjatel lubatud looduspargi valitseja nõusolekul kasutada mootorsaane
suusaradade hooldamiseks ning Väikese Munamäe ja Kuutsemäe ümbruse radadel turistide teenindamiseks. Hetkel kehtiva looduspargi kaitse-eeskirja järgi on mujal kaitseala territooriumil mootorsaanidega sõitmine
keelatud (välja arvatud järelevalve- ja päästetöödel, metsa- ja põllumajandustöödel).
Looduspargi küla- ja loodusmaastiku harmoonia vastandub kärarikkale linnakeskkonnale. Mootorsaaniga liiklemisel kaasnev mürareostus on vastuolus looduspargi mõttega

Kes või mis on Karukäpp

pakkuda looduselamusi, mille hulka kuuluvad
ka erinevad loodushääled ja n.ö metsavaikus.
Mootorsaanidega liiklemisel väljaspool teid
levib müra kohtadesse, kus see häirib metsaasukaid, kel on niigi raske paksu lumekattega
liikuda. Samuti on omaette esteetiliseks väärtuseks looduspargi maastikuvaated, seda olenemata aastaajast. Kindlasti ei paku silmailu
lumesaanide lõhutud lumevaip.
Maakondlikud inspektorid on nõuete eirajate tabamiseks korraldanud Otepää looduspargis kontrollreide nii nädalavahetustel kui ka
tööpäevadel. Rikkujate tabamine on raskendatud, kuna mootorsaanidega patustajad on
väga liikuvad. Seetõttu kutsume kohalikke inimesi üles rikkumisi märkama ja nendest teavitama. Keskkonnainspektsiooni infotelefonile 1313 on oodatud kõikvõimalik teave, mis
aitab rikkujaid tabada ja tähelepanu juhtimisega edasisi rikkumisi ennetada.
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
Keskkonnainspektsiooni Valga büroo

Tõlliste valla noortejuhid käisid Keeni
Noortekeskuses

M

ärtsi keskel külastasid Keeni noortekeskust Tõlliste Avatud Noortekeskuse noorsootöötajad Sigrit Säinas
ja Marek Mekk.
Läbivaks vestlusteemaks kujunes projektide elluviimine. Sigrit ja Marek tutvustasid video-ja pildimaterjalide põhjal projekti Remont 600 minutiga, millega said muuta
oma noortekeskuse imagot. Projektid millest
nad rääkisid on olnud kõik kohalike noorte
endi poolt algatatud, kirjutatud ja ellu viidud.
Kohalik aktiivne neiu tõi Tõllistesse ilukooli,

25. märts 2011

mis mõeldud nii poistele kui ka tüdrukutele.
Pärast Sigriti ja Mareki külaskäiku olid
mitmed noored positiivselt meelestatud.
Kaks noormeest tulid kohe peale ettekannet
suure sooviga ise projekt kirjutada. Noored
said nii palju positiivset energiat, et avaldati
soovi hakata noortekeskuses vabatahtlikuks.
Taolised kogemuste vahetamised ja elav eeskuju on parimad motiveerijad ja tegudele ärgitajad. Usun, et meie noored on üsna pea võimelised uusi, põnevaid ja noori köitvaid tegevusi ellu viima.
RAIT ELVET

K

es me oleme? Oleme MTÜ KARUKÄPP
või lihtsamalt öeldes – käsitööselts. Karu
on Otepää vapiloom ja sümbol, karukäpp
aga vana kindakiri. Need asjaolud viitavad sellele, et oleme otepäälased ja hindame kõrgelt oma
rahvuslikku kultuuri.
Meile meeldib koos käia, koos teha ja iga tegemise juurde jagada ka teadmisi ja õpetussõnu, nagu ammustel aegadel meie esiemadki tegid: käed käisid, suud töötasid, kuid lood,
keelud ja käsud, mis töö kõrvalt omandati, jäid
kestma põlvest põlve. Nii olemegi käsitööd armastav seltskond, eriti aga sokikudumist armastav seltskond.
Lihtne sokikuduminegi nõuab oskusi tunnetada materjali, värvide ja mustrite maagiat, vajab
loovust ja ajaloo tundmistki, paikkondliku omapära arvestamist. Vanad meistrid ütlesid, et kui
isegi vigu pole, kaob “käsitöö maitse” ära. Kuid
tulemuse kvaliteet on meile siiski väga oluline, kuigi see ei sõltu ainult tegija oskustest, vaid
algab juba materjali kvaliteedist. Tehnilised oskused võivad olla väga head, kui aga materjal on
kehv, ei saa ikkagi head tulemust.
Soki- ja kindakudujaid jääb päev-päevalt vähemaks, sest vanad tegijad kaovad ja noori juurde
ei tule. Kuid praeguse tööpuuduse juures saaksid inimesed käsitööga lisa teenida või koguni
põhisissetulekuks muuta. Turist ostab käsitöötoodet meelsasti, sest see on kerge, ei lähe katki
ja sisaldab paikkondlikku omapära.

Otepää kaunis ja puhas loodus on ideaalseks
kaaslaseks kohalikule rahvuslikule käsitööle,
sest me kasutame looduslikke materjale, oleme
seotud nii traditsioonide kui ka kohalike tegijatega. Meie tegevus kätkeb endas pärandit, mille
oleme saanud emadelt ja vanaemadelt ning
meie kohus on seda edasi pärandada järgmistele põlvkondadele.
MTÜ Karukäpp tegutseb vabatahtlikkuse
alusel. Meil pole liikmemaksu. Oma kulud üritame katta käsitöömüügist saadava väikese tuluga.
Meie üritustest osavõtt on alati arvukas, kuid
me ei ole nõudnud osavõtutasu, sest käsitööd
armastavad inimesed on reeglina väga väikeste
sissetulekutega. Meile on olulisem, et inimene
tuleks kodunt välja ja leiaks tuge ja toetust, ei
jääks üksi norutama. Ja et need inimesed, kellel
on käsitööoskuseid ja nad viitsivad veel sellega
tegeleda, leiaksid ka tunnustamist.
Kõige keerukam on meie seltsil saada toetusi
just jätkusuutlikkuse tõstmiseks, väikestele üritustele on lihtsam toetusi saada. Selletõttu ei saa
me ka täiel määral oma potentsiaali ära kasutada. Kuid koolitustel on käsitöö jaoks väga suur
tähtsus.
Käsitöö on alati olnud innovaatiline ja täitnud
suurt sotsiaalset rolli. UNESCO Vaimse Kultuuripärandi Konventsioon ütleb: tuleb tagada traditsiooniliste käsitööoskuste elujõulisus, kaitse,
säilitamine, taaselustamine ja edasiarendamine.

Messil Tourest 2011 tunti Valgamaa vastu elavat huvi

T

ourest on Eesti suurim rahvusvaheline turismimess. Tänavu toimus Touresti mess juba
20. korda. Messil oli EASi turismiarenduskeskuse poolt koordineeritud eraldi Puhka Eestis
nimeline messihall, mis oli pühendatud Eesti siseturismi võimaluste tutvustamisele.
Kokku külastas messi kolmel päeval 20 853
inimest ning kokku oli rekordiline arv eksponente – 458 kokku 25 riigist: Araabia Ühendemiraadid (Dubai), Austria, Brasiilia, Bulgaaria, Eesti, Gruusia, Hispaania, Horvaatia, Iisrael, Indoneesia, Jaapan, Kreeka, Küpros, Leedu,
Läti, Norra, Peruu, Poola, Portugal, Soome, Tai,
Tšehhi, Türgi, Ukraina, Valgevene.
Messieksponentide käsutuses oli taas 3 Eesti
Näituste messihalli. Peahallis oli väljamüüdud
messipinna suurus 2086 m², Puhka Eestis hallis
1162 m² millele lisandus 900 m²ne Lastehall.
Peahallis olid eripakkumistega väljas kõik Eesti
suuremad reisikorraldajad, mitmed lennu- ja
bussifirmad, kõik laevafirmad, paljud spaad, hotellid ja paljud teised turismikorraldajad.
Puhka Eestis hallis tutvustasid kõik Eesti maakonnad koos paljude ettevõtjatega oma piirkonna eripära, vaatamisväärsusi, kultuuriüritusi
ja turismitooteid. Valgamaa asus ühisel pinnal
koos Võru- ja Põlvamaaga. Pinna eriteema oli
sel aastal suitsusaunad ja saunad. Kutsusime külalisi kaasavõetud suitsusauna, viisime läbi saunaloterii, tutvustasime Otepää saunamaratoni ja

Võru suitsusaunapäeva, jagasime sauna eritrükist.
Müügiletis olid Kagu-Eesti ettevõtjate toodang – 3 erineva valmistaja käsitööseebid,
Bacula moosid, Sangaste Linnase helbed, koduleivad, sõir, karask, Metsamoori maiused, kosmeetika ja teed, käsitsivalmistatud šokolaadid,
vilditud saunamütsid, iste- ja tassialused, puidust
käsitöö. Degusteerida pakuti Sangaste rukkipalle, Heleni helvestest putrusid koos Bacula moosi
ja Rein Männiste meega, Atria lihatooteid, võrukeste koduleiba ja sõira, Bacula astelpajujooki.
Infoletis jagati kokku Valgamaa materjale ligi
6000 tk – uusi katalooge (eesti, vene, soome,
inglise keeles) ja 2011. aasta kultuurikalendrit
(eesti, vene, inglise keeles), vanu Valgamaa katalooge, rattakaarte ja -brošüüre, saunatrükiseid, Valgamaa eripakkumiste trükiseid. Kaasas
olid ka Tõrva-Helme voldik, ettevõtete materjalid. Eelistati maakonna üldkataloogi või maakonna turismiveebi aadressi kui just polnud tegemist messi erihinnaga pakkumisega või paketiga.
Küsiti infot sündmuste kohta, soovitusi tegevuste
kohta, käsitööliste trükist, kohaliku toidu kasvatajate-tootjate andmeid, jõeteede kaarti, loodusturismitrükist sh matkaradade kaarte, karavanide ja telkimiskohtade andmeid, perepuhkuse
trükist, mõisate trükist, eritrükiseid ka võõrkeeles, sh eriti vene keeles, maakonna kaarte.
SILLE ROOMETS

Sulailmadega õhenev jää ei kanna!

S

oojemate ilmade saabumisega, mil päevasel
ajal valitsevad plusskraadid, muutub paljude
veekogude jääkiht õhukeseks ning murdub
raskuse all kergesti. Palume inimestel hoiduda jääl
käimisest ja lapsevanematel selgitada lastele jääle
mineku ohtusid. Õnnetuse ärahoidmiseks ei tohi
väiksemaid lapsi veekogude läheduses jätta järelevalveta!
Õrnale jääle minek on eluohtlik! Külma vette
sattunud inimese uppumise põhjuseks pole
vähene ujumisoskus, vaid just külm, mis tegevusvõime halvab. Hädasolijat tabab pluss 4 kraadises vees, mis on Eesti oludes jääaluse vee temperatuur, kiire alajahtumine. Keskealine meesterahvas võib sel puhul teadvuse kaotada umbes
10 minutiga.
Kuigi järvedel ja tiikidel võib kevade lähenedes
jääkiht veel üsna tugev olla, tuleb arvestada, et
voolaval veekogul sulab jää ilmaolude soojenemisel kiiresti. Jää peale kogunev sulavesi lisab
koormust ning see muudab veekatte iga tunniga hapramaks. Samuti on jää alati õhem sildade juures, kõrkjate ümbruses ning allika- ja suu-

bumiskohtades. Peale kalameeste pakub veekogudel käimine suuremat huvi ja põnevust lastele,
kes ohtusid reaalselt ei taju. Palume lapsevanematel sellele tähelepanu pöörata, selgitada lastele jääle mineku ohtusid ning mitte jätta väikesi
lapsi veekogude läheduses järelevalveta.
Lõuna-Eesti Päästekeskuse ennetustöö büroo
juhataja ERKI REMMELKOOR

Üleminek suveajale
Pühapäeval, 27. märtsil kell 3.00 tuleb kellaosutid nihutada ühe tunni võrra edasi.
Suveajale lähevad üle kõik Euroopa Liidu liikmesriigid, kuna siseturu ühtse toimimise huvides kehtib kogu Euroopa Liidus ühine kuupäev
ja kellaaeg suveaja alguse ja lõpu kohta.
Talveaeg algab taas oktoobrikuu viimasel
pühapäeval kell 4.00 ning siis nihutatakse kellaosutid ühe tunni võrra tagasi.

