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Otepää tähistas 75. sünnipäeva
1. aprillil 1936. aastal sai
Otepää linn linnaõigused.
1. aprillil 2011 tähistati
Otepääle linna 75. sünnipäeva ajalookonverentsi ja
kontserdiga. Linna sünnipäeva puhul olid külas
esindajad sõprusvaldadest
Vihtist, Ekeröst ja Toksovost.

SANGASTE
vald
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Otepää linna 75. sünnipäevale pühendatud
ajalookonverents

T

raditsiooniliselt algas linna sünnipäeva tähistamine 1. aprillil
kell 10.00, mil lasteaia Pähklike lapsed esitasid vallavalitsuses linna
sünnipäeva auks laule. Otepää Lihatööstuse Edgar juht Maie Niit tõi vallavalitsusse uhke sünnipäevatordi ja
kinkis vallavalitsusele vaasi.
Kell 12.00 algas linna sünnipäevale pühendatud ajalookonverents
Otepää Gümnaasiumis, mille avas
vallavanem Andres Visnapuu. Ettekandeid Otepää ajaloost tegid ajaloolane Ain Mäesalu ja Otepää
Gümnaasiumi õpilased ajalooõpetaja
Heivi Truu juhendamisel. Ain Mäesalu demonstreeris Otepää püssi koopiat ja tegi sellega ka kooli õuel näidislasu. Otepää Naisseltsi nukuring
Nuustaku Nukk esitas gümnaasiumi
eesti keele õpetaja Marika Paavo lasvastatud nukunäidendi Otepää muistenditest. Avatud oli õpilastööde
näitus.
Linna sünnipäevale pühendatud
kontsert-aktus algas Otepää Gümnaasiumis kell 18.00. Väikese ülevaate ja mõtiskluse linna ajaloost tegi
vallavanem Andres Visnapuu. Kohalolijaid ja külalisi tervitas volikogu esimees Aivar Nigol. Seejärel anti
üle valla autasudena üle valla meda-
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Lasteaia Pähklike lapsed käisid linna sünnipäeval vallamajas laulmas.

lid, mille sellel aastal pälvisid Pühajärve Puhkpilliorkestri dirigent Arno
Anton, ettevõtja Elmo Parik ja väliseestlane Paul Vesterstein. Kuna
Paul Vesterstein ei viibinud Otepääl,
siis antakse autasu talle üle suvel.
Nagu sünnipäevadel ikka kombeks, saabus hetk, mil külalised reastuvad sünnipäevalast õnnitlema. Otepääd ning otepäälasi tervitasid ja kingitused andsid üle Valga maavanem
Margus Lepik, Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross,
Tõrva linnapea Agu Kabrits, Helme
vallavanem Tarmo Tamm, Põdrala vallavanem Aivar Uibo, Valga linnapea Kalev Härk ja Kaitseliidu Valgamaa Maleva pealik Rein Luhaväli.

Tervitajate hulgas olid ka sõbrad kaugemalt – Ekerö kommuuni volikogu liige Solveig Brunstedt, Toksovo
kultuurikeskuse direktor Deniss Izmailov ja Vihti valla kultuurikomisjoni esimees Päivi Ruostesaari ja pikaaegne Vihti-Otepää suhete arendaja Päivi Veikkolainen. Kultuurijuht
Sirje Ginter luges ette sõprusvalla
Tarpi ja kevadpealinna Türi läkitused linna tähtpäevaks.
Suurepärase ja ilusa esituse tegid
Otepää Gümnaasiumi koorid (juhendaja Eve Eljand), Eveko koor (Vilve
Maide), Otepää Gümnaasiumi tantsijad (Kaire Ojavee), Pühajärve Puhkpilliorkester Arno Antoni dirigeerimisel, ansambel Relami (Evi Savi).

Pärast kontserdiosa lõppu ootas
kõiki osalejaid kooli kohvikus sünnipäevatort. Jalga sai keerutada Rock
Hoteli saatel, vaheaegadel esinesid
tantsuklubi “Tango” võistlustantsijad Veiko Ratase juhendamisel ning
noor mustkunstnik ja tsirkuseartist
Samir Lahtinen Vihti vallast.
Otepää linna 75. aastapäeva tähistamise korraldasid Otepää Kultuurikeskus ja Otepää Gümnaasium
Otepää valla toel.
Fotod sünnipäevast on Otepää valla
kodulehel.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

25.-27. märtsil toimusid Otepääl Balti karikavõistlused laskesuusatamises “Baltic Biathlon Cup Otepää
2011”. Osalesid Läti, Leedu, Venemaa ja Eesti 17ja 19-vanuseklasside noored laskesuusatajad.
Võistluste avamisel tervitas osalejaid kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister Dmitri Vassiljev, kes kuulub Vene Föderatsiooni Laskesuusatamise Liidu juhtkonda ning oli võistluste aukülaline. Oma tervituskõnes soovis ta Balti regionaalsele
laskesuusatamise koostööle edu ning võistluste
muutumist tugevaks traditsiooniks, millest saaksid
osa võtta kõigi Baltimere äärsete riikide tulevikulootused. Võistlused avas Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol. Esinesid
ka Otepää Noortekeskuse hip-hop tantsijad Kadri
Orava juhendamisel.
Pärast avatseremooniat anti stardid individuaalvõistluseks, mille neidude N17 vanuseklassis võitis
Otepää Zahkna Teami liige Katrin Kurg (pildil),
noormeeste M17 klassis oli samuti parim eestlane Rene Zahkna, M19 vanuseklassis võidutses Jan
Treier ning neidude N19 vanuseklassis Daria Yurlova. Seega võitsid eestlased individuaaldistantsidel
kõik esikohad.
Võistlused jätkusid laupäeval segateatevõistlusega, mille tulemusel mängiti välja Balti karikas
2011. Selle võitis ülekaalukalt Eesti I võistkond,
mille koosseisu kuulusid eelmise päeva individuaalvõistluse võitjad Katrin Kurg, Daria Yurlova,
Rene Zahkna ja Jan Treier. Teise koha saavutas
Eesti II võistkond (Tuuli Tomingas, Johanna Tali-

ANDREAS NIGOL

Eesti noored laskesuusatajad võidutsesid
Otepääl Balti karikavõistlustel

härm, Johann Talihärm, Kalev Ermits). Kolmandaks tuli Leedu I võistkond. Auhinnad andsid üle
seitsmekordne maailmameister Kaija Parve-Helinurm ning kahekordne olümpiavõitja ja maailmameister Dmitri Vassiljev.
Viimasel võistluspäeval võtsid laskesuusatamise
tulevikulootused mõõtu ühisstardiga sõidus. Hommikune Tehvandi lasketiir tervitas sportlasi päikesesära ja kevadiselt kauni talveilmaga.
Neiud 17 vanuseklass läbis 7,5 km (5X1,5km)
ning kaksikvõid saavutasid Katrin Kurg ajaga 30.40
(8 trahvi) ja Tuuli Tomingas ajaga 31.20 (9 trahvi).
Kolmandaks tuli leedulanna Gabriele Jociute ajaga
31.50 (7 trahvi).

Neidude 19 7,5 km (5X1,5km) vanuseklassis saavutasid kaksikvõidu samuti eestlannad. Esikoha
võitis Darja Yurlova ajaga 27.05 (5 trahvi) ja teise
koha Johanna Talihärm 27.37 (6 trahvi). Kolmas
oli lätlanna Inga Paðkovska 28.08 (4 trahvi).
Noormeeste 17 7,5 km (5X1,5km) vanuseklassis võidutses nagu ka individuaaldistantsil Rene
Zahkna ajaga 24.20 (5 trahvi), teine oli Modestas
Girkus Leedust ajaga 26.32 (8 trahvi) ja kolmas Peteris Petrovskis Lätist ajaga 26.41 (6 trahvi). Väga
napilt jäi medalita Johann Talihärm, kes kaotas
pronksi Petrovskisele 2 sekundiga. Talihärm tegi
küll väga tugeva suusasõidu, kuid jäi selgelt alla
lasketiirudes ning kokku kogunes trahve 10.
Noormehed 19 vanuseklassis läbisid 10km
(5X2km). Võidutses Otepääl Audentese Spordikoolis õppiv Kalev Ermits, teine oli tugeva lõpu
teinud Jan Treier ning kolmas Zans Andrejevs
Lätist. Võitja aeg oli 34.41 (6 trahvi), Treieril 35.40
(9 trahvi) ja Andrejevsil 35.54 (5 trahvi).
Selleks korraks on Baltic Biathlon Cup võistlused lõppenud. Riikide esindajad leppisid kokku, et
järgmised laskesuusatamise Balti karikavõistlused
toimuvad 2012. aasta märtsis ning toimumise koht
selgub mai lõpuks.
Osalenud sportlased ja võistkondade esindajad jäid üritusega rahule ning tunnustasid Otepää
võistluste läbiviijaid, Oti Spordiklubi ja ELSF-i.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president
AIVAR NIGOL

Konverents, mille korraldasid gümnaasium,
Otepää Kultuurikeskus ja Otepää Vallavalitsus,
oli pühendatud küll linnaõiguse saamise 75.
aastapäevale, kuid ettekannetega tähistasime
ka teisi Otepää piirkonnale olulisi sündmusi.
Kuuest ettekandest viis olid Otepää
Gümnaasiumi õpilastelt. Maarit Stepanov
11. klassist andis ülevaate, kuidas Otepää
asulast 1. aprillil 1936 sai linn ning milliseid
probleeme sel teel ette tuli. 11. klassi õpilane
Tairi Jõe tegi kokkuvõtte viimasest 15 aastast,
mil Otepää on kandnud talvepealinna tiitlit. 6.a
klassi õpilased Markus Punnar ja Kenno Ruukel arutlesid selle üle, kas 1841. aastal toimus
Pühajärve mõisas sõda. Johanna Rehelem
6.a klassist, kes sai hiljuti valmis uurimistöö
Karupesa hotellist – esimesest erakapitalil
põhinevast hotellist Otepääl, mis valmis 1996.
aastal, tegi oma tööst tutvustava ettekande.
Gerle Trifanov ja Iti Uusküla 10. b klassist andsid ülevaate Otepää hariduselu algusest 325
aastat tagasi ning esimestest sajanditest kuni
esimese eestikeelse maakeskkooli loomiseni
1907. aastal.
Kõige enam elevust pakkus Tartu Ülikooli
arheoloogialektori Ain Mäesalu ettekanne ja
praktiline tegevus. Ain Mäesalu keskendus
oma ettekandes Otepää esmamainimisele
Novgorodi kroonikas 895 aastat tagasi 1116.
aastal. Ettekande lõppedes tutvustas ta õues
üht vanimat säilinud käsitulirelva – Otepää
püssi, mille vanuseks on vähemalt 415
aastat ning mille tükid leiti Otepää linnamäelt
arheoloogiliste kaevamiste käigus juba 1950.
aastatel. Pärast kümneminutilist ettevalmistust kõmatas ühe vanima säilinud käsitulirelva
koopiast üle Otepää võimas aupauk.
Konverentsi lõpetas Otepää Naisseltsi näiteringi Nuustaku Nukk Otepää legendide põhjal
kokku seatud nukunäidend „Pildikesi Otepää
legendidest“.
Loodan, et Otepää ajaloost enamat teades
osatakse edaspidi kodukandi minevikule vaadata teise pilguga.
Otepää Gümnaasiumi ajalooõpetaja
HEIVI TRUU

Sõprusvaldade esindajad käisid Otepääl
Otepää linna 75. aastapäeva puhul käisid
Otepääl külas sõprusvaldade esindajad Vihti
vallast (Soome), Toksovost (Venemaa) ja
Ekeröst (Rootsi). Külalised osalesid ka 1. aprilli
aastapäeva kontserdil Otepää Gümnaasiumis.
Otepääle saabuti aga juba päev varem. Külastati MTÜ Karukäpp villaste kudumite näitust, Anni Butiiki, Otepää Turismiinfokeskust.
Tutvuti Tammuri taluga, Tehvandi staadioniga
ja külastati Talispordimuuseumi. Hiljem
toimus ka ühine seminar, kus arutati edasisi
plaane ühise koostöö vallas.
MONIKA OTROKOVA

Täname kõiki, kes
aitasid korraldada ja läbi viia
Otepää linna 75. aastapäevale pühendatud üritusi.
Aitäh meeldejäävate
hetkede eest!
Volikogu esimees AIVAR NIGOL
Vallavanem ANDRES VISNAPUU
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
Määrati majanduslike huvide deklaratsioonide hoidjaks komisjon koosseisus: Neeme
Sild, Kristina Reigo, Sale Kiuru.
Otsustati Vallavolikogu ja vallavalitsuse liikmetel esitada 31. märtsiks 2011. a vallavalitsuse
kantseleisse informatsioon seotud osapoolte
kohta.
Otsustati valida rahvakohtukandidaatideks
Kersti Tamm, Kristina Reigo, Mari Mõttus,
Jaanus Barkala, Eha Schmidt.
Kinnitati SA Otepää Tervisekeskuse põhikiri.
Määrati munitsipaaleluruum sotsiaaleluruumiks.
Anti luba Otepää vallavalitsusel korraldada
riigihange „Pühajärve rannavalve teenus 20112013“ rannavalve korraldamiseks aastatel 20112013 Pühajärve rannas.
Anti Mäenurga kinnistu seitsmeks aastaks
MTÜ Otepää Õhujõud tasuta kasutusse rulapargi ehitamiseks.
Vabastati kaks spordikomisjoni liiget kohustustest.
Kinnitati Otepää valla arengukava aastateks 2011-2020.
Kinnitati elukohajärgse munitsipaalkooli
määramine ja kord.
Kinnitati Otepää Gümnaasiumi vastuvõtmise, lahkumise ja väljaheitmise kord.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 23. septembri
2010. a määrust nr 1-6-11 „Munitsipaaleluruumide üürile andmise ja kasutamise korra kehtestamine“.
Kinnitati riigihangete läbiviimse kord.
Kinnitati Otepää valla haridusvõrgu arengukava aastateks 2011-2016.
Q

Q

Q

Otepää vallas kehtestati
teedele koormuspiirang

O

tepää valla teedel on kuni 22. maini 2011
kehtestatud liikluspiirang mootorsõidukitele kuni kaheksa tonni.
Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on valla teedel lubatud vallavalitsuse poolt
väljastatud eriloa alusel. Liikluspiirangu eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab rikkuja. Antud liikluspiirang ei laiene riigiteedele.
Otepää valla hooldada olevate maanteede nimekirja vaata Otepää valla kodulehelt.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Q

Q

Q

Q

Q

INFOPÄEVA.
Oodatud on omavalitsuse töötajad,
ettevõtjad, MTÜ-de esindajad ja kõik huvilised.
SA Valgamaa Arenguagentuur tutvustab
osutatavaid teenuseid ja rahastusvõimalusi.
Ootame aktiivset osavõttu!

Sõprus kogu eluks

Q

Q

SA Valgamaa Arenguagentuur koostöös
Otepää Vallavalitsusega korraldab
14. aprillil algusega kell 14.00
Otepää Vallavolikogu saalis

Otepää Vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba Pro Fiksum OÜle ehitise
laindamiseks Saeveski katastriüksusel Otepää
vallas Otepää külas.
Väljastati ehitusluba Hilja Kulbinile ehitise
laindamiseks Unimäe katastriüksusel Otepää
vallas Otepää külas.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia OÜle
Pikalombi alajaamale 0,4 kV maakaabelliinile
ja liitumiskilpidele Otepää linnas.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia OÜle
Pikalombi alajaamale 10/0,4kV PikalombiOrukalda 10kV ja 0,4kV maakaabelliinile ja liitumiskilpidele Otepää linnas.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia OÜle Kalda
alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi
püstitamiseks seoses Tiigi tn 8 ja Tiigi tn 10
maaüksuste liitumisega elekrivõrguga Otepää
vallas Otepää linnas.
Väljastati kasutusluba Elva Tarbijate Ühistule
taarapaviljonile asukohaga Valgamaa Otepää
vald Otepää linn Lipuväljak 28.
Kinnitati Otepää valla hoonete kindlustajaks
RSA Kindlustus.
Määrati ühekordset toetust ühele vallakodanikule.
Määrati matusetoetust kahele vallakodanikule.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Muudeti Otepää valla puuetega inimeste
hooldusvajaduse hindamise komisjoni koosseisu ja kinnitati uus komisjon koosseisus: Evi
Lill, Mare Treier, Merlin Müür, Elle Luhtaru,
Helgi Hõbejärv.
Määrati puudega inimese toetust erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks
kuueteistkümnele vallakodanikule.
Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜ Nuustaku rahvakunstiõhtu korraldamiseks.
Peeti võimalikuks moodustada Toome
katastriüksuse kinnistu piires uued katastriüksused ja kinnistud.
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SÜNNID
Robert Lehtsaar

11. märtsil

Q

Q

19. märtsil toimus ansambli Karupojad 15. sünnipäeva kontsert. Kokku tulid mängijad eri koosseisudest, sest vahepeal on toimunud liikmete vahetumist. Kontsert pakkus ka võimaluse kuulata
koos mängimas nii esimesi kui ka tänaseid ansambliliikmeid.
Mitmed külastajaid olid kohale tulnud juba
enne kontserdi algust, et fuajees tutvuda pillimängijate fotoalbumitega senistest tegemistest
ja esinemistest. Kontserdil näidati muusika taustaks pildimontaaži ansambli 15 aasta tegemistest.
Need hetked olid ainulaadsed, erilised ja omapärased. Karupojad on esinemas käinud paljudes kohtades vahelduvate programmidaga väga
erinevatele seltskondadele. Vanadel mängijatel
oli mida meenutada, noortel aga niisama põnev
slaide vaadata. Taavi ja Tarmo esimesest koossei-

Q

sust kommenteerisid oma mängimist ansamblis
nii: oli vahva pere, kellest lahkuminek tegi kurvaks. Aga kõik hea saab kord otsa selleks, et saaks
tulla uus ja veel parem. Päris noored tegijad on
ennast juba tõestanud.
Kui öeldi, et nüüd tuleb viimane lugu, siis tahtsin, et Karupojad mängiksid veel ja veel. Ka teistele kuulajatele meeldis kontsert, sest viimase
laulu ajal tõusis publik püsti ning hakkas kaasa
laulma ja plaksutama. Nähes lahkuvate külastajate nägudel naeratusi ja peegeldumas heldimust,
võin kindel olla, et tegu oli meeldejääva kontsertiga. Soovitan Karupoegadel oma muusikat edasi
teha ja et jõuda veel kaugemale ning saada kuulsaks nii, et ka mujal maailmas neist teatakse.
EVE TAMMEKIVI

Relami tähistas 30. sünnipäeva
27. märtsil tähistas naisansambel Relami Otepää
Kultuurimajas oma 30. tegevusaastat.
Kuidas sai ansambel Relami oma alguse? 1981.
aastal pidi toimuma ETKVLis taidluskollektiivide ülevaatus. Siis tegi toonane Otepää kooperatiivi esimees Meinhard Vaasa kooperatiivi töötajale Lea Lallile, hilisemale ansambli lauljale, ettepaneku, et Otepäälgi võiks olla oma kollektiiv.
Algus Relamile oligi pandud. Ansambli juhendajaks sai Evi Savi, kes on seda tööd teinud juba
kolm aastakümmet. Ta on Otepää muusikaelus
osalenud ligi 57 aastat, lisaks Relami koori juhtimisele on Evi Savi töötanud Otepää muusikakoolis. Tema käe all on sirgunud paljud andekad õpilased, nii näiteks oli üheks tema õpilaseks laulja
Marju Länik. 2011. aastal sai Evi Savi Valgamaa
ekspertgrupi elutööpreemia.
Relami tegevus on viljakas – igal aastal antakse 5-6 iseseisvat kontserti, esinemisi koos teise
kultuurikollektiividega koguneb aga paarikümne ümber. Esinetud on nii Eestis kui ka väljaspool kodumaad. Sõprusvallas Tarpis on esinetud
isegi kaks korda. Ülevaatustel ja konkurssitel
on oldud tulemustega ikka esimeste seas. 2010.
aastal Valga maakonna vokaalansamblite päevalt
naases Relami taas tunnustusega. Aegade jooksul on olnud tava korraldada igal aastal kevad- ja
jõulukontsert. Nüüd piirdutakse ühe kontserdiga
aastas. Sama kavaga esinetakse ka hooldekodudes, puhkekeskustes Hellenurmel, Kodijärvel ja
Pühajärvel.

Relami lauljatel on laul südames ja huulil, aastate jooksul on ansambli koosseis muutunud.
Hetkel on peale Evi Savi ansamblis tegevad 12
naist: Evi Silm, Vaike Sõna, Eha Treufeldt, Elsa
Susi, Urve Volmer, Viivi Alep, Ellen Sokk, ansambli vanem Lea Lall, Imbi Poolakene, Eda
Länik, Ester Ruus, Alma Jäär. Kõiki ansambli liikmeid tunnustasid volikogu esimees Aivar
Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu Otepää
valla tänukirjadega.
Relami koosseisus on varem laulnud Leelo
Kapp, Tiiu Salusaar, Margit Külm, Ester Tamm,
Tiina Valdmann, Viigi Taukar, Ulvi Mutli, Angela
Toome, Maia Oja, Anne Oona, Anne Pettai, Sirje
Viilup ja Malle Saavaste. Ansamblijuhile on läbi
aegade toeks olnud tütar Aita Sibul, Imbi Poolakene, Anu Kase, Valdur Sepp, Heino Mägi, Maila
Värk, Ene Pooland, Sirje Ginter, Margus Möll,
Tõnu Susi, Johannes Aukust, Karl Allik.
Ansambli väsimatu juht Evi Savi juhendab
lisaks Relamile ka Nõuni naiste ansamblit Lõbusad lesed. Huvitusin, mis on ühe kollektiivi ja ühe
juhi pikaaegse tegevuse saladus. “See on vist ikka
suur lauluarmastus, mis meid kõiki siiani kokku
on toonud,” vastas Evi Savi muheledes. “Olen ise
eluaeg tahtnud laulda ja mitmehäälselt laulda!”
Soovime ansambel Relami liikmetele jätkuvat
tervist ja jaksu! Rõõmustagu nad meid veel pikka
aega oma lauludega!
MONIKA OTROKOVA
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Väljastati ehitusluba Esmar Naruskile ehitise
püstitamiseks Kassiratta maaüksusel Otepää vallas
Kassiratta külas.
Kinnitati Tallinna Ülikooli taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää külas Vana-Otepää
õppe-spordibaasi kinnistul paikneva ajaloomälestise
restaureerimise-ja remondiprojekti koostamiseks.
Moodustati ajutine komisjon riigihanke „Pühajärve
rannavalve teenus 2011-2013“ avatud hankemenetluse
läbiviimiseks koosseisus: Andres Arike, Neeme Sild,
Ülle Veeroja.
Määrati Otepää valla tegevustoetust spordiklubidele.
Kinnitati elukohajärgse munitsipaalkooli astumise
avalduse vorm.
Eraldati Otepää vallavalitsuse reservfondist 75.
aastapäeva tähistamiseks 2500 eurot.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks üks
vallakodanik.
Kehtestati kuni 22.05.2011.a Otepää valla kohalikel
teedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks
kuni kaheksa tonni.
Q

Q

Q

Q

AMETLIK INFO

Hea otepäälane!
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Otepää Laululaps 2011 tõi kultuurikeskuse saali rahvast täis

ühapäeval, 27. märtsil toimus Otepää Kultuurikeskuses piirkondlik laulukonkurss
Otepää Laululaps 2011. Selleaastasele konkursil osales 29 lauluhuvilist noort.
Saali siseneja tundis laulukonkursi elevust juba
õhust. Kohal olid nii väikesed kui suured lauljad, kes kõik valmistusid oma esinemisjärjekorraks. Sel korral hindas noori lauljaid 2-liikmeline
žürii. Sellesse kuulusid Novella Hanson ja Sirje
Medell, kes mõlemad on ka ise lauljad ning muusikaõpetajad.
Noorte lauljate ettevalmistus oli väga hea, tehes
ka žürii valiku võrdlemisi raskeks. Otepää LauluOtepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

laps 2011 tulemuste avalikustamise eel esines nii
konkursil osalejatele kui publikule Otepää noortebänd Les 3,14.
Valgamaa Laululaps 2011 lõppvõistlusele, mis
toimub 9. aprillil Otepää Gümnaasiumis, pääses
11 noort lauljat. Need on Loore All, Karl Silmere, Maribel ja Marten Punnar, Laur Mägi, Liisabet Urm, Joonas-Hendrik Mägi, Geir Kudu,
Helen Hirvesoo, Laura Danilas ja Kadri Orav.
Täname kõiki osalejaid, nende juhendajaid ja
publikut ning soovib edasipääsenutele edu lõppvõistlusel!

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

Otepää Kultuurikeskus
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PLANEERINGUD
Teade
Otepää Vallavalitsus korraldab Nüpli külas
asuvate Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna
kinnistute (katastritunnused 63601:002:0591;
63601:002:0592) detailplaneeringu eskiisi avaliku
arutelu 18.04.2011.a kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
Kavandatakse puhkeala koos kolme puhkemajamajutushoone, telkimisala ja avaliku ujumiskohaga.

JAZZKAAR 2011 – Gourmet Duo
Pianist ja laulja Yvetta Uustalu ning bassist Tõnis Tüür
on sõbrad juba alates ajast, mil nad õppisid Georg Otsa
nimelises muusikakoolis – Yvetta klassikalist klaverit ja
Tõnis kontrabassi. Kaua kestnud tutvusele vaatamata
pole nad ometi palju koos musitseerinud. Gourmet Duo
parandab selle vea.
Gourmet Duo muusikaline gurmee on mitmekesine,
maitsev ja rikkalik. 2010. aasta novembris ilmunud
debüütalbum annab väga hea ülevaate duo laia haardega repertuaarist. Mõlemad muusikud ammutavad
inspiratsiooni nii džässist, popist kui ka klassikalisest
muusikast. Nõnda sisaldabki plaat tuntud ja vähem
tuttavaid laenulugusid, mis kõlavad eesti, hispaania,
inglise ja vene keeles. Omamoodi kingitus eesti
muusikale on spetsiaalselt selle plaadi tarbeks loodud
eestikeelsed sõnad Stingi lauludele “Kuni peatub aeg”,
“Kord hell, kord julm” ja “Me kahe salaliit” (kaks viimast
Leelo Tungla sulest) ning Yvetta Uustalu ja Kai-Mai Olbri
koostöös sündinud “Ütle, lind (Pärandus)”.
Ootame kõiki, kes armastavad head muusikat, gourmet salongi Otepää Kultuurikeskuses, teisipäeval, 26.
aprillil kell 19.00.

EELK Otepää Maarja
kogudus annab teada!
Jumalateenistused 2011 aprillikuus:
P 10. aprill kl. 11.00 Jumalateenistus
P 17. aprill kl. 11.00 Palmipuudepüha jumalateenistus kl 11.00
N 21. aprill kl. 18.00 Suure Neljapäeva jumalateenistus armulauaga
R 22. aprill kl. 11.00 Suure Reede liturgiline jumalateenistus
P 24. aprill kl. 11.00 Kristuse ülestõusmispüha jumalateenistus
PS – kõik jumalateenistused toimuvad talvekirikus
Muud teated

Kevadine leerikursus Otepääl algab 17. aprillil
algusega kell 12.00 talvekirikus, lisainfo tel. 518
5305.
Vaimuliku kõnetunnid kolmapäeviti kell 10.00
- 13.00, pühapäeviti kell 10.00 - 13.00,
info tel. 518 5305.
Annetjatele: A/a: SEB 10202008006001, EELK
Otepää Maarja Kogudus
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800
6001 10202008006001

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 29. aprillil.

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

O T E P Ä Ä
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www.otepaa.ee

esitagem
Aasta ema kandidaate!

Head inimesed –

Otepää Naisselts valib Aasta Ema 2011 Otepääl.
Vaadake enda ümber lahtiste silmadega ringi
ning tehke ettepanekuid, et selle tiitliga saaks
üks väärt ema vääriliselt pärjatud.
Kirjutage sellest emast e-mailile:
riitaaader@gmail.com või tooge kirjalikult Anni
Butiiki Riitale hiljemalt 15.aprilliks.
Info: 5332 6679, Riita Aader

Igav on olla iluta...
Esmaspäev. Nädala algus. Juba aastaid on esmaspäeviti tulnud kultuurimajja tantsuproovile
Nuustaku rühma naised, et õppida nõudliku
Angela juhendamisel ja alati positiivse Varju
muusika toetusel selgeks järjekordne tants.
Esmaspäev, 28. märts. Rahvast tuleb tavapärasest rohkem. Kas tõesti on Nuustaku
naisrühma liikmete arv neljakordistunud? Ei,
need on meie head tantsusõbrad Nuustaku
segarühmast, Pühajärvelt ja ansamblist Relami.
Saalis on lauad, lilled, mängib ansambel.
Õhtu juht Valdur palub kõiki saali, et õnnitleda
aastakümneid Otepää rahvatantsu ja -muusika
tulihingelisi hoidjaid Angelat ja Varjut nende
ümmarguste tähtpäevade puhul.
Vahelduvad õnnitlused, etteasted, küsitlused.
Päevavalgele tulevad mitmedki faktid: Angela
on laulnud ansamblis Relami ja teinud kaasa
varietee-etendusel, Varju teeb esimesi katsetusi
kannelt mängides.
Tõeliselt sünnipäevapeolt ei puudu tort ega
tants. Jaurami rahvamuusikud on valmis mängima hommikuni, aga teisipäev on tööpäev. Veidi
enne keskööd saab läbi armas sünnipäevapidu,
mida toetas Kultuurikapital ja oma panuse on
lubanud anda ka Otepää vald.
TIIA LEHISMETS, rahvatantsija

Meeleolukas naljapäev
Pühajärve Põhikoolis
Aprill algas Pühajärve Põhikoolis väga meeleolukalt. Alustuseks vahetati esimeseks tunniks õpetajad. Kuna õpetajale on uue aine andmine raske, siis tegeleti kergemate asjadega.
Inglise keele õpetaja Lembi, kes andis 7. klassile matemaatikat, ütles, et oli tore rutiini muudatus. Arvutiklassis prangliti, mängiti mänge ja
kirjutati esseed. Samal ajal andis loodusainete
õpetaja Peeter 1. klassile kehalist kasvatust.
Tema sõnul olid õpilased imestunud karmist
rivistusest, aga nad said siiski hästi hakkama.
Eesti keele õpetaja Ülle andis 4. klassile inglise
keelt. Õpilased olid alguses üllatunud uue õpetaja tulekust, kuid peagi tegid hoolega harjutusi. Õpilaste arvates oli igati tore ja huvitav, et
uued õpetajad tunnis käisid.
Õpilaste hea tuju hoidmiseks jooksid vahetundide ajal telerist naljakad videod. Samuti
anti välja meie koolilehe Gloobuse eriväljaanne
Kloobus, mis sisaldas erilisi uudiseid.
Aprillikuu esimesel päeval sai meie huvituba
15aastaseks. Sel puhul jagasime vahetundide
ajal õpilastele torti. Samuti panime seintele
suured paberid, kuhu kõik võisid joonistada
sõbraliku pilapildi meie ÕEst.
Lõppkokkuvõttes saime tordiga kahandada
magusaisu, saime palju naerda ja lugeda ning
terve rea ägedaid pilte meie ÕEst.
MERYLIN TIHOMIROVA
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Otepää noor talent 2011 on
Imre Leopard

aupäeval, 2. aprillil toimus Otepää kultuurikeskuses Otepää Avatud Noortekeskuse korraldusel „Otepää noor talent
2011“. Oli palju erinevaid etteasteid – lauldi,
mängiti pilli, tantsiti, kohal olid osavad pranglijad ning näideldi. Osalejate vanusele piiri ei
seatud, oli hästi pisikesi osalejaid, kes konkureerisid juba täiskasvanutega.
Talendivõistlusel valiti publiku lemmik,
kohal oli ka kuueliikmeline žürii (Sander Kõivuste, Gert Kautlenbach, Margit Tali, Marina
Paddar, Kristel Altosaar ja Lauri Drubinš),
kellel tuli teha raske otsus ja kuulutada välja
võitja.
Esinejad pakkusid publikule väga vaheldusrikast meelelahutust ning selleks ajaks, kui
žürii läks otsust tegema, esines mustkunstnik
ja tsirkuseartist Samir Lahtinen, kes oli külla
tulnud Soomest.
Ürituse ajal oli pinge saalis suur, õhtujuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste andsid

endast parima, et mitte eksida ning sama olukord oli ka esinejatel, sest kõik tahtsid näidata, kui andekad on nad tegelikult. Kõigest
hoolimata said esinejad neile antud raske ülesandega hakkama.
Võistlusest võttis osa Imre Leopard Pühajärve Põhikoolist, kes mängis käesuupilli. Noormehe etteastele järgnes publiku lakkamatu aplaus ning žürii oli sõnatu. Imre sai
publiku lemmiku preemia. Ta valiti ka Otepää
nooreks talendiks 2011. aastal.
Teiseks tuli pisike laulja Liisabet Urm
Otepää Gümnaasiumist ja kolmandaks pranglijad Ats, Marten ja Joonas Pühajärve Põhikoolist.
Kõiki osavõtjaid premeeriti auhindadega.
Loodame, et ka järgmisel aastal avastame taolisel üritusel uusi tõeliselt andekaid inimesi.
Aitäh žüriile ja kõigile osalejatele!
GERTU VÕSU ja KADRI ORAV

Otepää Muusikakool – 35
1. septembril 35 aastat tagasi alustas vanas
koolimajas tegevust Otepää lastemuusikakool. Kooli avamisele oli pinda ette valmistatud Otepää Keskkoolis tegutsenud muusikaklass, milles tänu August Krentsi eestvedamisele õpetati lastele pillimängu ja anti
neile võimalus mängida erinevates orkestrites. Kui muusikaklassides oli võimalik
õppida ainult klaverit ja akordioni, siis muusikakooli avamisega tulid juurde viiul ja puhkpillid.
Esimesel aastal oli muusikakoolis 60 õpilast ning tööd alustati kaheksa õpetajaga,
kellest tänaseni jagavad Otepää lastele pillimänguoskusi Anne Are, Merike Roop, Imbi
Poolakene ja Vello Soots. Esimeste õpetajate seas olid ka Evi Savi, August Krents,
Varju Teder ja Aare Rohumets. Kooli direktoriks kinnitati Vello Soots. Esialgu kasutati õppetööks Otepää keskkooli rohkearvulisi instrumente.
2004. a. algusest tegutseb muusikakool
taas vanas, renoveeritud koolimajas. Hetkel
omandab 15 õpetaja juhendamisel pillimänguoskusi 80 õpilast. Instrumentidest on võimalik õppida klaverit, akordioni, viiulit, erinevaid vask- ja puupuhkpille, klassikalist
kitarri. Iga eriala baasil on moodustatud
väiksemaid ja suuremaid ansambleid, teiste
hulgas saab kaasa lüüa lauluansamblites ja
rahvamuusika orkestris. Rühmatundides jagatakse teadmisi solfedžost ja muusikaloost.
Puhkpilliõpilastele on antud võimalus musitseerida koos kooli vilistlaste ja õpetajatega Pühajärve puhkpilliorkestris. Igapäevane
õppetöö hõlmab endas ka kontsertidel esinemist, seda nii esinemisjulguse kogumiseks
kui ka laiemale kuulajaskonnale oma pillimänguoskuste demonstreerimiseks.
Traditsiooniks on kujunenud, et lisaks
koolisisesele õppetööle käiakse vaheldust
otsimas viiuldajate ja pianistide suvekoolidest, vaskpuhkpilli päevadelt, Viljandi vanamuusika festivalilt, kitarriseltsi poolt kor-

Soovime anda ülevaate Otepää valla
hariduvõrgu arengukavaga seotud
teemadel, oma kommentarid lisavad
Otepää valla juhid.
Ülevaade hetkeolukorrast
Otepää vallas on kaks üldhariduskooli – Pühajärve
Põhikool ja Otepää Gümnaasium. Pühajärve Põhikooli
õpilaste arv on järsult langemas. 2005./2006. õppeaastal oli Pühajärve Põhikoolis 149 õpilast, 2010./2011. õa
87 õpilast, mis on 58,4% 2005./2006. õa kooli õpilaste
arvust.
Otepää Gümnaasiumis on viimase nelja aastaga õpilaste arv kahanenud vähem kui Pühajärve Põhikoolis,
kuid siiski märgatavalt. 2005./2006. õa õppis Otepää
Gümnaasiumis 615 õpilast, 2010./2011. õa 446 õpilast,
mis on 71% 2005./2006. õppeaasta õpilaste arvust.
Lisaks sellele on vallas kaks lasteaeda ja üks lasteaiarühm, kus käib kokku 172 last. Hariduselu korraldamine on üks tähtsamaid kohaliku omavalitsuse ülesandeid. Seistes silmitsi olukorraga, kus lapsi jääb järjest
vähemaks, tuli ka otsus koostada valla haridusvõrgu
arengukava, mis aitaks leida lahendusi ja panna paika
edasised suunad.

raldatavatest üritustest ning Elvas toimuvatest klarnetimuusika päevadest. Taastatud
on Anu Kase kammermuusikapäeva traditsioon. Regulaarselt võetakse osa iga-aastastest piirkondlikest konkurssidest, millest on
edasi jõutud ka vabariiklike lõppvoorudeni. Selles osas saab eelmisest õppeaastastki värskelt meenutada akordioniõpilase Ly
Lauri, puhkpilliõpilaste Magnus Leopardi, Imre Leopardi auhinnalisi I kohti vabariiklikelt konkurssidelt, 2011. aastal osales
Magnus Leopard konkursil kahe erineva
pilliga, tuuba ja eufoonium, tuues mõlemalt
võistluselt kaasa teise koha.
35 aastat on pikk aeg ühe kooli elus ning
sellesse mahub väga palju väärt tegemisi ja
toimetamisi. Meie majast ning meie õpetajate käe alt on selle aja jooksul ellu läinud
190 noort muusikahuvilist.
16. aprillil kell 16.00 tähistab Otepää
Muusikakool oma 35. aastapäeva Otepää
Gümnaasiumi aulas piduliku kontserdiga,
kus esinevad praegused ja endised õpilased
ning õpetajad ja lapsevanemad.
Ootame kõiki vilistlasi, endiseid ja praeguseid töötajaid ja muusikahuvilisi meie
aastapäeva tähistamisele!
Tutvustamist väärib kogu Otepää Muusikakooli
kollektiiv:
Anne Are – (töötab Otepää Muusikakoolis alates
1975. aastast), õpetatav pill on klaver. Tegutseb ka
kontsertmeistrina; Vello Soots – (1975) üldklaver;
Merike Roop – (1975) akordin, süntesaator; Varju
Teder – (1975) viiul; Imbi Poolakene – (1975)
hoolitseb ruumide korrashoiu eest; Arno Anton
– (1981) vaskpuhkpillid; Külli Teearu – (1992)
puupuhkpillid; Peep Peterson – (1993) klassikaline kitarr; Lii Peterson – (1993) solfedžo, muusikaline eelkool; Eveli Roosaar – (2000) viiul; Anneli
Narusk – (2001) klaver, muusikaajalugu; Liina
Palu – (2004) klaver; Evelyn Ainlo – (2005) klassikaline kitarr; Erki Mõttus – (2008) majahoidja; Vilve Maide – (2008) solfedžo; Tuuli Vaher –
(2005) direktor, klaver.

KULTUURIÜRITUSED
8. aprill kell 18.00 Kultuurikeskuses luuleõhtu “Südames kantud
kodutunne”. Külalisteks: Aili Naruski, Lehti Dorch, Margit Tali,
Varju Teder, Merle Soonberg. Korraldajad: Otepää Naisselts ja
Otepää linnaraamatukogu.
12. aprill kell 18.00 Kultuurikeskuses sokikudumise jätkukursus.
Korraldab MTÜ Karukäpp. Oodatud on kõik huvilised! Info:
Mari Mõttus 766 4816.
13. aprill kell 15.00 Kultuurikeskuses NALJAKUU
PÄRASTLÕUNA. Laulab Tiit Vaerand. Lisaks etteasteid Otepää
noortelt talentidelt ja vahepalaks natuke nalja. Korraldab MTÜ
Pensionäride Ühendus.
14. aprill kell 20.00 Kino “Gulliveri reisid”. Perefilm. Pilet 1,60 €.
15. aprill kell 18.30 Kultuurikeskuses naisseltsi käsitööring. Iiri
voltimine. Kaasa võtta värviline paber, liim ja käärid. Oodatud
on kõik huvilised! Osalustasu 1,80 €. Info: 5615 3357.
15. aprill kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsusalong. Veiko Ratase
juhendamisel õpime džaivi. Avatud puhvet. Pilet 5 €.
19. aprill kell 13.00 Kultuurikeskuses LIIKLUSSEMINAR.
Tutvustatakse uut liiklusseadust. Info: Andres Arike 766 4800.
21. aprill kell 20.00 Kino “Tõeline visadus”. Alla 12 a. keelatud!
Pilet 1,60 €.

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.
28. aprill kell 20.00 Kino “Kormoranid ehk nahkpükse ei pesta”.
Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.
2. mai kell 19.00 Kultuurikeskuses Vana Baskini teater
“VALEDETEKTOR”. Pilet 10 €, sooduspilet 8 €. Piletid müügil
kultuurikeskuses E-R kell 9.00 - 15.00, Piletilevis ja tund enne algust
kohapeal. Info: 765 5212.

Elukohajärgse munitsipaalkooli
määramise tingimused ja kord
Alates 1. aprillist 2011 hakkab kehtima uus elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord. Vastavalt sellele tuleb
neil lapsevanematel, kes soovivad oma lapsi panna Otepää
koolidesse, tuua 1. klassi astumise avaldused 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: Merlin Müür, 766 4806; 515 7487.

TECHNE 20
30. aprillil 1991. aastal asutati aktsiaselts Techne. Töötajaid oli
seitse. Nüüdseks on meid kakskümmend üks. Kangelaslik ajalugu Technel puudub, oleme igapäevainimesed.
Seltsi tegevus on jagunenud kolme harru. TANKLA ei ole
ainult kütuse müügi koht, vaid ka külauudiste vahetamise paik.
Müüme EHITUSMATERJALI. Kui vaja, viime ka kohale. Kindlasti
tunneme huvi, kas materjal oli sobiv sellele ehitusele, kas oli
õige valik. TÖÖKODA teeb kõike, mis on seotud rauaga. Vahel
saabub kliente kuni 20 km kauguselt. Tööd jagub.
Põhiline vaheltkasu meile ongi kliendi kas või kogemata
öeldud kiitus.
Tänase tähtpäeva puhul soovin oma rahvale palju tervist ja
jaksu! Kõigile soovin kindlat iseolemist ja oma kodu hoidmist!
Juhatuse liige KARL MÕTS
Otepää Avatud Noortekeskus tänab talendikonkursi Otepää Noor
Talent 2011 toetajaid: Eesti Kultuurkapital; Otepää Lihatööstus;
OtiPubi; GMP ClubHotell & Pühajärve restoran; Kääriku Puhkeja Spordikeskus; Hotell Karupesa; Pühajärve SPA ja
Puhkekeskus;
SUUR AITÄH!

Haridusvõrgu korraldusest Otepää vallas
Haridusvõrgu arengukava ei sule ega ei ava
ühtegi asutust
24. märtsi vallavolikogu istungil võeti vastu Otepää
valla haridusvõrgu arengukava aastateks 2011-2016.
Arengukavas on kirjeldatud ja analüüsitud Otepää
haridusvõrgu hetkeseisu, püstitatud pikaajalised eesmärgid, esitatud eesmärkide saavutamiseks vajalike
tegevuste rakenduskava, hinnatud võimalikke riske.
On väidetud, et haridusvõrgu arengukavasse on sisse
kirjutatud Pühajärve Põhikooli sulgemise plaan.
“Kahjuks on Otepää valla haridusvõrgu arengukavast
valesti aru saadud,” nentis volikogu esimees Aivar Nigol. “Haridusvõrgu arengukava puudutab kõiki Otepää
valla haridusasutusi, mitte ainult Pühajärve Põhikooli.
Arengukava ei ole kindlasti see dokument, mille alusel
midagi kinni pannakse või lahti tehakse.”

Laste arvu vähenemine kitsendab eelarvet
Laste vähesus ei ole mitte ainult Otepää, vaid kogu Eesti probleem. Sellelt tingituna peavad paljud kohalikud

omavalitsused otsustama, kuidas jätkata edasi. Osa
õpilaskoha maksumusest rahastab riik ja osa kohalik
omavalitsus. Õpilaskoha maksumus sõltub õpilaste
arvust – mida rohkem lapsi, seda väiksem õpilaskoha
maksumus. Pühajärve Põhikooli õpilaskoha maksumus
oli 3 043,09 eurot (2010. a.), Otepää Gümnaasiumis
1836,18 eurot (2010. a.). Vald finantseeris sellest Pühajärve Põhikooli puhul 1108,80 eurot, Otepää Gümnaasiumil 583,51 eurot. Lisanduvad veel koolihoonete
halduskulud, sh küte, elekter.
“Koolimajade kütte- ja muud ülalpidamiskulud kallinevad iga aastaga. Vald peab otsustama, millisel moel
täita talle riigi poolt seadusega pandud ülesannet ja
kas võtta lisaraha eakate, lasteaedade, huvihariduse,
teede ehitamise ja muude tegevuste arvelt,” rääkis
vallavanem Andres Visnapuu. “Selle aasta eelarve on
kinnitatud, aga edasi? Meil tuleb hakata tegema valikuid.”

Koostöö aitab leida lahendusi
Et leida võimalusi tekkinud olukorra lahendamiseks

kõigi Otepää valla elanikkonna huvides, on vaja teha
laiapõhjalist koostööd ja seda mitte ainult oma valla
piires. “Tuleb teha koostööd naabervaldadega. Nii
saame tagada hariduse kvaliteedi ja jätkusuutlikkuse
Otepää lähiümbruses,” leidis volikogu haridus- ja
noorsootöökomisjoni esimees Aivo Meema.”Hetkel
on meile tähtis nii põhikooli kui ka gümnaasiumiosa
säilitamine ja kõigile lastele võrdsete õppimisvõimaluste loomine.”
„Meie kindel soov on leida võimalused, kuidas tagada meie lastele kvaliteetne ja jätkusuutlik haridus,“
kinnitas vallavanem Andres Visnapuu. “Loodame, et
üheskoos leiame oma küsimustele edasiviivad lahendused.,”
Haridusvõrgu küsimustega on silmitsi kogu Eesti.
Kohane on siinjuures lõpetada vastse haridusministri Jaak Aaviksoo sõnadega 1. aprilli Õpetajate
Lehe veergudelt: „Vaja on haridusest endast, mitte
kohalikest vajadustest lähtuvat tõsist arutelu, milleta
vajalike otsusteni jõudmine on keeruline.“
Haridusminister ütles välja oma soovi, et „ haridussüsteem areneks selgete ja pikaajaliste plaanide
alusel; võimalik, et selleks on vaja loobuda petlikest
unistustest ning vastu võtta raskeid otsuseid.“
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA
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Palupera vallale jälle esikoht!

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuses
30.03.2011:
Väljastati kirjalik nõusolek E.K-le Päidla külas Põrgumäe
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Anti kolm ühekordset toetust a´20 eurot, üks sünnitoetus
kaksikutega 260 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Q

Q

V

alga maakonna talimängude lõppvõistlustel oli kuni 2000 elanikuga valdade hulgas
Palupera vald seekord jälle pjedestaali I

kohal.
Punktiarvestuses oldi aga valdade hulgas parimad murdmaasuusatamises klassikalises tehnikas 11 osalejaga ja laskmises (I koha tõid koju
Heldur Kurig, Mart Kurig ja Kaur Lõhmus).
Tublid II kohad saadi lauatennises (Arnold
Bogdanov, Andres Tobre ja Ellen Peik) ja korvpallis. Kabetajad, maletajad ja bowling mahtusid samuti pedjestaalile, seekord III kohale.

Oluline oli aga osavõtt ja kokku esindas Palupera valda erinevatel aladel 45 vallakodanikku, kes
reglemendi järgi pidid olema seotud Palupera
vallaga (elu-või töökoht, Valgamaa spordiklubidesse kuulumine).
Palupera vald osales kõikidel aladel, lisaks
eelmainitutele murdmaasuusatamises vabatehnikas, võrkpallis, reesõidus ja juhtide kolmevõistluses.
Tänusõnad kõikidele sportlikele esindajatele!
Vallavanem TERJE KORSS

Koolitustesarjast „Kuidas me saame ise
oma elukeskkonna arengule kaasa aidata?“
Hellenurme noortekeskuse
uuel noortejuhil on uudist
Olen Deivi Sarapson ja tegutsen Palupera vallas
Hellenurme Noortekeskuses noortejuhtina. Õppinud olen 7 aastat Palupera Põhikoolis, 2 aastat
Otepää Gümnaasiumis ja ülejäänud 3 aastat Tartu
Tamme Gümnaasiumis.
Hetkel õpin Tartu Ülikoolis sotsioloogiat, sotsiaaltööd ja sotsiaalpoliitikat. Olen tegelenud alates
2007. aastast aktiivsemalt kodanikuühiskonna
kujundamises, nimelt Eesti Õpilasesinduste Liidu ja
Eesti Külaliikumise Kodukant tegemistes.
Seostanud olen end kogu aeg Paluperaga ja mul
on hea meel, et praegu saan õpitut rakendada ka
oma töös. On palju plaane ja ideid, mis on seotud
Palupera valla noorte tegemistega. Usun, et üks
tähtsamaid on Palupera Noortevolikogu loomine.
Iga ühine sündmus aitab kaasa noorte omavahelisele läbisaamisele ja ka usalduse tekkimisele, nii
saab luua ka mõnusa noorte kogukonna.
Hetkel on välja kuulutada kaks üritust, nimelt 17.
aprillil käsitööpäevak ja 23. aprillil Jüriöögrill.
DEIVI SARAPSON

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutuse
aprillikuu matkapäev
pühapäeval 17. aprillil 2011. a

Algusega kell 14.00 toimub jalgsimatk
„Puhkeb puudel pungi …“
Kogunemine Vapramäe suures parklas.
Matka kestus ~2,5 h.
Retkejuhid Piret Valge ja Ingrid Raadom.
Registreerumine matkale alates 11.
aprillist telefonil 56614885 (Piret).
Matkapäeva matkad on tasuta! Matkapäevade

läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Info: www.vvvs.ee

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus korraldab
õppepäeva
„LINNUD“
16. aprillil 2011 algusega kell 07.30
Õppepäev toimub Hellenurmes, Palupera vallas,
Lustimäe puhkealal. Kogunemine Lustimäe puhkeala
parklas.
Linnulauluhommikut viib läbi ornitoloog Jaanus Elts.
Kaasa võtta soe jook.
Osavõtuks palume registreerida telefonil 5254172
(Triinu) või triinu@vvvs.ee.
Linnulaulu õppepäev on osalejatele tasuta. Toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Jälgige lisainfot: www.vvvs.ee.

Hellenurme kultuurimajas
kasutatud riiete müük
14. aprillil kell 12.00–17.00 kevadeks Taanist, Saksamaalt ja Austriast pärit kasutatud riided sõbralike
hindadega.
Lasteriided hindadega 0,10–1 eurot, naistele
– meestele 0,10–3 eurot. Riideid kogu perele! On
ka dressed, fliisid, naiste kampsunid, meese T-särgid. Uus kaup kuni 5.- eurot. Samas võimalik osta
eriline kingitus endale või sõbrale.

E

simene koolitus toimus 15. veebruaril.
Nõunis käis maa-elu edendamise võimalustest rääkimas meediaekspert Raul Rebane.
Raul rääkis väga lihtsate ja värvikate näidete abil,
kuidas tuua esile piirkonna eripära. Ta rõhutas,
et kõige olulisem on ühisüritustega luua kogukonna tunne. Tihti piisab ka väga lihtsast ideest,
mida alguses viivad ellu ainult paar inimest, aga
millega lõpuks tulevad kaasa ka teised.
Lisaks rõhutas ta, et igas paigas on oma plussid, mille abil on võimalik näidata, et me oleme
teistest (paremad) silmapaistvamad. Oluline
on idee ja selle arendamine õiges suunas! Nii
meenutas ta huvitavat lugu oma isast, kes oli
rääkinud: „Oma pika elu jooksul olen selgeks
saanud, et kui soovin naabrimehe juurde minna
ja hakkan vales suunas kodu juurest astuma,
siis olen kasvõi joostes läinud, aga kunagi pole
kohale jõudnud.“ Teisiti öeldes: tähtis on kohe
alguses mõelda, kas suund, mille valime, viib
meid soovitud tulemuseni või mitte.
Meie valla tugevusteks leidsime ühismõtlemise tulemusena Tartu Maratoni üritused, mis läbivad meie valda, siinsed mõisad ning kindlasti
inimesed. Üritustest peeti olulisimateks Leigot
Järvemuusikat, Põrsas Cupi ja Lumememme
MM.
Teine koolitus toimus Palupera Põhikoolis ja
koolitajaks oli Eesti Päevalehe ajakirjanik Rein
Sikk. Ta alustas lausega, mida teatrites kasutatakse diktsiooniõppes: „Palupera parun palus
palukakarva parukat“. Keegi kohalikest elanikest polnud seda kuulnud, aga tõenäoliselt saab
sellest Palupera valla üks uusi tunnuslauseid.
Rein Sikk tõi välja 10 tõdemust ja kogemust,
et idee võidaks.
1.Usu, et see, mida teed, on maailma parim,
sest muidu poleks mõtet tehagi.
2.Kui Sa ise asjast ei vaimustu, siis ei vaimustu sellest keegi.
3.Passiivseid ja apaatseid inimesi pole olemas.
4.Alati võib sündida ime, aga ainult imele
lootma jääda ei maksa.
5.Ainult siis, kui mõtled suurelt, sünnivad
suured asjad.
6.Igal ideel on oma aeg teostumiseks.
7.Isamaalisus nakatab alati.
8.Konfliktid tuleb muuta koostööks.
9.Kõik, mis uus ja huvitav, tuleb idee heaks
tööle panna.
10.Kui idee on piisavalt hea, tuleb raha ise
selle juurde.
Rein Sikk palus kohalolijatel nimetada oma
vallast olulisemaid probleeme, millele soovitakse lahendusi leida. Kuna aega oli vähe, püüti la-

hendust leida kolmele põhiprobleemile:
1.Nõuni Looduskeskuse idee edasiarendamine, kasutades kohalikke ressursse ja koostööd
kohalike ettevõtjate, noorte ja teiste vallaelanikega.
2.Palupera raudteejaama atraktiivsemaks
muutmine: taastada Palupera olulise reisiliikluse
sõlmpunktina, teha reklaami Palupera raudteeliiklusele, soodustada Palupera-Otepää vahelise bussiliikluse teket, Tartu Maratoni erirongide
toomine Tallinn-Palupera liinile, Hellenurmest
Paluperra viiva vana jalgtee taastamine jms.
3.Hellenurme külamiljöö parendamine koostöös kohalike elanike jaMTÜ Hellenurme
Mõis esindajatega. Näiteks võiks vanuritel olla
rohkem tegevusi hooldekodu territooriumil
ning vähem toimetamisi külas ja kohalike elanike õuealadel. Pakkuda võiks neile tubaseid tegelusringe, rajada hooldekodu kompleksi juurde
väike haljasala koos aiamaadega, kus vanuritel
oleks võimalik jalutada ning soovi korral tegeleda ka aiandusega jms.
Kolmas koolitus toimus 17. märtsil. Hellenurme maakultuurimajas rääkis meeskonna tööst
ja vabatahtlikust tööst Arlet Palmiste. Temal oli
kaasas ka Kalevipoja vastvõtu jaoks koostatud
näitus Eestimaa „sädeinimestest“. Olulisemad
mõtted, mida Arlet rõhutas:
1) Kõik algab inimesest, kes leiab endale kaasamõtlejaid.
2) Väevõimuga inimesi kaasata ei saa.
3) Mõelge enda jaoks selgeks ürituse sihtrühm
ja eesmärk, mida soovite üritusega saavutada.
4) MÕTLE HULLULT, kui soovid, et üritus
oleks lahe!
5) Ülesanded tuleb ära jagada .
6) Ärge kartke öelda aitäh ja tunnustada inimesi tehtud töö eest!
7) Kaardistage oma piirkonna inimeste oskused.
Grupitööna mõeldi välja uusi üritusi, mida
saaks korraldada 0-eurose eelarvega. Näiteks
Palupera paruni ja parunessi vastuvõtt, mäkketõus Palupera valla kruusakarjääris, suvel
suuskadel ja simman.
Koolituste sarja lõpuüritus toimub kolmapäeval, 13. aprillil kell 18.00 Palupera Põhikoolis, kus lühikese ülevaate erinevatest ürituste rahastusvõimalustest annavad meie koduvalla inimesed Aili Keldo ja Aile Viks. Lisaks püüame
üheskoos mõelda koostöövõimaluste üle erinevate külade vahel ja ka omavalitsusega ning
mida konkreetset saame külade arenguks ette
võtta.
EVELYN UUEMAA

Toimus 18. mälumänguturniir
Palupera valla karikale

T

raditsioonilist mälumänguturniiri peeti
juba 18. korda. Turniir on kolme vooruline
ja iga voor sisaldab 36 küsimust. Palupera
mängu omapäraks on see, et küsitakse kõike Eestist ja Eestiga seonduvat. Samuti eeldab mäng laia
silmaringi, mitte traditsioonilist faktimälu.
2011. aastal toimusid mängud 28. jaanuaril,
25. veebruaril ja 25. märtsil. Osavõtvaid meeskondi oli 19, neist Palupera vallast 5 võistkonda. Eraldi arvestust peetakse noorte (kuni 18a.)
võistkondade kohta. Võistlejaid oli Valgamaalt,
aga ka Tartust, Varalt, Räpinast ja Põlvast.
Uued tulijad olid tänavu Puka ja Valgamaa
Kaitseliidu ning Palupera Kooli võistkond.
Võistlus oli tasavägine, kust võitjana tuli välja
Valga MMTP võistkond, Tõrva linna ja Kuke

talu (Räpina 1. võistkond) ees.
Palupera karikamängud on ühtlasi Valgamaa
meistrivõistlused võistkondlikus mälumängus.
Maakonna meistrivõistluste medalid said Valga
,Tõrva ja Otepää. Järgnesid Puka, Sangaste ja
Tüki võistkond. Noortevõistluse võitis Valgamaa Kaitseliidu maleva noorte võistkond Palupera Kooli ja Nõuni noorte ees.
Auhinnalauda aitas katta Palupera vald ja Valgamaa Spordiliit. Suur tänu väikestele ja suurtele abilistele, mängujuht Dagmar Uibole, tabelipidajale Hallar Merisaarele ja Nõuni kultuurimaja perenaisele.
Täpsemalt tabelit ja küsimusi saab vaadata
Palupera valla kodulehelt: www.palupera.ee.
KALEV LÕHMUS

PROJEKTID

Liiklusega sõbraks
Toetuse saaja – MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja – Maanteeameti Lõuna regioon.
Toetus - Maanteeamet eraldas Hellenurme
lasteaiale 2 tõukeratta, ohutuslindi ja helkurriba
soetamiseks ning haridusprogrammi läbiviimiseks 130,70 eurot. Projekti omaosaluse (139,40
eurot) eest soetatakse lisaks veel 2 tõukeratast,
korraldatakse helkurkoolitus Tartu OÜ Autosõidult ja liiklusnädala lõpetamise piknik. Projekti
kaasfinantseerijad, lapsevanemad tasuvad
sõidukulu Maanteemuuseumi külastusele.
Projekti lõpp – oktoober 2011.

Teine Lumememm MM ja
veel muudki põnevat
On tore ise midagi korda saata! Ise küpsetstud,
hästi küpsetatud!Tüdrukute õhtu – Eurovisiooni
vaatamine, popcorn, hommikuni üleval – lahe!
Koos küpsetatud pitsa ning jätsikokteil, need on
parimad! Nõnda mõnus on üheskoos lauamänge
mängida! Nii me arvame, kui jälle oma mõnusas
noortetoas kokku saame ja midagi põnevat plaanime üheskoos ette võtta.
Kaks aastat tagasi toimus 1. Lumememm MM
ning meistertasime Nõuni piraka, kolmemeetrise
lumemehe, mida uudistati suure lusti ja mõnuga.
Tänavu aga arvasime, et ülemaailmse lasteraamatupäeva puhul kutsume kõiki mätserdama lumest
vahvat ja lõbusat lasteraamatutegelast. Kui sul
on kodus veel natuke lund, siis tule osalema ning
saada siis foto aadressil: lumi@aloel.ee. Kindlasti
lisa ka foto pealkiri ning oma kontaktandmed. Pilte
näed meie valla kodukal:www.palupera.ee.
Päikselist ja kollaseliblikalist kevadet kõigile!
Nõuni noored

Külade koosolek
Neljapäeval, 21. aprillil kell 19.00 toimub Palupera Pritsikuuris Palupera, Atra, Miti ja Astuvere
külade koosolek. Arutamisele tuleb selle aasta
jaanipäeva ja talgute korraldamine. Oodatud on
kõik külaelanikud!
KALEV LÕHMUS, DEIVI SARAPSON ja
EVELYN UUEMAA

X Külateatrite festivali laureaat Nõo näitetrupp
Nõuni kultuurimajas

20. aprillil kell 19
Jaan Tätte näidendiga

LATERN.
Näidend ühes vaatuses.
Lavastus, lavakujundus ja kostüümid
Nõo näitetrupi ühistöö.
Pilet: 2 EUR, õpilastele 1 EUR

Matk käies mõisast
mõisasse
Südamenädala raames korraldab Palupera vald
17. aprillil matka Hellenurme mõisa ja Palupera
mõisa vahel.
Stardipunktid on avatud 12.00-13.00 Hellenurme ja Palupera mõisapargis. Finišipunktid
Hellenurme ja Palupera mõisapargis avatud
kella 14.00-ni, kus kõik osalejad registreeritakse,
antakse liikumispäevik. Mõlemas mõisapargis
joogipunktid.
Tähistatud rajal mööda Elva-Palupera-Kähri
maanteed distantsi pikkus 3,5 km, soovi korral
edasi-tagasi 7 km.
Tule sõbraga, tule perega, tule käimiskeppidega või ilma! Ka Sinu sammud loevad, et panna
inimesi mõtlema oma südametervisele! Ennetagem südamehaigusi!
Info tel. 5139071 (Kalev Lõhmus)
HEI-HEI!
Tule Nõuni kultuurimajja 16. aprillil kell 19
DISKOLE.
*DJ Burks ja DJ Bobo
*pilet 1 €, alates 22.00-2 €.
Haara sõber ka kaasa ja tule kohale!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Koolitusel osalejad.

ning usinad prügisorteerijad. Maltal aga ei tohi
õpilasi pildistada ilma vanemate nõusolekuta
ning koolidki on saarel ümbritsetud müüri ning
turvameestega ning võõral sinna asja ei ole.
Lisaks kogemuste vahetamisele toimus ka
mitu workshopi, kus me saime näiteks savi voolida, proovida nukufilmi tegemist ja tutvuda
podcasting`uga. Koolituse korraldaja tutvustas
loengutel uusi Euroopas populaarsust koguvaid õpetamismeetodeid ning õpimudeleid.
Comenius-programmi koolitustel võivad
osaleda kõikide ainete/valdkondade õpetajad.
Koolitusele saamiseks tuleb täita võõrkeelne
kandideerimisvorm, programmi poolt pakutavad üle-euroopalised kursused toimuvad valdavalt inglise, aga ka näiteks saksa või prantsuse keeles. Positiivse vastuse korral kannab
programm nii sõidu-, elamis- kui ka koolituskulud.

Euroopa Liit pakub võimalust täiendada end Euroopas

K

evadisel koolivaheajal õnnestus mul osaleda täiendõppekoolitusel, mille teemadeks
olid innovaatilised ning loomingulised
meetodid õpetamisel ja elukestval õppimisel.
Koolitus sai teoks tänu Comenius-programmile, mida finantseerib Euroopa Liit läbi SA Archimedes.
Koolitus toimus Euroopa Liidu väikseimas
riigis Maltal. Osalejaid oli kogu Euroopast –
Rumeeniast, Itaaliast, Kreekast, Tšehhist, Hollandist, Maltalt. Koos minuga oli koolitusel
veel Narva Soldino Gümnaasiumi inglise keele
õpetaja.
Täiendõppe programm oli tihe ning koos-

nes paljudest esitlustest, mille iga osaleja pidi
eelnevalt koduse tööna ette valmistama. Koos
Narva õpetajaga tutvustasin Eesti haridussüsteemi üldiselt ning tõin näiteid innovaatilistest
ja loomingulistest meetoditest oma koolipraktikast.
Nädala jooksul saime üsna hea ülevaate mõningate Euroopa Liidu riikide haridussüsteemist ning õppemeetoditest ning praktikatest.
Selgus näiteks, et Tšehhis kehtib meile vastupidine hindamissüsteem (5 on kõige viletsam hinne), Itaalia õpilased peavad istuma
60minutilistes tundides ilma vahetundideta,
Kreekas on õpilased väga keskkonnateadlikud

Esmapilgul võib tunduda kandideerimine
ehk hirmutav, kuna vorm on pikk ning nõuab
põhjalikku eneseanalüüsi, kuid seegi on ju osa
elukestvast õppest ning enesearengust. Seega
julgustan kõiki Otepää Teatajat lugevaid õpetajaid kandideerima ning ennast proovile
panema.
Täpsemat infot programmi, kursuste ja taotlustähtaegade kohta saab SA Archimedese kodulehelt.
Puka Keskkooli ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse
õpetaja KERSTI SALUJÕE

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses:
Väljastati OÜle Jaotusvõrk kasutusluba Ruuna külas
asuva Savikoja 1 kinnistu elektriliitumiseks.
Tasuti ühe raske puudega lapse toitlustuskulud rehabilitatsiooniteenusel viibimise aja eest.
Maksti ühekordset toetust 29 € ulatuses.
Kinnitati Puka valla koolikohustuslike laste elukohajärgseteks koolideks Aakre Lasteaed-Algkool ja Puka Keskkool
ning kehtestati nende koolide määramise tingimused ja
kord.
Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 14 sätestab vanema
vastutuse koolikohustuse täitmise tagamata jätmise eest.
Sellest tulenevalt kui lapsevanem ei taga lapsele koolikohustuse täitmist, on võimalik teda karistada rahatrahviga
kuni 200 trahviühikut, kui tema koolikohustuslik laps ei
ole kantud ühegi kooli nimekirja või on ühe õppeveerandi
jooksul põhjendamata puudunud rohkem kui 20 protsendist õppetundidest. Nimetatud väärtegude kohtuväliseks
menetlejaks on õpilase elukohajärgne valla- või linnavalitsus. Puka Vallavalitsus määras vanema poolt koolikohustuse täitmise tagamata jätmise korral väärteomenetluse õiguslikuks isikuks Puka vallavalitsuse lastekaitse
vanemspetsialist Marika Uibo, kellel anti õigus teostada
järelvalvet ning võtta kasutusele vajalikud meetmed lapse
õiguste kaitsmiseks, kui lapsevanem ei täida oma kohustusi
lapse koolikohustuse täitmise tagamisel. Eelpoolnimetatud
seadusest tulenevalt vanemale määratud rahatrahvi võib
väärteomenetluse õiguslik isik vanema nõusolekul asendada üldkasuliku tööga, kasvatusalase koolitusega või lapsega koostegevusega. Vanem rakendatakse üldkasulikule
tööle 10–50 tunni ulatuses, tööst ja õppimisest vabal ajal.
Üldkasuliku töö eest tasu ei maksta. Kui vanem hoidub
üldkasulikust tööst kõrvale, pööratakse temale määratud
trahv täitmisele.
Kinnitati projekteerimistingimused Puka alevikus Kesk
tn 3 asuva hoone rekonstrueerimiseks kauplus-ärihooneks.
Otsustati lõpetada kaks kompensatsioonimenetlust ning
tühistada järgmised Puka Vallavalitsuse korraldused vara
võõrandamisaegse maksumuse kinnitamise ja kompensatsiooni määramise kohta: 01. detsembri 2009 korraldus nr
283 ja 23. oktoobri 2003 korraldus nr 309.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Töötukassa mobiilse nõustamise infopäev Pukas

V

iimastel aastatel on meie kõigi kõrvu kostunud sõnumeid, et Eestis on töötus väga
suur. Tõepoolest, majanduslanguse ajal
kasvas töötus üsna kiiresti, kui seda võrrelda aastatega 2007-2008, kui töötuse protsent oli isegi
alla 5%. Samas on majandusteadlane A.Arrak
öelnud, et ka liiga madal töötus (alla 7 %) ei ole
majandusele kasulik, sest paigast läheb töö pakkumise ja nõudmise tasakaal. Kindlasti on ettevõtluse alustamisel takistuseks vabade töötajate
puudus ja tööjõud võib konkurentsi puudumisel
muutuda mugavaks ega arenda ennast.
Puka vallas oli enne majanduslangust 2008.
aastal töötuse tase alla 2% tööealisest elanikkonnast, 2009. oli meil töötus 7% ja 2010.
aastal langes töötuse tase ligikaudu 5%le. Maakonnas on töötus ligikaudu 13 %. Tundub, et
probleem ei olegi suur, ent hetkel on siiski 52
Puka valla inimest tööta. Samas ei leia ettevõtjad endale kvalifitseeritud tööjõudu.
Meie töötud on suures osas pikka aega olnud
tööta ja seega riskirühm. Otsustasime selles
olukorras midagi ette võtta ja tõime mäe Muhamedi juurde. Puka valla töötud käivad nõus-

tamisel enamasti Valgas töötukassas, aga seekord kutsusime töötukassa Puka valda.
15. märtsil oli juba kolmas töötukassa külaskäik meie töötute juurde. Ürituse põhieesmärk
oli pikka aega tööta olnud inimesi kodust välja
tuua ning panna mõtlema, kas ja kuidas kasutatakse tegelikult neile pakutavaid võimalusi ja
teenuseid.
Mõningaid töötuid kuulates jääb sageli arusaam, et töökoha leidmine on kellegi teise
probleem. Rahvamajas toimunud üritusel
osales 26 inimest, kelle seas olid ettekandeid
kuulama tulnud ka Puka Keskkooli abituriendid. Tegelikult on väga tore, et peagi tööturule jõudvad noored tulid kuulama, millised on
töötukassa võimalused neid toetada ja abistada töökoha leidmisel või täiendkoolituse saamisel. Kõlama jäi mõte, et kui vähegi võimalik, tuleb jätkata õpinguid, sest mida parema ja
mitmekülgsema haridusega on inimene, seda
väiksem on tõenäosus töötuks jääda.
Osalejaid tervitas vallavanem ja ettekande
tegid töötukassa Valgamaa osakonna juhataja Merike Metsavas, kes kõneles tööturu olu-

Teatrikuu Aakres

SILVI JOHANSON

T

eatrikuu Aakre koolis ja lasteaias möödus
joonistades, lavastades ja teatris käies.
Lasteaed lavastas oma lasteaia lapse Taavi
Univeri kirjutatud lühinäidendi „Perenaine ja
kuri vares“. Kõik lapsed koos valmistasid dekoratsioonid, lavastasid ja kandsid näidendi ka
koolilastele ette. Nii said lapsed proovida erinevaid teatris vajaminevaid ameteid, proovimata jäi
vaid grimeerija oma. Väikesed näitlejad kirjutasid kuulutusele oma autogrammid. Kogu ettevõtmine oli lustilik ja mõnuga tehtud.
Koolilastele tuli hea uudis – parimad teatriteemal joonistajad kutsuti Tartusse Vanemuise teatrisse autasustamisele. 29. märtsil asusid
Tartu poole teele Eva Volver I klassist, Jane Johanson, Kadi Kertu Elias ja Karoliina Undrits
II klassist ning Marchus-Joonas Koppel III
klassist.
Päev algas etenduse „Appi, ooper!“ II osaga,
milles oli juttu Eesti muusikalidest. Järgnes autasustamine, kus kõik lapsed said kiituskirja.
Meie õpilastest leidis eraldi äramärkimist Eva
Volveri õlipastellidega tehtud töö koeratüdruk
Lottest.
Peale seda olid avatud erinevad töötoad.
Tüdrukud valisid butafooria – saab ehk midagi
põnevat meisterdada. Butafoor on teatris töötaja, kes meisterdab kõik etenduseks vajaliku:

Aakre lapsed koos õpetaja Liinaga Vanemuise teatris.

toidud lauale, mõõgad, kaunistused, mis kõik
paistavad välja nagu päris. Tüdrukud meisterdasid oma näo järgi kipsist maski. Nagu poistele kohane, suundus Marchus-Joonas lavavõitluse töötuppa. Seal sai näha, kuidas laval kakeldakse, millised on relvad etendustes ja kuidas
on need valmistatud. Päeva lõpetasid kringel,
tänusõnad ja kindel soov järgmisel aastal jälle
osaleda.
Ja milline kokkusattumus! Järgmisel päeval
sõitsime kogu kooli ja lasteaia vanema rühmaga Valga kultuurikeskusesse vaatama etendust „Appi, ooper!“ I osa. Kaks Vanemuise

korrast Valgamaal. Karjäärinõustaja Merike
Tõldsepp tutvustas tööle kandideerimise dokumentide koostamist. Ettevõtluse alustamise võimalusest ja toetamisest töötukassa poolt
rääkis Merike Metsavas. Ettevõtluse alustamise muredest ja rõõmudest jagas kogemusi
aasta tagasi töötukassa abiga ettevõtlust alustanud Kajar Tilga. Kõlama jäi mõte, et ta kindlasti ei kahetse tehtud sammu ja julgustas ka
teisi proovima.
Merike Metsavas rääkis ka tööandjate võimalusest saada toetust töötajate palkamisel
ning teistest töötukassa tööandjatele suunatud
meetmetest. Karjäärinõustamise teenust tutvustas karjäärinõustaja Kati Talja.
Kinnitame, et kohtumine mäe ja Muhamedi vahel oli asjalik ja kasulik. Suur tänu töötukassa töötajatele ning edu töötutele nende võimaluste rakendamisel. On teada tõde, et iga
mees on ise oma saatuse sepp ja õnne valaja.
Vallavanem HEIKKI KADAJA
Sotsiaalnõunik AIRIN HERMANN

teatri ooperilauljat suutsid kiiresti kostüüme
vahetades anda lühikese ülevaate ooperi sünnist ja tänapäevast, kostüümidest, lavanippidest ja butafooriast. Eriti põnev ja naljakas oli,
kui näitlejad palusid mõne lapse lavale statisti
rolli. Paljudest ooperitest on pärit tuntud meloodiad, mida iga päev kuuleme raadios või televisioonis. Etenduse lõpuks tundus, et pole
see ooper nii tõsine ja kole asi sugugi.
Külastasime ka Valga muuseumi näitust Eesti
kunstnike meisterdatud nukkudest. Nägime
nukke kõikvõimalikest materjalidest, alates
vildist, riidest ning lõpetades puu ja vineeriga. Nukumööbel olijust nagu päris, imepisikesed toidud laual, tõld hobustega – detailid
viimse peensuseni viimistletud. Poistele meeldisid vineerist hampelmannid, pliiatsitaskud
kõhu peal. Väiksematele tulid just need tuttavad ette, sest tööõpetuse tunnis olid nad õpetaja Silviga just neid papist meisterdanud.
Teatrikuu möödus eripalgeliselt ja lõbusalt.
LIINA LAASER

Teade

Q

Puka vald Valgamaa talimängudel
Eelmises lehes jäid mõned Puka sportlaste tulemused
avaldamata.
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 neile edu edaspidiseks!
Puka vallavalitsus

Meeldetuletus
Majandustegevuse registri seaduse § 26 lõikest
1 tulenevalt peab ettevõtja iga aasta 15. aprilliks
kinnitama registreeringu õigsust elektrooniliselt või
esitama sellekohase avaldus vallavalitsusse.
Info telefonil 766 9412

MTÜ Puka Naisselts korraldab Puka Kunstikooli ruumides koolituse teemal „Keraamilise meene valmistamine, glasuuride ja põletusahju kasutamine ja Puka
meene leidmine“ lektor Esti Kittus.
Koolituse kestvus kokku 15 tundi. Esimene koolituspäev kolmapäeval, 13. aprillil algusega kell 15.00.
Info ja registreerimine Esti Kittus tel. 5662 9357.
Koolitusele palume registreerida hiljemalt 12. aprilliks.
Koolitust rahastab Leader meede ja Valgamaa partnerluskogu.

Puka rahvamajas
9. aprillil kell 20.00

puhkeõhtu.

Kaitseväe Lõuna Kaitseringkonna Kuperjanovi
Jalaväepataljon viib 17. – 21. aprillini läbi
taktikaõppuse „Tormihoiatus 2011“.

Tantsuks mängib Tiit Hellenurm.
Pääse eelmüügist ja broneerimisel 3€,
kohapeal 5€.

Õppused toimuvad osaliselt Puka valla
Soontaga küla territooriumil.

Info tel 527 4812
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Naistepäevast lihtsalt peab rääkima

NII ALUSTASID MEIE ESIVANEMAD - II

Keeni küla taluperemeeste
ühistegevusest
Algus eelmises lehes
Masin alustas tööd 8. septembril 1930. a. August Glockmanni
Kasemetsa talus, esimesel päeval kogunes masindatud vilja
104 vakka (1 Riia vakk 69 liitrit). Peksumasina töö lõppes esimesel aastal alles 21. novembril, kui J.Pärtelsoni talus peksti selle
aasta viimased 104 vakka vilja. Esimesel masina kasutusaastal
peksti vilja 20 talus, välja peksti ja aitadesse veeti kokku 2316
vakka uudsevilja. Peksu eest laekus teenustasuks 486,36 Kr.
Peksu tasuks otsustati võtta esimesel aastal 21 senti pekstud
vilja vakalt.Masinistiks palgati hr. E. Karjus, kellele maksti töötasuks 216 Kr.
Masin oli esimese tööaastaga ennast igati õigustanud ja
ümbruskonna talunike poolt kõrgelt hinnatud. Tekkis küsimus,
kuidas edasi majandada, oli palju juriidilisi küsimusi masina
omandi suhtes. Asja lahendamiseks ja läbikaalumiseks kutsuti
kokku osanike üldkoosolek, mille protokolli vaatame jällegi originaalis.

N

eed, kes 11. aprillil naistepäevapeol
käisid, teavad, millest jutt. Sellise tõeliselt vinge (parim sõna kogu emotsiooni edastamiseks) programmiga pidu ei olegi
meil varem olnud. Segarühma tervitus naistele,
eriti aga „Tanukese” naistele oli õhtu avalöö-

Protokoll

Keeni asunduse põllupidajate koosoleku üle Tintsu talus 10.
veebruaril 1931. a. Koosolekust võtsid osa Joh. Simson, Aug.
Pool, Aug. Glockmann. Peeter Lepik (Kiho), Karl Varik, Peeter
Lepik (Mäeotsa).
Punkt 1
Koosoleku juhatajaks valitakse ühel häälel Aug. Glockmann.
Koosoleku juhataja seletab, et käesolev koosolek on kokku
kutsutud selleks, et selgitada küsimust, kas isikud, kes ostsid
rehepeksu garnituuri ei leia mitte vajalise olevat asutada masinatarvitajate ühisust. Asja igakülgselt läbi kaaludes leiab
koosolek, et loomulikuks peksugarnituuri peremeheks võiks
olla ainult ostjate kogu, mispärast otsustatakse ühel häälel
asutada masinatarvitajate ühing normaalpõhikirja järele.
Ühingu nimeks otsustatakse üksmeelselt panna – Teine Keeni Masinatarvitajate Ühing.
Punkt 2
Koosolek valib ühel häälel põhikirja registreerimise asju ajama kolm asutajat liiget: Joh. Simsoni, Aug. Glockmanni ja P.
Lepiku (Kiho).
Punkt 3
Koosolek valib ühel häälel ajutise juhatuse: Aug. Glockmann,
Karl Varik, Peeter Lepik (Mäeotsa).
Koosoleku juhataja A. Glockmann
Liikmed J. Simson, P. Lepik (Kiho), A. Pool, P.Lepik (Mäeotsa)
Kirjatoimetaja K.Varik

E

estis oli väga arenenud ühistegevus ja Eesti Ühistegevuse
Liidu poolt oli välja töötatud ja trükitud masinatarvitajate
ühingu põhikiri, kuhu tuli märkida oma ühingu nimi ja iga liikme
kohustuse suurus ühingu ees, milleks võeti 100 Kr. Osamaksu
suurusseks lepiti 10 Kr.
Põhikirjas olid loetletud ühingu ülesanded ja õigused, ühingu
liikmete õigused ja kohustused. Põhikiri koosnes peatükkidest:
ühingu kapitalid, ühingu tegevuse juhtimine, revideerimine,
arvepidamine ja aruandmine, kasude ja kahjude jaotamine,
ühingu tegevuse lõpetamine. Põhikirjaraamatule kirjutasid alla
volitatud liikmed J. Simson, P.Lepik, A. Glockmann ja see pitseeriti. Kohtu-siseministri 6. märtsi 1931. a. otsusel on 2. Keeni
Masinatarvitajate Ühing ühingute ja nende liitude registrisse
Nr. 2775 all sisse kantud. Tempelmaks 3,30Kr suuruses tasutud.
Registreerimise toimik nr. 12285.
Sellega oli ühingul ametlik tegutsemise luba käes. Ühistu pidi
astuma ka Masinatarvitajate Ühingu Liitu, see oli vajalik, sest
kohustuslikult pidi läbi viidama igaaastane ühingu välisrevideerimine.
Ühingute tegevust korraldasid liikmete üldkoosolek ja selle
poolt valitud 3liikmeline juhatus. Kogu ühingu tegevusaja (19311945) jooksul toimus 21 juhatuse koosolekut ja 28 korralist või
erakorralist üldkoosolekut. Juhatus arutas oma koosolekutel
ametite omavahelist jaotamist (esimees,sekretär, kassapidaja).
Juhatus valmistas ette üldkoosolekuid, koostati päevakord ja
saadeti koosoleku kutsed allkirja vastu kõikidele liikmetele. Juhatuse ülesandeks oli samuti aastaaruannete ja eelarvete koostamine ning üldkogule esitamine. Arutati ka masina remondi
küsimusi, samuti raamatupidamise olukorda.
Ühing oli pidevalt hädas peksuraha võlgnikega, see küsimus
oli tihti juhatuse üldkoosolekute päevakorras. Otsustati võlgnikelt sisse nõuda põhivõlale lisaks ka viivist 8% võlasummast.
Kuna võlgnikke oli palju ja raha laekus väga vaevaliselt, otsustati võlad sisse nõuda kohtu kaudu. Sellega pidi tegelema P.
Lepik ja talle anti vastav volitus, mis kinnitati 30. aprillil 1933. a.
juhatuse koosolekul järgmisel (originaalsel) kujul.
Punkt 2
Juhatus volitab ühel häälel ühingu liiget Peeter Lepikut (Mäeotsalt) tööstusvõlgade sissenõudmise asju tsiviilkorras ajama
kõigis kohtu- ja ametasutustes, ametnikkude ja eraisikute juures üles astuma nõudjana, sisse andma kõiksugu nõudmiskaebusi, juures olema nende kohtu asjade ettekannetel nõudma
tagandamist, andma suusõnalisi ja kirjalikke seletusi, paluma
nõudmiste ja tõenduste kindlustamist nagu ka seesuguste
kindlustuste kõrvaldamist, varanduste hoiule võtmist ja selle
vabastamist, ära kuulama otsuse resolutsioone ja määrusi,
avaldama nende kohta rahulolekut ehk rahulolematust, sisse
andma eri- apellatsiooni ja kassatsioonikaebusi, vastu võtma
ärakirju otsimisteateid kõiksugu dokumente ja täitelehti, paluma seaduse jõusse astunud otsuste tühistamist, osa võtma
varanduste üleskirjutamisest, hindamisest ja korraldatud
oksjonitest, vastu võtma 2. Keeni Masinatarvitajate Ühingule
omaks mõistetud ning kuuluvat raha ia vara, lõpetama tüliasju
kokkuleppe teel, edasi andma käesolevaid volitusi teistele isikutele kaugema edasivolitamise õigusega ehk ilma selleta. Kõik,
mis Peeter Lepik ise ehk tema poolt volitatud käesoleva volikirja
põhjal seaduslikult toimetab, seda võtab 2. Keeni Masinatarvitajate Ühingu juhatus vastuvaidlemata omaks.
järgneb/

Keeni koolis
2. märtsil toimus Valgas matemaatikaviktoriini
“Nuputa” maakonnavoor. Osa võttis meie kooli 5.-6.
klassi võistkond (4 õpilast) ja 7. klassi võistkond (3
õpilast). Võistluse esimeses osas tuli igal õpilasel
lahendada 10 peastarvutamisülesannet, teises osas
pidid võistkonnad otsustama, kas võistluse läbiviija
esitatud väide on tõene, kolmandas osas lahendati
10 nuputamisülesannet. Võistluse viimane osa kuulus mitme lahendusega ülesannetele. 5.-6. klassi
arvetuses saime 13. koha, 7. klassi arvestuses 9.
koha.
Comeniuse-projekti raames osales 3 õpilast Skype-konverentsil, teemaks „Kus on minu isiklikud sallivuse piirid?“ Kõik projekti 5 partnerkooli olid ette
valmistanud 3 teemakohast küsimust-vastust. Kuna
kogemus konverentskõnet pidada oli esmakordne,
tekitas see esialgu kõigis veidi kohmetust ning pingeid. Õpilased said oma eakaaslastega inglise keeles tolerantsuse teemal arvamusi vahetada.
3. märtsil osalesid meie algklasside lapsed Dumle
maakondlikul rahvastepallivõistlustel. Nii tüdrukud
kui ka poisid said 3. koha. 1.-3. kl võistlused lõpevad
piirkonnavõistlustena, vabariiklikku finaalvõistlust ei
toimu.
8. märtsil tähistasime Keeni koolis traditsioonilist
vastlapäeva. Pärast tunde võistlesid õpilased Kellamäel pikima liu laskmises. 16 vaprat suusatajat
võtsid ette väikese suusamatka Kekkose rajal. Peale
sportimist maiustasid osalejad vastlakukleid süües
ja teed juues.
Maakondlikul kodunduse olümpiaadil näitas oma
oskusi 8. kl õpilane Marge Roosild, kes sai 3. koha.
Võistlus koosnes teoreetilisest ja praktilisest osast.
Praktilises osas pidi valmistama etteantud materjalidest suupisted, valima tervisliku joogi ja serveerima.
Oma valikuid tuli põhjendama.
Vabariiklik karjäärialane finaalvõistlus „Töö kiidab
tegijat“ Tartus andis meie 4. kl õpilastele Alvarile,
Brandonile, Gretele ja Virgele uusi kogemusi. Pidid
nad ju hääle järgi tegevusi ära tundma, ristsõnu lahendama, õigeid valikuid tegema, tundma ameteid
ja tegema grupis head koostööd. Võistlus oli väga
tasavägine. Päev lõppes „Vanemuise“ teatris ooperit tutvustava etendusega, kus lapsed said ka ise
näidelda.
14. märtsil toimus maakondlik interaktiivne
emakeelepäeva viktoriin. Selline viktoriin meeldib

Suur üle-eestiline liikumispäev
„SINU SAMMUD LOEVAD”
Sangaste valla liikumispäev

pühapäeval 17. aprillil
11.30 Kogunemine Sangaste seltsimaja juures.
Võimalik enne ja pärast distantsi vererõhku
mõõta.
12.00 START
Kepikõnnirada 6 km marsruudil: SeltsimajaLauküla-Sangaste Paisjärv-Seltsimaja.
Jalgrattarada 8,5 km marsruudil: SeltsimajaLauküla-Sangaste Paisjärv-Kolmi-Seltsimaja.
Igale osalejale plakat ja liikumispäevik.
Kohapeal kuum ja külm jook, tervislikud suupisted.

OLE KOHAL!
Liikumispäeva korraldab MTÜ Sangaste Spordiklubi ja
Sangaste Vallavalitsus.

Info: Priit Areng, Merle Tombak

giks. Meeste esituses sai ette kantud popurrii
tuntumatest naisrühma tantsudest. Segarühma juhendaja Tiina Kukk oli väga hästi meestele sammud selgeks õpetanud – oli graatsiat
ja ilusat pöiasirutust. Tanukese naised tervitasid omakorda kõiki peolisi spetsiaalse naistepäeva tantsuga. Tantsuks mängis ansambel
Rtero Trio. Oli äärmiselt nauditav tantsida
tõeliselt elava muusika saatel, sest paljud
tegutsevad ansamblid
kasutavad väga palju
masinate ja elektroonika abi.
Taaskord sai kinnitust tõdemus, et ei ole
vaja tegijaid-esinejaid
kaugelt otsida, meie
oma valla mehed naerutasid ja hullutasid
publikut nagu öeldakse „kogu raha eest”.
Rahast tuli puuduski,

sest tantsupartnerite oksjon kujunes äärmiselt menukaks ja meespartnerite pärast läks
naiste vahel suureks rebimiseks. Kustumatu mulje jättis aga valla võimukandjate esitus,
kes koosseisuga Rando Undrus, Tõnu Varjun,
Karli Oja, Priit Areng, Sulev Kõiv andis etenduse, mida siinmail ei ole väga ammu nähtud.
Suur tänu Katrin Kõivale, kes mehi suunas
ja ohjas. Vaibumatu aplausidetormi pälvisid
taaskord Kõvvera Kõdara mehed Rait Elvet,
Priit Areng, Valmar Kängsepp, Riho Juurikas, Ragnar Vällo ja Madis Kirt, kes tulid
lavale Kodu-Antti kataloogiparoodiaga. Esitleti nõnda kallimaid ja odavamaid, uuemaid
ja vanemaid, moodsamaid ja vähem moodsaid
mehi.
Suur tänu Tiina Kukele ja Kati Velnerile,
kes õhtut väga hästi ja meeleolukalt juhtisid.
Lõpetuseks tänu teile, kes te tulite koos olema
ja osalema, nautima ja lõbutsema. Rahvast
täis seltsimaja tõestab, et naistepäevapeod on
muutumas meie mail väga populaarseks.
Kohtumiseni uutel toredatel ettevõtmistel!

õpilastele väga, sest vastuseid saab otsida arvuti
abil. Keeruliseks teeb võistluse see, et mõnele küsimusele vastuse leidmiseks tuleb kasutada kooli raamatukogu, milles ei pruugi vajalikke teoseid leiduda.
Keeni kooli õpilastest võtsid agaralt osa järgmised
õpilased: Alari Albrecht, Karli Roio, Mehis Uibopuu,
Helena Villemson, Nele Linde, Kerda Juhkov, Eleen
Jääger, Angela Käärik, Kristi Roosild, Timea-Helen
Teder, Helis Kann, Cathy Väärmaa, Kajar Unt, Karmel Kala ja Hannes Kompus.
16. märtsil osales 25 õpilast koolis toimunud infopäeval “Maailm on mu tagaõu!” Selle viis läbi tuntud
noortejuht Siiri Liiva. Rühmatööde tulemusena
saime teada, et meie koolinoored tahavad tegeleda
fotograafia, moekunsti ja tantsimisega. Viimaseks
veerandiks pakuti välja palju huvitavaid isetegemise
võimalusi.
16. märtsil toimus Palupera põhikoolis Sangaste,
Puka ja Palupera valla laste laulupäev, kus selgitati
välja „Valgamaa laululaps 2011“ lõppvõistlusele
edasipääsejad. Palupera piirkondlikus voorus
osales 21 lauljat viies vanusegrupis. Edasipääsenud laululapsed Keeni põhikoolist 5-6aastastest:
Catharina Undrus (juhendaja Anu Vares), 1012aastastest: Eleen Jääger (juhendaja Anu Vares),
13-15aastastest: Egle Praosk (juhendaja Kristina Minajev), 16-18aastastest: Karin Eva Korka (vilistlane)
(juhendaja Anu Vares).
39 õpilast kergendasid veidi oma vanemate rahakotti ja osalesid rahvusvahelisel matemaatikavõistlusel KÄNGURU, kus vastavalt vanusele tuli
vastata 24 või 30le valikvastustega loogilist mõtlemist vajavatele küsimustele. Aega anti 1 tund ja 15
minutit. Igal võistlejal olid stardipunktid olemas ja
ülesanded andsid 3, 4 või 5 punkti, vale vastus võttis
punkte maha. Tulemused saab teada maikuus, sest
osalejaid oli Eestis 14 000 piires.
Veerandi viimasel koolipäeval toimus traditsiooniline üritus „Teeme ise teatrit“. Tänavu oli kõikidel
klassidel võimalus esitada vabalt valitud näidend
või muinasjutt, ainus piirang oli see, et esineda tuli
nukuetendusega. Õpilastel ja õpetajatel jätkus küllalt nutikust ja nii saimegi nautida 7 vahvat etendust.
Pealtvaatajad ei olnud aplausiga kitsid ning avaldati
arvamust, et järgmisel aastal võiks aluse panna päris oma nukuteatrile. Põnevamaid pilte sündmusest
saab vaadata kooli koduleheküljelt.
29. märtsil toimunud ülevaatusel oli XI Noorte tantsupeole pürgivatel suurtel ja väikestel võimlejatel
ainus võimalus tõestada, et me pole trennis niisama

aega viitmas käinud. Hoolimata keerukatest ja head
tehnilist taset nõudvatest võimlemiskavadest on
konkurents päris suur. Kõik võimlejad andsid endast
parima ja rahul olid nii juhendajad kui ka liigijuhid.
Nüüd jääb üle ainult oodata ja loota, et meie rühmadele 27. aprillil saabuks „roheline kiri“. Kes tahab
pisut aimu saada, mida näiteks üks väike võimleja
peab oskama, võib harjutada kummulikeeratud ämbri põhjale toetudes hundiratta sooritamist.
„Tähelepanu, start!“ on 2.-5. kl õpilaste teatevõistluste sari. Meie kooli võistkond koosseisus:
Annabel Milter, Anette Luik, Kaspar Kann, Kristjan
Šamarin (2.kl), Rain Albrecht, Angela Häälme, Tambet Kuus, Keidy Otto (3.kl), Janely Käärik, Erik Salk,
Virge Uibu, Brandon Undrus (4.kl), Helis Kann, Hannes Kompus, Timea-Helen Teder, Kajar Unt (5.kl)
võitis väikeste koolide hulgas 1. koha. Lapsed said
õiguse võistelda poolfinaalis Põltsamaal suurepärases Felixi spordihallis 13. aprillil. Hoiame pöialt, et
pääseksime finaali.
6. klass võtab osa koolitusprogrammist KEAT ehk
„Kaitse end ja aita teist“. 11. märtsil toimus esimene
loeng, kus räägiti meelemürkidest. Käsitleti seadusandlust ja erinevate meelemürkide mõju. Külas
olid Linda Oks ja Thea Tekkel noorsoopolitseist.
29. märtsil toimus Päästekeskuse vanemspetsialisti Merle Liba koolitus. Saime teadmisi, kuidas
käituda tuleohu korral, ohtlike ainetega toimunud
õnnetuste korral, millised on vee- ja olmeohud
ning õnnetusteate edastamisest häirekeskusele.
Vaadati huvitavaid ning kasulikke videoklippe.
Õppe kohustusliku osa läbinud kooli 8liikmelised
esindusvõistkonnad – neli poissi ja neli tüdrukut-,
kogunevad juuni alguses kahepäevasesse ohutuslaagrisse. Kooliks ettevalmistusrühma lapsed said
pärast vestlust Päästekeskuse töötajatega tutvuda
tuletõrjeautoga.
See poolaasta on 9. klassile eriti tähtis aeg, sest
nad peavad otsustama edasiõppimise. Õppimisvõimalusi Valga Gümnaasiumis ja Lähte Ühisgümnaasiumis käisid tutvustamas nende koolide õpilased
ja õpetajad. Tartu Kutsehariduskeskuse ja Otepää
Gümnaasiumi lahtiste uste päeval tutvustati õppimis- ja elamisvõimalusi nimetatud koolis. Koolivaheajal käisid üheksandikud sisseastumiskatsetel
Valga ja Otepää Gümnaasiumis.
31.03-06.04 viibisid 3 õpetajat ning 3 õpilast
Comeniuse projektikohtumisel Poolas. Muljeid reisist edastame järgmises ajalehes.

MERLE TOMBAK

SAIMA TELL

Sangaste valla digipildivõistlus

S

angaste vald korraldab oma 20. juubeli puhul
digipildivõistluse. Ootame pilte, millel on
säravad hetked valla elust: meie omad inimesed
ja sündmused, vaatamisväärsused ja huvitavad
kohad ning loomulikult ka imeline loodus.
Võistlustöödest koostame kodukoha kalendri
– „Sangaste 12 kuud”.
Digipildivõistluse tingimused:

1. Osaleda võivad kõik Sangaste valla kodanikud ja Sangaste valla
sõbrad.
2. Võistlus korraldatakse kolmes vanuserühmas: lapsed (kuni
12a.), noored (13 kuni 17a.) ja üldarvestus (alates 18a.). Lapsed ja
noored võivad soovi korral töid esitada ka üldarvestuse kategooriates.
3. Võistlus on jaotatud kolme kategooriasse:
Sangaste valla kaunis loodus – fotod loodusmaastikest, linnud,
loomad;
sündmus Sangaste vallas – fotod vallas toimunud sündmustest;
pildikesed igapäeva elust – argipäev, hetked tööl-kodus.
4. Fotod tuleb üles laadida aadressil www.sangaste.ee/digipildivoistlus
Fotode esitamise tähtaeg on 15. september 2011
kell 23:59.

Võitjad selgitab välja žürii. Iga vanuserühma igas kategoorias antakse välja esimene, teine ja kolmas koht.
Info fotode üleslaadimise, internetihääletuse, piltide
töötlemise kohta jne. avaldame jooksvalt Otepää
Teatajas ja Sangaste valla kodulehel.

Lisainfo: Marjana Lehepuu, Merle Tombak.

Sangaste seltsimajas 14. aprillil
kell 12.00

TERVISEPÄEV
Külas hüpnoterapeut Jure Biechonski
Teelaua katame ühiselt
Sissepääs 2 €

SÜNNID
Margo Pulver

22. märtsil

KUULUTUSED

8. aprill 2011

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

KUULUTUSED
Korstnapühkija ja pottsepatööd.
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445

Nädalalõpu pakkumised
SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE

7.-10. aprill

tavahind hind säästukaardiga

1.02

Pikateraline riis Doris 4*125g
Konserv koertele Darling 1,2kg

1.85

-.75 kg/1.50
1.29 kg/1.07

(liha ja maksa)

Rakvere viiner 500g
Pasta-singisalat kg
Juust Koore kg pakend ~700 g

6.89

1.39 kg/2.78
2.49
5.05

Pesupulber Rex Almond Milk 2kg

4.66

2.59 kg/1.29

Kuni 12. aprillini

1.85
3.75

SÄÄSTUKAARDI kampaania

VÄÄRT KAUP VÄÄRT HINNAGA!
ROHKEM KUI 200 TOODET
SOODUSHINNAGA!
OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSE

II KORRUSEL

UUS VALIK RÕIVAID JA JALATSEID!

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2011. a.
Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

16. aprill

17. aprill

23. aprill
24. aprill

Restu
Keeni
Mägiste
Hellenurme
Voki

10.00
11.30
13.30
16.00
17.00

Aakre
Pukamõisa
Komsi
Palupera

9.30
10.00
11.30
13.30

Kiilung (Aakre)

9.30

Nõuni

11.00
Traktor
Haagis

17.- EUR
10.- EUR
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Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.

Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Kellel on pakkuda suveks kodumajutust? (soovitav Aedlinn),
tel.76 63697
Noor pere soovib osta elamiskõlbulikku maja Sangaste vallas.
Pakkumised telefonil 5330 1874.
SOODSALT anda üürile Otepää
kesklinnas 3-toaline keskküttega
korter. 5043 417
Pime massöör Avo Paap pakub
teenust Rõngus ja vajadusel tuleb
ka koju. Info tel 5695 9181.
Rõngu Pagar võtab tööle müüja.
Info telefonil 555 39 300.
Müüa kahe- ja kolmetoalised korterid Sangastes. Otse omanikult.
Tel 50 60 570.
Müüa lõhutud küttepuud koos kohaletoomisega. Tel. 5117109
Müüa lõhutud küttepuid (kask,
haab ja lepp). Koos kohaletoomisega. Tel 5844 4673
Pakun tööd Kamaz kalluri juhile,
Otepää lähiümbrus, vajalik C-kat
juhiluba, 5358 6361

Pangabuss peatub:
Rõngu Vallamaja juures
kell 9.00 - 10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.00 - 12.15
Keeni kaupluse „Takt“ juures
kell 13.00 - 14.00
Sangaste Silva-Agro
Rukkimaja parklas
kell 14.45 - 15.45
Antsla Vallavalitsuse juures
kell 14.00 - 17.00

Reedel,15. aprillil kell 10.00 kvaliteetsete kasutatud riiete müük
Otepää Kultuurikeskuses.

II kvartalis
12. ja 26. aprill
10. ja 24. mai
7. ja 21. juuni

II kvartalis
21. aprill, 19. mai
2. ja 30. juuni
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.

Teemantpuurimine, teemantsaagimine, ventilatsioonitööd. Telef.
5393 7857

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Teen autode istmete keemilist
puhastust. Telef. 5135 437
Vahetada 2-toaline kõigi mugav.
möbleeritud korter remonti vajava
maja vastu Otepääl. 5340 0560

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920
Kristi Väär! Palju õnne abiellumise puhul!
LEIDA UINT

LEIDA TEDER

21.11.1922-05.04.2011

01.02.1919-26.03.2011

Südamlik kaastunne Ilsele, Vovale,
Ingale, Ingridile peredega ema,
ämma ja vanaema

Tunneme kaasa
Albina Heinsalule kalli

Otepää vallavolikogu; Otepää vallavalitsus

JAAN KOTKAS

10.12.1941-02.04.2011

ANTS ÕISPUU

ema

ÕIE OJA

kaotuse puhul.

Viktor ja Maimu

Perek. Nääs, Tiimann, Eit,
Kaljuvald, Saar, Maasing, Majak.

igavikuteele lahkumise puhul.

Unustamatut Neeruti kooli
vilistlast

ANTS ÕISPUUD

mälestavad vilistlased Helje ja
Raimond perega ning tunnevad
kaasa õdede Aino, Linda ja Laine
perede leinale kalli venna
kaotuse puhul.

Mälestame head majanaabrit

LEIDA TEDER´it

Südamlik kaastunne omastele.
Pärna 14 elanikud

Mälestame kallist
naabrinaist

ÕIE OJA

ja tunneme kaasa lähedastele.
Salme Oja, Ell Kihulane, Tiiu Kilk

Siiras kaastunne Ilse Ivanovale
perega armsa

Siiras kaastunne Helvele
ema

EMA

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää
Tarbijate Kooperatiivi päevilt.

Sveta, Ago, Lea, Külli

Südamlik kaastunne
Helve ja Kalju Vuksile kalli
ema, ämma

Südamlik kaastunne
Lainele ja Ilsele
ema

LEIDA TEDERI
Alajaama 4 majaelanikud

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestus meiega

Sügav kaastunne kallile

ÕIE OJA

10.02.1920-03.04.2011

Siiras kaastunne Leilile, Helve,
Meinhardi, Marika, Kerti,
Taneli, Marleni perele
kalli

Südamlik kaastunne Ilsele ja
Helvele kalli ema

LEIDA TEDERI

kaotuse puhul.

ja avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele.

Töökaaslased endisest Otepää
Kaubamajast.

Ene, Eda, Kalju, Harri, Heldur
peredega.

kaotuse puhul.

Alli ja Marika perega

Eluteest Sul väsis jalg
ja otsa lõppes elulõng…

ÕIE OJA

emale

vanaema, vanavanaema
kaotuse puhul.

Mälestame kauaaegset kaastöötajat ja avaldame siirast
kaastunnet omastele.

Poeg, Andreas, Astrid
lastega

Töökaaslased Otepää Internaatkoolist

ÕIE OJA

Päike paitagu Su kalmu,
kuu ja tähed valvaku.

Mälestame kallist tädi

ÕIE OJA

Lakkas tuksumast ema süda,
jäi tühjaks koduõu ja tuba…

ÕIE OJA

Südamlik kaastunne Mailale
perega kalli ema, vanaema,
vanavanaema

Siiras kaastunne lahkunu
lähedastele.

KAJA SIKK´u

Aili ja perek. Einla.

Sinu sõbrad I silmkoest.

kaotuse puhul.

surma puhul.
Helle
Tasa lööb tunde aegade kell,
hinge jääb mälestus soe ja hell.

ÕIE OJA

VIKTOR UJUK

18.06.1957-29.03.2011

ÕIE OJA

kaotusega.

kaotuse puhul.

07.04.1930-22.03.2011

Mälestame head naabrit

ÕIE OJA

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele.
Naabrid Virulombi 4

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Südamlik kaastunne Marikale
perega
kalli vanaema

Südamlik kaastunne Ilsele
perega kalli ema

LEIDA TEDER´i

kaotuse puhul.

Kaja perega

Anne, Helge, Malle, Urve

kaotuse puhul.

ÕIE OJA

MITMESUGUST
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8. aprill 2011

Otepää looduspargi KAITSEEESKIRI on uuendamisel
Otepää looduspargi kehtiv kaitseeeskiri on kinnitatud 1997. a. kaitstavate loodusobjektide seaduse alusel.
Looduskaitseseadus aastast 2004
sätestab, et enne selle seaduse jõustumist kehtestatud kaitse-eeskirjad tuleb
uuendada hiljemalt 2016. aastaks.

Kavandatav looduspargi tsoneeringu muudatus arutatakse maaomanikega läbi

V

ahepealse 14 aasta jooksul on looduskaitses toimunud rida muutusi: vastu on võetud looduskaitseseadus, oleme liitunud Euroopa Liiduga. Otepää looduspark on Euroopa Komisjonile esitatud Natura 2000
võrgustikuga liitmiseks nii loodus- kui ka linnualana.
Põhimõtteliselt on kogu looduskaitses seniselt isendipõhiselt looduskaitselt liigutud alapõhisele, st kaitstakse elupaikasid.

Otepää looduspargi kaitse-eeskiri vajab uuendamist, sest:
· kehtiv eeskiri ei arvesta Natura 2000 eesmärkidega;
· looduspargi välispiir ja vööndite piirid ei ole looduses
tuvastatavad ja ei ühti tänase põhikaardiga, kuna need
on sisse kantud 1980. aastate metsaplaanide alusel;
·
sihtkaitsevööndi
tähenduse
muutumisega
1990ndatega võrreldes on vaja sihtkaitsevöönditest
arvata välja kõlvikud, mis ei vaja ranget kaitset nagu
järved, sood, niidud, põllud (üksikutel juhtudel ka tehiskeskkond nagu teed, vanad taluõued jne);
· kehtiv kaitse-eeskiri on väga üldine. Mitmed selle
sätted on jäänud jalgu elu vajadustele ja on vastuolus
teiste uuenenud seadustega. Näiteks on vastuolu
vana kaitse-eeskirja ja uuenenud metsamajandamise
eeskirja vahel-, eeskiri keelab turberaie kuusikutes. Turberaie on praegu kaitse–eeskirja järgi looduspargis aga
ainsaks lubatud uuendusraie liigiks. Uus kaitse-eeskiri
looks võimaluse kuusikute majandamiseks.

Maaomanikud kaasatakse protsessi kohe
alguses

Otepää valib külavanemaid

O

tepää hakkab valime külavane- Otepääl on 21 küla.
maid. Külavanemate valimine
toimub aprillikuu jooksul. Küla- Külavanemate valimise aeg ja koht:
vanema valimistest võivad osa võtta kõik 11.04.2011 Märdi, kell 18.00 Väike-Trommi Turismitalu
hääleõiguslikud külaelanikud. Hääleõi- 11.04.2011 Kassiratta, kell 20.00 Väike-Trommi Turismitalu
guslik on külaelanik, kes on valimise 12.04.2011 Ilmjärve, kell 18.00 Väike-Trommi Turismitalu
hetkel 18. aastane. Külaelanik on ini- 12.04.2011 Kaurutootsi, kell 20.00 Sokka Puhkemaja
mene, kelle elukoht rahvastikuregistri 13.04.2011 Raudsepa, kell 18.00 Sokka Puhkemaja
andmete järgi on Otepää valla vastavas 13.04.2011 Vidrike, kell 20.00 Sokka Puhkemaja
külas või kelle alaline elukoht on Otepää 15.04.2011 Nüpli, kell 18.00 Tehvandi staadionihoone II korvalla vastavas külas või kes omab kinnis- ruse konverentsisaalis
24.04.2011 Arula, kell 15.00 Lutsu talu
vara Otepää valla vastavas külas.
Külavanem on külaelanike ning 25.04.2011 Pilkuse, kell 20.00 Veski spordibaas
nende ühiste huvide esindaja, kes ju- 26.04.2011 Koigu, kell 18.00 Vidrike Puhkemaja
hindub oma tegevuses küla ühistest 26.04.2011Truuta, kell 20.00 Vidrike Puhkemaja
seisukohtadest, küla ja valla arenguka- Mäha küla – külakoosolek toimub maikuus – info külavavast, riigi ja kohaliku omavalitsuse õi- nem Jüri Kork.
gusaktidest. Külavanem valitakse nelTäiendav info: Annika Jaansoo 766 4806.
jaks aastaks. Valimiste päeval tutvusOtepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
tatakse külavanema rolli ja valimiste
MONIKA OTROKOVA
protseduuri.

Otepää looduspargi pindala on 22 430 ha. Sellest
suuremaid kaitsealasid on Eestis veel 5. Kaitse-eeskirja koostamise protsess on väga töömahukas eelkõige juba suure maaomanike arvu tõttu. Varasem
praktika suurte kaitsealade puhul on olnud selline, et
maaomanikega hakatakse aktiivsemalt suhtlema alles
siis, kui suurem osa tööd on tehtud ehk kaitse-eeskirja
esialgne versioon on koostatud. Otepää looduspargi
kaitse-eeskirja uuendamisel hakkame asjassepuutuvate maaomanikega suhtlema kohe protsessi alguses
ja ootame maaomanike aktiivset kaasarääkimist.
Kõiki esitatud ettepanekuid kaalutakse ning võetakse
võimalusel arvesse. Vajadusel käiakse maaomanikega looduses piire täpsustamas. Protsessi kaasatakse
ka sõltumatu ekspert.

Teie teenistuses

Kohalesõit poole
hinnaga.

Otepää Pensionäride Ühendus korraldab
Kultuurikeskuses kolmapäeval,
13. aprillil kell 15.00

NALJAKUU PÄRASTLÕUNA.
Muusikat pakub Tiit Vaerand.
Sekka nalja ja etteasteid Otepää noortelt.
Lauake kata end ise! Kohvi ja tee meie poolt.

Kõik on oodatud!

4. juunil
2011

Lp. Invaühingu liikmed

Otepää Tervisekeskus kutsub
naisi 30. aprillil tervisepäevale
Otepää Spordihoones.
Füsioterapeudi treening – 12.0013.00
Zumba treening – 13.15-14.15
Bodybalance – 14.30-15.30
Täpsem info kohapeal.

Ühingu aastapäeva koosviibimine toimub

19. aprillil kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreeruda kuni 16. aprillini
tel. 7655 330 E.Saar

Audentese SG Otepää filiaali (10) & Otepää Suusakooli (36)

VILISTLASTE KOKKUTULEK
Kell 18:00 koolimajas (Lipuväljak 14, Otepää)

Osavõtumaks € 6
Registreerimine 25. maini e-posti aadressil otepaa@audentes.ee
19:00 Aktus koolis
21:00-22:00 klubisse Comeback tasuta sissepääs;
baaris ja Oti Pubis 20% soodushinnad (käepaela ettenäitamisel)
Veeb: www.audentes.ee

E-post: otepaa@audentes.ee

Tel: 53490493

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni kaitse
planeerimise spetsialist REET REIMAN

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

tel. 76 68 292
Valvetel. 50 89 416.

toimub 30. aprillil

Kogu Otepää looduspargi maaomanike arv küündib
1500ni. Sellise hulga inimestega on väga keeruline
muudatusi koosolekute vormis läbi arutada. Et aga
maaomanike ja huvigruppide esindajad oleksid kaitse-eeskirja koostamise protsessi kaasatud, oleme
kokku kutsunud juhtrühma ja töörühmad. Juhtrühma
kuuluvad esindajad kohalikest omavalitsustest, Keskkonnainspektsioonist, RMK-st, maavalitsusest ja Keskkonnaametist. Juhtrühma ülesanneteks on infovahetus
erinevate teemarühmade vahel, protsessi koordineerimine ja kajastamine meedias.
Lisaks hakkavad tööle metsanduse, ehitamise, puhkemajanduse ja maahoolduse teemarühmad, et arutada
kaitse-eeskirjas vajalikke muudatusi. Teemarühmadesse on kavas kutsuda vastava teemaga aktiivsemalt
tegelevad inimesed ja esindajad erinevatest organisatsioonidest.
Esimene juhtrühma koosolek toimus veebruaris 2011.
Teemarühmade koosolekutega plaanime alustada aprillis.
Meie eesmärk on uue kaitse-eeskirja esialgne versioon koostada käesoleva aasta teiseks pooleks ja see
eksperdile hindamiseks saata. Peale spetsialistide korrektuure tuleb kaitse-eeskirja eelnõu avalikustamisele.
Kaitse-eeskirja koostamine puudutab paljusid erinevaid maaomanikke ja huvigruppe ning seda ei saa teha
kiirustades. Samas ei saa ka lõputult venitada, kuna
vananenud eeskiri pärsib kohalikku elu.
Ootame huvitatute aktiivset osavõttu kogu protsessist ning asjalikke arutelusid ja ettepanekuid.

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Otepää, tööpäevadel

Naise tervise päev

Juhtrühm ja töörühmad koondavad erinevaid
huvigruppe

Mapomets OÜ:

porteAUTO
(kannab 4,5 t) koos

KRAANAGA
(tõstab kuni 2 t).

Elupaikade inventuuridele tuginedes on esitatud ettepanek Keskkonnaministeeriumile Otepää looduspargi
tsoneeringu uuendamiseks. Selles olid märgitud
eelvalikualad uute sihtkaitsevööndite loomiseks ja
olemasolevate sihtkaitsevööndite piiride muutmiseks,
sealhulgas ka vähendamiseks. Ettepaneku järgi väheneb sihtkaitsevööndis oleva ala suurus praeguselt
1824 hektarilt 1801 hektarini, kuid samas suureneb
sihtkaitsevööndis olevate metsade pindala praeguselt
1162 hektarilt 1547 hektarini. Uued piirid on kantud
keskkonnaregistrisse 11.01.2011. Sellest ajast on inventeeritud väärtuste säilimiseks neil aladel ajutine kaitse,
mis kehtib kuni uue kaitse-eeskirja kehtestamiseni.
Kavandatavatest tsoneeringu muutustest teavitatakse kõiki asjassepuutuvaid maaomanikke. Meie soov on
maaomanikega leida mõlemaid pooli rahuldav kompromisslahendus. Kavandatavad piirangud arutatakse
maaomanikega sihtkaitsevööndite kaupa läbi

Teadaanne
Otepää naisseltsilt
Jätkuvalt on avatud meie kasutatud
riiete müügipunktid
igal KOLMAPÄEVAL kell 10.00-12.00
Otepää kirikumõisas
ning igal LAUPÄEVAL kell 10.00-12.00
aadressil Lille 5.

13. aprillil

kell 10.00-15.00 ootame
kõiki huvilisi oma müügipunkti aadressil
Lille 5 (haigla garaaž).
KÕIK RIIDED TASUTA!

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Otsime Otepää
kauplusesse
tehnikahuviga
HOOLDUSTEHNIK-MÜÜGIMEEST
Hooldame ja remondime metsa-ja
aiatöömasinaid Husqvarna, STIHL,
MTD, STIGA, Partner jt.
Lisaks valmistame hüdrovoolikuid.

Töötasu on korralik, koolitusvõimalus.
Lisainfo Peep Raid Tel. 5050618,
peep@mehka.ee

Mehka Otepää kauplus, Valga põik 3.

Tel. 766 1890

Müüa
lõhutud küttepuid

OMANIKU JÄRELVALVE

Lepp 28 €/rm,
kask 36 €/rm.

EhitusEST OÜ

Hind koos veoga,

506 7848

koorem 6 RM.

ehitusest@gmail.com

Tel. 5394 6271

