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Heakorratalgutest Otepääl
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raditsiooniliselt toimus 7.mail
Pühjärve rannapargi koristamine.
Rannaparki aitasid koristada Aivar
Nigol, Katrina Liiva, Angela Toome,
Astrid Toom, Linda-Maria Urke,
Siim Sepma, Katrin Urke, Marje
Sepp, Tiia Lehismets, Alar Kõvask ja
Enn Sepma.
Laine ja Heldur Linnamägi koristasid Marguse Puhkebaasini viivat
teeäärt. Pedajamäe küla sildist kuni
Mägestiku küla sildini aitasid teeääri

KUS ON MÕNUS JA
SAAKS HÄSTI SÜÜA?

RALLY ESTONIA
(15.-16.07.11)
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PÜHAJÄRVE
TRIATLON
(05-06.08.11)

15. mail

Sauna tahaks...
Ma ei teadnudki,
et Otepääl tehakse
kümblustünne ja saunu!

Millised
vabaõhuetendused
Otepääl toimuvad ?

ERIPAKKUMINE
OTEPÄÄ SEIKLUSPARGILT!
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8. klass
3. koht Merily Viks (Otepää gümnaasium,
õpetaja Kaidi Palmiste).
Võistkond jäi II kohale.

Otepääl on eƩevõtjaid

LASTELE
Tänavajoonistuse

ESINEVAD OTEPÄÄ
NOORED TANTSIJAD JA
LAULJAD!
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... kas tead kedagi, kes
teaks,
kes minu eest muru niidaks
kui ma Otepääl ei ole?

Tule tee nendega tutvust!
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6. klass
2.-3. koht Markus Punnar (Otepää gümnaasium, õpetaja Anu Kikas).
5.-7. koht Kenno Ruukel (Otepää gümnaasium, õpetaja Anu Kikas).
Võistkond sai I koha.

kes seda Sinu eest teevad

Tehvandi vaatetorni
külastamine
TASUTA!
- 100%
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Reedel, 29. aprillil toimus Ülenurme gümnaasiumis iga-aastane kolme maakonna
(Tartu, Valga ja Viljandi) 5.-8. klasside
õpilaste matemaatikaalane võistlus „Nutikad matemaatikud”.
Iga klassi võistkonda kuulus kuus 15.
jaanuaril toimunud matemaatikaolümpiaadil paremaid tulemusi saanud õpilast.
Seekordse võistluse võitsid Viljandimaa
koolide õpilased. Tartumaa koolide õpilased jäid II kohale.
Meie piirkonna parimate tulemused.

kell 12.00-15.00

PÜHAJÄRVE
JAANITULI
(23.06.11)

KUHU SÕ PRA DEGA
MINNA?

Nutikad matemaatikud Ülenurmel

Otepää vallavalitsus,
Otepää vallavolikogu

AVAME OTEPÄÄ SUVEHOOAJA!

võistlus!

Talgupäeval ehitati hooldekodu juures lehtlat.

Otepää volikogu liikmed ja vallavalitsuse
ametnikud osalesid heakorratalgutel

6.

mail osalesid vallavolikogu liikmed ja vallavalitsuse
ametnikud heakorratalgutel Otepääl. Koristati Linnamäe nõlva,

TULE VAATA, MIS SUVEL TOIMUB!
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OTEPÄÄL ON ALATI MIDAGI TEHA!

Otepää uut kalmistut, Otepää-Kääriku kergliiklustee äärset haljasala. Talgute käigus püstitati hooldekodu elanikele kaunis lehtla.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse
kommunikatsioonijuht

Korraldab SA Otepää Turism, turism@otepaa.ee, kaasa aitavad Otepää Avatud Noortekeskus ja Otepää Vallavalitsus

Otepää valla Aasta ema 2011 on Kiina Alter

7.

mail toimus Otepää Kultuurikeskuses emadepäevale pühendatud kontsert ja Otepää
valla uutele ilmakodanikele sünnikirjade
üleandmine. Otepää valla Aasta emaks 2011 sai
Kiina Alter.
Valla aasta ema konkursile laekus neli nomineti:
Pühajärve Põhikooli klassiõpetaja Anneli Teder,
Otepää Gümnaasiumi eesti keele õpetaja Marika
Paavo, rahvamuusikaorkestri Karupojad juhendaja Lille Tali ja Kiina Alter.
Kiina Alter töötab Tehvandi Spordikeskuses toateenija ja koristajana ning Pühajärve Puhkekeskuses koristajana. Kiina Alter on üles kasvatanud kaheksa last, kellest vanim on 34- ja noorim 16-aastane. Nüüdseks on paljudel neist on juba omakorda
lapsed. Kiina Alter on sõbralik, heatahtlik, abivalmis ja töökas ema, kes lisaks oma laste eest hoolitsemisele hooldab oma raske puudega venda.
Aasta emale ja nominentidele andsid valla tänukirjad üle volikogu esimees Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu. Emasid tunnustas ka
Otepää Naisseltsi esinaine Riita Aader, kes andis
Aasta emale Kiina Alterile üle Aasta ema meene.
Emadepäeva kontserdil andsid volikogu esimees
Aivar Nigol, vallavanem Andres Visnapuu ja abivallavanem Merlin Müür üle ka sünnikirjad uutele
vallakodanikele, kes on sündinud ajavahemikul 1.
oktoober 2010–1. märts.2011. Sünnikirja said 23
last, nende seas ka üks paar kaksikuid.
Kontserdil esinesid Pühajärve Põhikooli õpilased ja lasteaialapsed. Pärast kontserdi lõppu
ootas kõiki emasid ja lapsi Otepää Naisseltsi liikmete kaetud kohvilaud.
MONIKA OTROKOVA

SANGASTE
vald
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koristada Heleena Jõgi, Annely Kõiv,
Eveli Saue, Ainar Kukk, Priit Viks,
Andres Kukk, Andrus Vahrušev,
Heili Pohlak, Aido Laas, Kunnar
Kiis, Kersti Asor, Annika Bäärt ja
Viivika Lemmats lastega. Aitäh
neile!
Täname ka kõiki, kes erinevatel
heakorratalgutel aitasid Otepääd ja
selle ümbrust korda teha ja kaunimaks muuta!

KUUM SUVI OTEPÄÄL!

OTEPÄÄ
vald

Selgusid maakondliku 2. ja 3. klassi matemaatikaolümpiaadi
tulemused
Maakonna klassiõpetajate poolt koostatud ülesandeid lahendas Valgas,
Otepääl ja Tõrvas kokku 48 2. klassi ja 46
3. klassi õpilast.
Meie piirkonna paremad tulemused
2. klass
2. koht Lauren Mae (Otepää gümnaasium, õpetaja Ene Must).
3.-4. koht Joonas Aart (Pühajärve põhikool, õpetaja Anneli Teder).
3.-4. koht Simon Nõgel (Pühajärve põhikool, õpetaja Anneli Teder).
3. klass
1. koht Hendrik Aaliste (Pühajärve põhikool, õpetaja Maie Eensalu).

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi uus
koosseis

Otepää valla Aasta ema Kiina Alterit õnnitleb volikogu esimees Aivar Nigol.

Eesti Kultuurkapitali nõukogu kinnitas 29.
aprillil uued maakondlike ekspertgruppide koosseisud, kes otsustavad järgneva
kahe aasta jooksul projektidele rahade
jagamise üle maakondades.
Kandidaate said esitada maakondade
kultuuri- ja spordialade ühendused ning
organisatsioonid. Valgamaalt esitati
Kultuurkapitali nõukogule kokku 12 kandidaati.
Kultuurkapitali nõukogu kinnitas Valgamaa ekspertgrupi liikmeteks:
Sirje Ginter (Otepää kultuurikeskus);
Egon Ilisson (vabakutseline ajakirjanik
Tõrvast);
Ene Kaas (Lüllemäe rahvamaja);
Rein Leppik (Valgamaa Spordiliit) ja
Kaja Sisask (Valga Kultuuri- ja Huvialakeskus).
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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KUUM SUVI OTEPÄÄL!

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 04.09.2008 korraldust nr 2-4-435 „Maa ostueesõigusega erastamine Kaljo Viin`ile“ puntki 1.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule.
Määrati ühekordset toetust neljale vallakodanikule.
Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule.
Kinnitati Margo Krüünvaldi taotlusel projekteerimistingimused Otepää valla Nüpli külas
Poslovitsa kinnistul.
Suunati vallavanem Andres Visnapuu 9. mail
2011 a. välislähetusse Soome Vabariiki.
Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur
nõukogust tagasi nõukogu liige Kalev Härk.
Määrati sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur
nõukogu liikmeks kolmeks aastaks Margus
Lepik, kelle volitused liikmena algavad 06.mail
2011.a.
Määrati puudega inimese toetus erivajadusest
tingitud lisakulude kompenseerimiseks kuueteistkümnele vallakodanikule.
Väljastati ehitusluba Äärmusliku Spordi
ASile ehitise püstitamiseks Kuutsemäe maaüksusel Otepää vallas Arula külas.
Kinnitati Tartu Ülikooli taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Kääriku külas
Kääriku kinnistul paikneva kompleksi peahoone ja spordihoone fassaadide rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Kinnitati Riigi Kinnisvara AS projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul paikneva
hoone piirdekonstruktsioonide ja hoone vee-,
kanali-, elektri-, kütte- ja ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimiseprojekti koostamiseks.
Anti MTÜ Klubi Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
08.05.2011.a ajavahemikus 06.00-18.00 avalik
üritus SEB 29. Tartu Jooksumaraton.
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Volikogu ja vallavalitsuse liikmed kohtuvad
rahvaga
Vallavalitsuse ja volikogu liikmed kohtuvad
rahvaga 23. mail kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kõik huvilised on teretulnud!
Ettepanekuid ja küsimusi ootame ka
kirjalikult kuni 20. maini 2011 kella 12.00ks
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Muuseumiöö
Tehvandil
14. mail kell 18–23 toimub taas muuseumiöö, mil muuseumid üle Eesti on
tasuta avatud.
Teiste seas ka Otepää Talispordimuuseum Tehvandi uues staadioni hoones.
Muuseumiööl on avatud Tehvandi Staadioni kohvik kella 23.00-ni.
Kohtumiseni muuseumiööl Tehvandil!

Puhkused Otepää vallavalitsuses
Otepää vallavalitsuse ametnike 2011.
aasta puhkuste ajakava on valla
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
“Kontaktandmed”.
Juhime vallaelanike tähelepanu
sellele, et tänavu on enamikel ametnikest põhipuhkused juulikuus. Palume
sellega asjaajamisel arvestada.

S

el pühapäeval, 15. mail kell 12.00-15.00 avatakse Otepää Suvehooaeg! Tule Otepää Külastuskeskuse (Tartu mnt 1, Maxima juures)
juurde vaatama, mis Otepääl suvel toimub!
Kohal on kõik Otepää selle suve suurürituste korraldajad – Pühajärve Jaanituli, Estonian
Rally ning Pühajärve Triatlon Tristar 111. Neil
on varuks nii mõnigi põnev üllatus ja loomulikult
saab neilt teada kogu info tulevase ürituse kohta.
Siin ka väike vihje meie turismiettevõtjatele – suurürituste korraldajatel ei ole veel sugugi
olemas kõiki vajalikke majutus- ja toitlustuskohti! Rääkimata põnevatest tegevustest, mida
sel ajal Otepääl viibivatele külalistele pakkuda
saab! Ainuüksi Rally Estonia plaanib võõrustada
Otepää piirkonnas üle 20 000 inimese ning Pühajärve Triatloni meeskond ootab sel aastal juba
1000 osalejat ning 3000-5000 pealtvaatajat.
GMP Clubhotel ja Pühajärve restoran teevad
omapoolse suveüllatuse. Lähedalt saab uurida nii
kümblustünni, mille teeb valmis Lemmik Mees
OÜ kui viikingite eeskujul tehtud grilli. Otepää
Seikluspark on teinud suvehooaja alguse puhul
eripakkumise – ainult sel pühapäeval saab Tehvandi vaatetorni TASUTA!
Talispordimuusem avab oma uksed juba 14.
mai öösel. Muuseumiöö puhul tuuakse välja
aarded, mida igapäev seal ei olegi. Nii, et 14. mail
kell 18-23.00 ja ka pühapäeval, 15. mail ootab ka
Talispordimuusem külastajaid TASUTA enda
juurde! Muide, kas teadsite, et Tehvandi Spordikeskuses on väga tore kohvik? Muuseumiööl, 14.
mail on Tehvandi Staadioni kohvik avatud kella
23.00-ni.
Kas sul on Otepääl suvekodu? Ilmselt oled
nii mõnigi kord sõitnud Tartusse tööriistu ostma
või parandama, sest ei tea, et tegelikult on ka

seda võimalik Otepääl teha? Tavaliselt on asjade
hooldust ja remonti kokkuvõttes palju soodsam
koha peal teha. Ka suvekodude omanikud
tahame kokku viia Otepää ettevõtetega, kes ainuüksi muru niitmise teenust pakuvad.
Suvi on aeg, kus lastel on palju tegemisi. Selleks, et meie kõige väiksemaid mitte unustada,
korraldame koos Otepää Avatud Noortekeskusega laste tänavajoonistuse võistluse.
Esinema tulevad ka Otepää noored tantsijad
tantsugrupist FeelingGood ning lauljad.

Miks seda üritust vaja on?
Sest suvel on Otepääl lahe ning siin on palju
teha! Teiseks soovime luua meie oma ettevõtjatele võimaluse oma suveplaane ja -tegevusi tutvustada, leida koostööpartnereid. Kolmandaks, et
teha algust suvehooaja alustamise traditsiooniga.
Põhjusi võib lugeda veelgi, kuid...
Selle ürituse idee tekkis eelmisel nädalal ja mul
on siiralt heameel, et ainult ühe nädalaga olen
leidnud nii palju toetajaid ning kaaslööjaid. Ju
siis oli sellist kärtsu ja mürtsuga suvehooaja alustamist vaja! Siinkohal tänan kõiki heade mõtete,
ideede ja julgustamise eest!
Suvehooaja avaüritust korraldab SA Otepää
Turism, mis loodi Otepää Vallavalitsuse poolt käesoleva aasta alguses. Otepää Turismi ülesandeks
on edendada ning arendada Otepää turismipiirkonda, olla abiks ettevõtjatele ning Otepääd külastavatele inimestele. Eelmisel aastal teenindasime ligi 23 000 klienti, meie keskuses käis 15 000
külalist ning vastasime ligi 8000 päringule.
Kaunist ja tegusat suve soovides,

O

sa võtsid 33 võistkonda Otepää Gümnaasiumist, Pühajärve Põhikoolist, Puka Keskkoolist, Keeni Põhikoolist Valgamaalt,
Kuldre Põhikoolist Võrumaalt, Kanepi Gümnaasiumist ja Valgjärve Põhikoolist Põlvamaalt.
Aitäh tublidele kehalise kasvatuse õpetajatele, kes
on tähtsustanud heategevuslikku üritust, et nende
koolide õpilased saaksid anda oma panuse liikumisvõime kaotanud eakaaslaste raviks. Kõigil inimestel on võimalik teha annetus, helistades Elioni
heategevusnumbril 9007777 (ühe kõne hind on 2,50
eurot).
Suur tänu Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi toetusele ja Otepää vallale, Audentes
SG Otepää filiaalile ja Tehvandi Spordikeskusele, kes aitasid teatejooksu korraldada.

Ukraina telekanal külastas mai algul Otepääd
4. mail olid Ukraina Esimese Rahvuskanali töötajad
Otepääl. Külastati Otepää Turismiinfokeskust, Tehvandi suusahüppemäge ja Pühajärve randa. Otepää
külastus oli üks osa Eesti visiidist. Edasi sõitsid
külalised Pärnusse.
Filmitud materjalidest tuleb saade “Mandrõ”
(“reisid” e. k), mis läheb eetrisse juulikuus. Reisi
korraldas EAS.
Info Ukraina Esimese Rahvuskanali kohta:
http://1tv.com.ua
MONIKA OTROKOVA

Otepää Muusikakooli

vastuvõtukatsed

MIIA PALLASE

Otepää tervisepäev läks
igati korda

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

Otepää vallavalitsus ja kohvik-restoran l.u.m.i kuulutab välja heategevuskampaania laste mänguväljaku atraktsioonide ostmiseks. Kampaania toimub
2011. aasta jooksul. Esimene heategevusüritus selle raames toimub 20. mail kohvik-restoranis l.u.m.i.
Annetused märgusõnaga “Laste mänguväljak”
saab kanda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele
SEB panka 10220049075015. Idee heategevuskampaania korraldamisest andis kohvik-restoran l.u.m.i
kokk Tanel Rebane.
20. mail kell 20.00 toimub kohvik-restoranis
l.u.m.i esimene heategevusõhtu, mille tulu läheb
Konsumi poe juurde rajatavale laste mänguväljaku
atraktsioonide ostmiseks. Heategevusõhtul on
plaanis tants, kus kuulajate ette astub Otepää vallavanem Andres Visnapuu ansambliga „Projekt“.
Kohvik-restoran pakub sel õhtul kõigile külalistele
üllatuse. Külastajad saavad omapoolse toetuse
jätta kogumiskasti, milline jääb aasta lõpuni kohviku abivalmite külastajate annetusi vastu võtma.
Sarnaseid kogumiskaste peaks kohtama teisteski
enimkülastatavates ettevõtetes Otepääl.
“Mõte kohvik-restoranis l.u.m.i heategevusüritus
korraldada tuli meie kokalt Tanel Rebaselt,”sõnas
Veikko Täär. “Leian, et head tuleks teha alati ning
lapsed vajavad ajast aega hoolivust. Kohvikrestoran l.u.m.i on ennast just positsioneerimas
väikeseks kultuurikojaks, kust võiks inspiratsiooni
saada positiivsed ja eluterved mõtted ja oskus
näha abivajajaid. Tahaks sellest välja kasvatada
igaaastase heategevusliku traditsiooni, mil terve
kalendriaasta jooksul saab anda oma panuse mõnele sihtotstarbelisele heateole.”
Täiendav info kohvik@lumikohvik.ee.

ENE REEDI, SA Otepää Turism

Üle-eestiline heategevuslik teatejooks
kolmandat korda Otepääl

30. aprillil toimus Otepää Spordihoones naiste
tervisepäev. Tervisepäev oli pühendatud südamenädalale ning selle motoks oli “Miks naise süda
valutab?”
Tervisepäeval teavitati naisi põiepidamatusega
seotud tervisehädadest. Kuna põiepidamatust on
võimalik parandada mitmesuguste treenimisvõtetega, siis tutvustatigi naistele tervisepäeval erinevaid treeningprogramme. Tervisepäeva läbiviija,
dr. Aive Kalinina andmeil oli Otepää Spordihoonesse kogunenud treenima 34 naist, kellest vanim
oli 85aastane. “Tervis algab mõtlemisest ja aktiivsest liikumisest,” sõnas Aive Kalinina. “Tervisepäeva kavas olnud zumba oli huvitav ning emotsionaalne, bodybalance oli vastupidi staatiline ja
pingutust nõudev, soovitan kõigile neid treeningmeetodeid. Tänan kõiki, kes aitasid tervisepäeva
korraldada ja läbi viia!”
Kavas olid füsioterapeudi treening, zumba ja
bodybalance treening. Lisaks sellele pakuti treeningulistele päeva jooksul puuvilju ja vett.

Heategevuskampaania
laste atraktsioonide ostmiseks

Tervisepäevast osavõtja Maire Padar oli päeva
korraldusega väga rahul. “Jättis väga positiivse mulje,” ütles ta. “Olen varem tegelenud bodybalancega, zumba oli minu jaoks uudne ja ka see
meeldis väga. Leian, et sellised üritused on igati
teretulnud.”
Bodybalance on keha ja vaimu treening, mille
käigus sooritatakse rahuliku muusika saatel harjutusi ja venitusi, mis põhinevad jooga-, tai-chi ja
Pilatese tehnikatel. Zumba sisaldab ladina-ameerika tantsude, lisaks kõhutantsu, hip-hopi, tango
jt. tantsude elemente ning kogu treening kulgeb
10-15 erineva tantsuloo saatel, kiirete ja aeglasemate rütmide vaheldudes.
Zumba treeningutega alustatakse Otepääl
2011. aasta sügisel, bodybalance treening toimub
pühapäeviti spordihoones algusega kell 16.30.
Tervisepäeva korraldas Otepää Tervisekeskus,
toetasid Otepää Vallavalitsus, Dermoshop OÜ,
Bayer OÜ, AB Technology.

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

MONIKA OTROKOVA

klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet,
trompet, tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt),
muusikaline eelkool, klassikalise kitarri huviõpe
(2 aastane rühmaõpe lastele, kes on vähemalt
10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise võimalust).
Koolitare 7 II korrusel. ESMASPÄEVAL, 30. mail ja
TEISIPÄEVAL, 31. mail kell 10.00- 18.00.
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee.
Otepää Muusikakooli LÕPUAKTUS toimub
laupäeval, 14. mail kell 16.00 Otepää Gümnaasiumi aulas.

Teade

Alates 1. maist 2011 on Nurga kauplus Otepääl asukohaga Hurda 1
SULETUD.
Uue kaupluse avamise
kuupäev teatatakse täiendavalt.
Elva Tarbijate Ühistu

SÜNNID
Simo Paalo

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.

21. aprillil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. mail.

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

KULTUURIÜRITUSED

Tänane Arula küla on osake kunagisest 500aastase ajalooga mõisamaast.

P

erajärve lõunakaldal asub muistne asulakoht, mis olevat kujunenud Arula
külast (Arrulakull) ja mida 1419. aastal
mainitakse esmakordselt külana. Arula oli
üks suuremaid mõisaid Otepää kihelkonnas.
Mõisa maad piirnesid Sangaste ja Rõngu kihelkonnaga. 1765. a. oli Arula Otepää kihelkonna rahvarikkaim mõis, kus elas üle tuhande inimese ehk 17,9% Otepää kihelkonna külarahvastikust.
Mõisamaal asusid Meema, Koorvere,
Äidu ja Vaila küla. Ajaloolise Meema ja
Äidu külade asustus nimetati Arula külaks.
Koorvere ja Vaila alad kuuluvad nüüd Puka
valda Meegaste külla. Kaasajal võib Arula
küla kogukonna liikmeteks pidada 140 inimest.
30. aprillil toimus Arula külapidu. Lutsu
tallu olid oodatud kõik, kes tunnevad ajaloo-

list sidet selle kandiga või on seotud tänaste toimetustega. Kohale tulnud 150 inimest
ootas ees ajalooliste fotode näitus, mis sai
teoks tänu lahkete inimestele, kes olid nõus
oma pere ajalugu ka teistele näitama. Suurt
huvi ja äratundmist pakkusid ka Arula kooli
õpilaste ühispildid aastatest 1921-1967.
Lõkke ääres nauditi koos olles rahvatantsu, lauldi, orienteeruti maastikul ja kinnitati keha talutoiduga. Kohtumisrõõmu
pakkus pidu nii mõnelegi vanale koolikaaslasele, kelle ühisest koolipingis nühkimisest
on möödunud juba üle 60 aasta. Uusi tutvusi sobitasid noored külaelanikud ja nende
lapsed. Kogukonna rõõmuks oli peol lapsi
rohkem kui pool osavõtnutest, mis kahtlemata innustab ja julgustab külaelu oma jätkusuutlikusega.
Peost on möödunud juba mõned päevad

ja tagasiside näitab, et pidu jättis paljudele
hea ning sooja tunde südamesse. Päris kindlasti suurenes ka meie kogukonna ühtekuuluvustunne, mis aitab aktiivsel elul Arulas
säilida ja selle kvaliteeti suurendada. Suur
tänu osalejatele!
Loodame, et Arula esmamainimise 593.
aastapäev saab samuti kogukonna seltsis
väärikalt tähistatud. Ehk oled sinagi, Arulat
kalliks pidav inimene, järgmisel tähtpäeval
meie seltsis!
Meie kogutud ajaloomaterjale ja tänaseid
tegemisi saad lugeda www.arulakyla.blogspot.com. Lisamaterjal on alati teretulnud.
Siinkohal suur tänu kõigile, kes on seni toetanud Arula mõisamaa ajaloo kogumist nii
materjali kui ka hea nõuga.
Arula küla nimel VOLDEMAR TASA

poiss! Seega, ei mingit meeste domineerimist. Kaks nime jätke meelde: Elise Ustav
ja Stefania Airapetjan. Need tüdrukud võitsid 15-16aastaste võistluse. Ja laulsid seejuures nii, et mul on siiamaani karp lahti ja karv
turris.“
Žürii andis lauljatele ka omapoolse hinnangu. Kõige tublimaid autasustati ürituse lõpus. 15-16aastaste vanuserühmas läks
kõvaks rebimiseks esikoha pärast. Esimest
korda anti sellel konkursil I koht kahele lauljale, Stefania Airapetjanile ja Elise Ustavile.

Õpilaskonverents Pühajärve
Põhikoolis
26. aprillil toimus õpilaskonverents, kus esinesid meie kooli 8. klassi õpilased, Raudna
Põhikool ja Otepää Talendi võistlusest osavõtjad. Konverentsi alustasid meie kooli
õpilased, kes olid osalenud Otepää Talendis. Pranglijad Joonas, Ats ja Marten saavutasid kolmanda koha. Väga tubli oli ka
Mirjam Leopard, kes esines klarnetilooga. Imre Leopard saavutas oma suupilliga esimese koha ning pälvis ühtlasi ka tiitli
Otepää Talent 2011.
Järgmisena tutvustasid kaks Raudna Põhikooli õpilast kooli uut spordihoonet. Nad
rääkisid selle ajaloost ja näitasid ka pilte,
milline see hoone nüüd välja näeb. Seejärel

hakkasid 8. klassi õpilased esitama oma uurimistöid.
Töid oli erinevaid: räägiti autodest ja nendega seonduvast, erinevate koolide õpilaste arvude erinevusest, interneti kasutamisest
ja suhtlusportaalidest, koha toitumisest, ajalehtedest Postimees ja Otepää Teataja, otsiti
Eesti populaarseimat erakonda ja telekanalit, vaadeldi ilma ja võrreldi õpilaste hindeid.
Samuti ei jäänud välja ka Pühajärve puhkpilliorkestri algusaastad ja lähiajalugu.
Kõigil oli olnud aeganõudev oma uurimust teha, oli palju vaeva nähtud. Kõik esinejad olid aga väga tublid ja said oma töödega hästi hakkama.
SIGNE TÄÄR ja KÄROL BELOV

T

erve õppeaasta jooksul võtsid Pühajärve põhikooli õpilased osa Junior
Achievement korraldatud võistlusest
Creatlon. Esimeseks etapiks oli viktoriin,
teine etapp koosnes erinevatest ülesannetest
ja kolmandal etapil pidi valmistama ühele kohalikule ettevõttele reklaami. Kõige paremini läkski meil 3. voor, kus tegime reklaami

firmale Lemmikmees. Sellega me võitsimegi
kolmanda etapi.
Kokkuvõttes saime 2. koha, jäädes esikohast maha ühe punktiga. Hiljem kutsuti
meid Tallinna EBSi vastuvõtule, kus saime
kätte auhinnad, lennureisi Saaremaale.
TAAVI AALISTE

Filmitegijad e. Kelgukoerad Otepääl

O

tepää on ikka läbi aegade kostitanud
filmitegijaid kas võttekohtade, tegelaste või lausa mõlemaga. Tegelaste otsingul leitakse üles kas siinsed tuttavad
või Otepää teatri kontaktid interneti avarustest. See annab omakorda teatri inimestele
kas järjekordse või enneolematu kogemuse
filmimaailmast, mis erineb mõnevõrra teatri
tegemisest.
Neljal päeval, 6.-9. maini võis Otepääl
kohata “Kelgukoerte” tegelasi. Vahel niisama jalutamas, vahel aktsioonis kaamera
valvsa jälgimise all. Ja mitte ainult tuntud
peategelasi.
Väiksemate ja pisut suuremate rollidega
osales võtetel ka paarkümmend otepäälast.
Kes kellena, jätan esialgu mainimata – seda

Teist kohta välja ei selgitatud. Grand Prix’ sai
samuti Elise Ustav ja parimaks juhendajaks
valiti Triin Norman.
Meie koolist saavutas hea tulemuse 6.
klassi õpilane Laura Danilas, kes valiti1214aastaste vanuserühmas publiku lemmikuks. Hiljem toimus järelpidu ööklubis
Comeback, kuhu läksid jalga keerutama nii
lauljad kui ka publik. Rahva meelt lahutasid
Dj-d Robert Pihelgas ja Arno Kukk.
KADRI PALMISTE, OG meediaklass (X b)

Evekoo koor kutsub Sind

kevadkontserdile “Kus on Sinu tõeline jõud”
reedel,l 20. mail kell 18
Otepää gümnaasiumi aulasse.
+AASTEGEV /' MUDILASKOOR
+ONTSERT ON TASUTA
KOHAPEAL VµIMALUS OSTA  € EEST KAVA JA
SELLEGA TOETADA KOORI TEGEVUST

näete kahes osas 20. ja 27. mail ise.
“Miks just Otepää? Põhjusi on mitu. Kõigepealt toob sarja lõpulugu Otepääle Pulga
ja Bärbeli, kes tulevad siia uurima üht vana
lugu, mida Bärbel omal käel, kolleegide selja
taga, uurida on püüdnud. Lisaks selgub, et
Otepääl elab Bärbeli väike tütar, keda kasvatavad lapse vanavanemad. Kuid see pole
veel kõik.
Otepääl saab lõpu ka Kõsta ja Kelgu salaoperatsioon, mis on seotud meie riigi tähtsamate meestega. Seega on ühel hetkel Otepääl tegutsemas kogu meeskond ning lisaks
toimub kohapeal mõrv, mille uurimises
samuti kohalikule politseile abiks ollakse”
(kelgukoerad.tv)
MARGUS MÖLL

14. mai kell 15.00 Kultuurikeskuses Otepää Avatud
Noortekeskuse sünnipäeva tähistamine. Võistlused, seltskonnamängud, kontsert. Info: 5343 5173
19. mai kell 20.00 Kino „Võtaks vabalt“. Alla 12 a. keelatud! Pilet
1,60 €.

20. mai kell 11.00 Kultuurikeskuses Viljandi Laste- ja Noorteteater
Reky etendus ”SIPSIK”. Pilet 3,50 €. Info: 765 5212
20. mai kell 20.00 kohvikus l.u.m.i heategevuslik muusikaõhtu
tantsuga, kus kuulajate ette astub Otepää vallavanem Andres
Visnapuu koos ansambliga Projekt. Õhtu tulu läheb sihtotstarbeliselt lasteatraktsiooni rajamisele Otepää Konsumi poe juurde. Kohvik-restoran pakub sel õhtul kõigile külalistele üllatuse.
Tule tee head! Info: Veikko Täär 511 4451.
23. mai kell 18.00 Kultuurikeskuses volikogu ja vallavalitsuse
kohtumine rahvaga.
26. mai kell 20.00 Kino „Saatuse büroo“. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.

4. juuni kell 10.00 Eesti lipu 127. sünnipäev.
Lõuna-eesti memme-taadi suvepidu ”Kaunistagem kojad....”
18. juuni kell 19.00 Pühajärve laululaval rahvapidu koos
Kukerpillide ja Otepää tantsijatega.

Käisime külas meie oma laeval
25. aprillil, kui abituriendid oma esimest suurt riigieksamit
kirjutasid, avanes Otepää Gümnaasiumi 10. ja 11. klassi
riigikaitsehuvilistel õpilastel võimalus Tallinnas Eesti mereväebaasi külastada.
Tõsine turvakontroll läbitud ning grupp kolmeks rühmaks
jaotatud, mindi giidide juhatusel Otepää sõpruslaeva, miinijahtija Ugandi M315 pardale. Tutvusime põhjalikult kogu
laevaga: saime ülevaate mereväelaste igapäevasest eluolust
ning uurisime lähemalt võimsat tehnikat käsirelvadest ja
kuulipildujatest õhutõrjekahuri ja sadu tuhandeid eurosid
maksvate miinitõrjevahenditeni.
Mõistagi saime osa ka kosutavast sõdurilõunast, mille
menüü oli äratuntavalt sarnane meie igapäevase koolilõunaga. Põneva päeva lõpuks tegime laevaga ühe tiiru Soome
lahel, kus kõik vabatahtlikud said ka ise võimaluse laeva
juhtida.
Oli üpris uhke tunne tõdeda, et saime oma jalaga sammuda
ning oma käega katsuda seda võimast miinijahtijat, mis meie,
otepäälastega, nii tihedalt seotud on. Tore, kui kõigil Otepääga seotud inimestel avaneks võimalus huvi korral seda
sõpruslaeva uudistama minna.
MAIKO PLINTE ja RASMUS SOTNIK (OG XI klass)

Otepää TV
25. mail kell 18.00
Otepää kirikus.

Võtsime osa võistlusest Creatlon

13. mai kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG.
Veiko Ratase juhendamisel õpime fokstrotti tantsima.
Tantsumuusikat mängib ansambel Viiser. Pilet 5 €. Info: 765 5212.

1. juuni kell 10.00 Lastekaitsepäeva tähistamine. Kogunemine
rongkäiguks keskväljakule. Lasteaedade kontsert kultuurikeskuses.

Eestimaa laulutähed taas Otepääl
6. mail toimus Otepää Gümnaasiumi aulas
järjekordne üleriigiline laulukonkurss „Viis
viimast“. Üritusel osales kokku 35 tublit
lauljat, kes olid kohale tulnud üle kogu
Eesti. Kõik esinejad olid mingil moel omapärased ning silmatorkavad.
Lauljaid hindavasse žüriisse kuulusid helilooja Piret Rips, dirigent Hirvo Surva ning
poliitik Valdo Randpere. Viimane oli oma
facebook’i lehel üritust kommenteerinud
nii: „Kõik oli super, eriti sooline võrdõiguslikkus – 35 osaleja hulgas oli ainult üks

12. mai kell 20.00 Kino „Rango“. Perefilm. Pilet 1,60 €.

Esinevad: Otepää Gümnaasiumi
lastekoor ja hobikoor.
Dirigeerib Eve Eljand.

Otepää Avatud Noortekeskusel valmis aprillikuu noortesaade “Otepää TV”. Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste. Toimetaja Gertu Võsu.
Saade annab ülevaate 2. aprillil 2011 Otepää Avatud
Noortekeskuse korraldatud talendikonkursist Otepää Noor
Talent 2011.
Vaata: www.noortekeskus.otepaa.ee

SUUR LASTE KEVADPÄEV
”Põnevad piiblilood”
Laupäeval, 28. mail kell 12.00.
Ühised mängud, laulud, meisterdamine,
piknik ja palju põnevat.
Üritus tasuta, tule või kogu perega!
Kohtume Pärna 15, Otepääl.
Korraldab Palveränduri kogudus.

KEVADKONTSERT
Laupäeval, 28. mail kell 18.00.
Muusikat teeb muusikapedagoog ja
helilooja
Timo Lige Hiiumaalt.
Kontsert on tasuta!

Jõutõstmise võistlused
Kevadlaat – näitus
Otepää AMS-i esisel väljakul

14. mail kell 8.00.

toimuvad 15. mail kell 11.
Harjutuseks on maast lahti jõutõmme maksimaalsele
raskusele.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
28. aprillil 2011
Lubati Palupera Vallavalitsusel osta kinnistu Kohvikbaari kü 58201:001:1142, omanik M.U-lt, tingimusel, et
Palupera vald oma kinnistu Hellenurme kergliiklustee L2,
kü 58201:001:0014 isikliku servituudiga (parklaservituut, 14
kohast maksimaalselt 7 kohta) tasuta tähtajatult koormab
M.U kasuks avalikes huvides ja parkla rajab. Parkla rajamisel kasutatakse lisaks valla eelarvelistele vahenditele
võimalusi erinevate rahastajate toetustest.
Lubati Palupera Vallavalitsusel sõlmida eelkokkulepe
Maanteeameti Lõuna regiooniga riigimaantee 46 TatraOtepää-Sangaste teelõigu km 12,9-25,7 taastusremondi
käigus Palupera vallas paikneva teelõigu km 12,9-21,0
äärde Nõuni küla lõigule km 17,24-18,11 Palupera vallale
üleandmisele kuuluvate teerajatiste (valgustatud jalakäijate
ja jalgratturite tee) püstitamiseks. Volitati Palupera vallavanemat sõlmima nimetatud eelkokkulepet ja esindama
Palupera valda riigivara munitsipaalomandisse taotlemise
menetluses.
Teavitati vallavolikogu Tartu Halduskohtu otsusest
haldusasjas nr 3-10-2962 „Lignator Mets OÜ kaebus Palupera
Vallavolikogu 01.10.2010 otsuse nr 1-1/26 tühistamiseks“ ja
arutati edasisest menetluskäiku.
Lubati Palupera Vallavalitsusel korraldada lihtmenetlusega riigihange uue mahtuniversaal sõiduauto kasutusrendile võtmiseks. Palupera Vallavalitsusel korraldada
riigihange vastavalt Hangete korraldamise korrale Palupera
vallas.
Valla 2011 eelarve reservfondist eraldati 5000 eurot vallateede korrashoiuks, 1897,24 eurot vallavalitsuse juriidilistele kuludele, 200 eurot vallavolikogu koolitusteenustele
ja 39 eurot noorteprojektile.
Lisati Palupera valla teeregistrisse Päidla külas metskonna tee nimetusega Ilusa oja tee, reg. nr 5820084 (pikkus
1370 m, laius 4 m ja teeseisund on pinnastee).
Korruptsioonivastase seaduse rakendamise korras
muudatusi ei tehtud. Volikogu- ja vallavalitsuse liikmetele, ametnikele, hallatavate asutuste juhtidele edastatakse
täitmiseks vorm, millest selguvad nende kõrvaltegevused,
mis kohaliku omavalitsuse majandustegevuse teostamisel
võivad viia huvide konfliktini (s.o töötamine teise tööandja
juures, eraõigusliku juriidilise isiku juht- või kontrollorgani
liikmeks või aktsionäriks, osanikuks, asutajaks või liikmeks
olek).
Garanteeriti Mõisakoolide riikliku programmi taotluses
projekti “ Palupera mõisakooli ajaloonäituse ja voldikute
kujundamine ja väljatrükk” omafinantseering 2011. aastal
taotluses esitatud summas, kuni 285 eurot.
Garanteeriti Mõisakoolide riikliku programmi taotluses
projekti “Palupera mõisapargi muinsuskaitse eritingimuste
ja restaureerimise põhiprojekti koostamine” omafinantseering 2011-2012 aastal taotluses esitatud summas, kuni
1605 eurot.
Q

Q

Q

Q

Talgud
Paluperas

PROJEKTID

L

Telesaate külastus

aupäeval, 7. mail toimusid Palupera Pritsikuuri juures talgud.
Pandi kuuri talvepuud, tehti
põhjalik külamaja suurpuhastus, külvati külamaja juurde
päevalilled ning korjati prügi
teede äärest. Aitäh kõigile
abilistele ja Kalev Lõhmusele maitsva talgusupi eest!

Toetuse saaja – Palupera tüdrukud
Toetus – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme
Noorte võimalused maal – Noorte omaalgatuslike väikeprojektide raames toetati sõitu telemaja külastamiseks
Tallinnas 345,12 euroga. Projekti omaosaluse finantseeris MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus (38,88 eurot).
Projekti lõpp – juuni 2011.

Teeme ära! Nõunis
Vahva tunne on küll, kui saad olla üks 24 031st
talgulisest Eestimaal või üks talguline 866st Valgamaal või siis üks talguline 19st Nõunis. Päev
oli mõnus!
Praht sai kokku kogutud teeäärtest, riisutud ja
kokku kantud kõrge lehekuhi. Ja metsa-alune,
kus on alati vahva trihvaad mängida, sai puhastatud võsast, see jaanilõkke tarbeks välja kantud

ja oma õiget aega ootama pandud. Pärast rassimist oli talgusupil väga hea mekk.
Ning õhtusel oli veel jaksu diskol varbad villi
tantsida.
On hea tunne, kui saad ise midagi selleks ära
teha, et kodukoht oleks puhtam ja ilusam.
Nõuni talgulised

Q

Q

Q

Q

Q

Palupera Vallavalitsuses
26.04.2011:
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
Kinnitati hooldajateotuse saajate nimekiri 28 inimesele
kogumahus 525,33 eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Q

Q

Q

06.05.2011:
Anti üks toetus lapse 1-aastaseks saamisel 100 eurot ja
kaks sünnipäevatoetust üle 90.a. eakale a´20 eurot.
Nõustuti MTÜ Hellenurme Ümaraidale eraldatud
2011 korraldustoetusest osa, 65 eurot, kasutada projekti
„Raamatu Palupera piirkonna ajaloost kordustrüki tegemine” kaasfinantseeringuna taotluse rahastamisel.
Väljastati Tsura Talu OÜ-le ehitusluba Neeruti külas
Mäe-Piiri kinnistule taluhoone ja maneezhi ehitamiseks.
Väljastati ehitusluba MTÜ Hellenurme Mõisale LõunaEesti Hooldekeskuse maakütte magistraaltorustike paigaldamiseks.
Väljastati projekteerimistingimused Palupera külas
Madaliku kinnistu Madala kü-le planeeritava veehaarde
projekteerimiseks.
Q

Q

Q

Palupera puhkeala on kõigile

J

uba eelmisel sügisel valmis Paluperas, Pritsikuuri taga avalikuks kasutamiseks puhkeala.
MTÜ P-Rühma eestvedamisel ehitati puhkepaika grillikoda, puukuur,mille katuse all saab
teeline magamiskotis puhata.Valmis samuti tualett, pingid-lauad, infostendid. Kaevati uus kaev
ja valmis Palupera valda tutvustav kaart. Toetust
saadi ehituseks EU külademeetmest 3.2 ja Palupera vallast.
Nagu öeldud, on puhkeala avalikuks kasutamiseks ja seal peab täitma etteantud reegleid,
mida saab leida puhkeala infostendi pealt. Tuleb
kinni pidada elementaarsetest tule tegemise eeskirjadest ja teha lõket ainult selleks ettenähtud
kohas. Puhkealal viibides tuleb arvestada, et
asutakse küla keskel. Mitte väga valjusti muusikat mängida ja öörahu on kell 23.00. Pärast
puhkealal viibimist on vaja koristada enda järelt
ja prügi võtta kaasa või panna prügikasti. Palun
tehke nii, et ka järgmisel külalisel oleks meeldiv
puhkealale tulla. Infotahvlilt leiate ka kontakt

numbri, kelle poole pöörduda oma murede ja
rõõmudega.
Lisaks veel infoks: Palupera külade piirkond,
kuhu veel kuuluvad Astuvere, Atra ja Miti, on
esitatud MTÜ Valgamaa Kodukandi poolt Vabariikliku Aasta Küla konkursile. Juuli alguses
külastab meid komisjon, mille esimeheks on
Riigikogu esimees Ene Ergmaa. Komisjon valib
üle Eesti maakondadest välja parima küla. Tulemus tehakse teatavaks augusti alguses, Külade
Maapäeval Läänemaal Roostal.
Kutsume kõiki Palupera piirkonna elanike
üles, niigi kena küla veel rohkem korrastama ja
olemasolevasse heaperemehelikult suhtuma. Et
meie piirkond teistest veidigi erineks ja meelde
jääks, kutsume kõiki istutama või külvama
oma kodude juurde päevalilli. Teeme üheskoos
kaunid, päikeselised, päevalilledega külad!
Kaunist kevadet kõigile!
MTÜ P-RÜHM.

Palupera valla noored teel aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva
koostöövõrgustiku kaudu
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus.
Noortekeskuse jt valla noorteorganisatsioonide sisuline
arendamine noorsootöö valdkonnas erinevate koolituste
ja tegevuste kaudu eesmärgiga luua noorte huvide järgimiseks erinevate sektoritevahelist koostööd. Noorsootööst teadlikum sihtgrupp loob koostöövõrgustiku, mis
hästi toimides tõstab kogu vallas noorsootöö kvaliteeti.
Projekti raames toimub:
-koolitus noortele avaliku esinemise alustest (mai 2011),
-koolitus valla noorsootöö arengukava koostamisest
(september 2011),
infopäev erinevate noorsootööd tegevate organisatsioonidega (oktoober 2011),
-koolitus mobiilsest noorsootööst (november 2011),
-koolitus/õppepäev noorsootöö võimalustest kohalikus
omavalitsuses (jaan.–veebr. 2012),
-korraldatakse ühine meeskonnamäng (märts–aprill
2012),
-valmib valla noorte oma koduleht (juuli–okt. 2011 loomine, nov.2011–aprill 2012 haldamine),
-valmib valla noorsootöö arengukava 2012–2020 (koostamine september 2011–veebr. 2012.
Projekt loob stabiilsed suhtlemiskanalid (järjepidev
infovahetus, kaasamine, juurdepääs avalikule teabele).
Projekt suurendab piirkonnas kodanikutunnet, kodanikualgatust, kodanikuvastutust.
Projekti periood – mai 2011–30. aprill 2012. Tegevustest
ja ajakavast täpsemalt link http://www.palupera.ee/content/blogcategory/29/194/.
Toetuse suurus – 4848 eurot, projekti kogumaksumus
5433 eurot.

Esimene tegevus – koolitus „avaliku
esinemise alused“
Aeg ja koht – 14. mail 2011 Hellenurme noortekeskuses
kell 12–17. (Kell 12–13.30 koolitus, 13.30–13.45 paus,
13.45–15.15 koolitus, 15.15–15.30 tee-ja kohvipaus,
15.30–17.00 koolitus)
Koolituse viib läbi MTÜ Sebra Koolitused (Marek Mekk).
On loengut, individuaalset ja rühmatööd, ajurünnak,
arutelud ja analüüsid.
Sageli tuleb elus ette päevi, hetki, mil tuleb valitud
sõnadega kirjeldada mõnd sündmust, esitada aruanne,
sõnavõtt või loeng. Läbi mõeldud ja veenvalt esitatud
kõne on edu aluseks nii poliitikas, äris, tööle saamisel jne.
Ka äri on ennekõike suhtlemine.
Koolitusel käsitletud teemad: Mürad kommunikatsioonis; Auditooriumi analüüs; Kõne kava koostamine;
Kõnede liigid; Kõnedeks valmistumine, Materjalide kogumine; Esinemishirm; Kõnede osad; Kehakeel, poosid,
silmside, riietus, esitlused;
Koolituse eesmärk – anda noortele juurde enesekindlust
ja teadmisi, kuidas avalikul esinemisel olla meeldejääv ja
mõjus.
Oleks tore, kui enda osalemisest ka ette teada annad
mingil moel, näiteks deivi.sarapson@gmail.com või
terje@palupera.ee. Sulle on see tasuta ja oluline, eriti,
kui oled kooli vahetaja, sisseastuja, töövestlusele
mineja jne.

Q

Mtü Avatud Hellenurme Noortekeskus teenused

Q

MURUNIITMINE MURUTRAKTORIGA

RESPO HAAGISE KASUTUS

Murutraktor John Deere X165, niiduseade töölaiusega

Haagise M301L 150 PLH kandevõime on 470 kg, kast 1,5
x 3,0 m, porte kõrgus 0,41 m, kallutus, koormakinnituse
aasad 8 tk.

122 cm, mootor 22hj

Toiduabist
Palupera vallavalitsusse on saabunud järjekordsest
toiduabisaadetisest spagetid ja jahu, tulemas on veel
helbed. Kes sihtgrupist pole veel oma osa saanud,
saab toiduabi kätte vallamajast (tel 767 9502) ja Nõuni
raamatukogust (tel 765 7333) tööpäeviti.
Toiduabi eesmärk on abistada puudust kannatavaid
inimesi. Toiduaineid jagatakse tasuta ja abisaajate
määramise aluseks on pereliikmete sissetulek.
Toiduabi jagamisel eelistatakse üksikvanemaid, vähemalt neljalapselisi perekondi ning puudega inimesi
(PRIA).

Teenuse hind: 15 eur/tund. Norm.jõudlus tunnis 1000 m².
Transpordi hind lisandub alates 1 km-st objektini – 0,25
eur/km.
Teenustöö tellimiseks võta ühendust tel. 5172460 (Andrus
Pastak).

Teenustasu määrad: kuni 1 tund 4,5 eur
1-3 tundi
8 eur
3-6 tundi
11 eur
6-12 tundi 13 eur
12-24 tundi 15 eur
Kasutamiseks võta enne kasutamise vajadust varakult
ühendust tel. 517 2460 (Andrus Pastak). Kirjaliku nõusoleku
vormistamiseks peab vähemalt 18aastane kasutaja kaasa
võtma juhiload ja passi või ID kaarti. Teenuse eest saab
tasuda sularahas või pangaülekandega. Krediit- või deebetkaardimakseid omaniku juures teostada ei saa. Lisainfo
telefonil ja www.palupera.ee-Kolmas sektor – MTÜ Avatud
Hellenurme Noortekeskus.

Tantsurühma Mathilde
10. aastapäeva tähistamine
Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2011 I jaotus.
Sihtstipendium – eraldati 63,91 eurot juubeliürituse
korraldamiseks.
Projekti lõpp – 30.05.2011.
Lõuna-Eesti Hooldekeskuses võtab vastu
kaasaegses kabinetis
HAMBAARST
vallakodanikkegi.
Vastuvõtt nüüd teisipäeviti,
registreerida tel. 53 043 450.

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

PUKA
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Puka valla lasteaedade suur lustipäev Aakres
KAIA OTSA

SÜNNID
Andre Looskari
Reiko Krillo

29. märtsil
4. mail

Vallaametnike puhkused
Maa- ja majandusnõunik Adu Kurg 02. mai - 15. juuni
(telefon 516 4931)
Vallasekretär Anita Kallis 02. - 27. mai (puhkuse ajal
tööl teisipäeviti, telefon 510 0177).

22. mail
AAKRE RAHVAMAJAS
kell 10.00-16.00

käsitööde näitus-müük.
Oodatud on kõik huvilised näitamamüüma oma käsitööesemeid.
Teretulnud taimeturg ja rohevahetajad
rahvamaja esisele platsile.
Info: Aakre raamatukogu, 7693 333 ja
518 7285.

Ühispildistamine spordihoone mäel.

27.

aprillil sai teoks Puka ja Aakre lasteaedade ühine lustipäev. Igakevadine
üritus on juba traditsiooniks saanud, kord ollakse Pukas, seekord siis Aakres.
Päeva teemaks oli kevad ja loodus. Lapsed

L

läbisid mõisapargis päkapikuraja, tegevusteks
oli looduslikest materjalidest pildi meisterdamine, prügi sorteerimine, lindude äratundmine, takistusrada ja asjade mõistatamine. Vahepeal kinnitati keha kevadisel piknikul.

Lõpuks jätkus mäng ja lust veel võimlas.
Lõbus päev oli!
Õpetaja LIINA LAASER

26. mail kell 17.30 Puka staadionilt väljasõit bussiga
stardipaika Aakre Lasteaed-Algkooli juurde.
Registreerumine kella 17.30–17.55 Aakre LasteaedAlgkooli väravas mandaadis.
Start kell 18.00.
8,5 km –15.-18.a. TP; N19.-34.a., M19.-39.a.; NV 35+;
M40.-49.a.; M50+
2,5 km – kuni 8.a. TP; 9.-10.a.TP; 11.-12.a.TP; 13.-14.a.TP
Täiendav info: Kunnar Vahi 5330 7160.

Puka valla päev

aupäeval, 21. mail toimub järjekordne
Puka valla päev ja kevadlaat.
Laada algus kell 8.00 Puka rahvamaja
pargis. Kell 11.00 rahvamaja pargis isetegevuslaste kontsert.
Vallapäevade raames toimuvad spordiüritused, mille kohta täpsem info valla teadetetahvlitel ja kodulehel www.puka.ee. Puka

Aiandus-ja Mesindusseltsi majas Kesk 15 kell
9-14 käsitöö näitus ja võimalik vahetada lilletaimi ning istikuid.
Päeva lõpetab puhkeõhtu ansambliga Naabri
Valve algusega kell 21.00 Puka rahvamajas.
Piletite broneerimine tel 527 4812.

Talgupäev on Puka vallas muutunud traditsiooniks

7.

mail toimusid Puka vallas juba kolmandat korda koristustalgud. Seekord oli
talgupäeva eesmärk korrastada valla
„visiitkaarte“.
Nagu varasemaltki kutsusime kokku aktiivsed eestvedajad ja arutasime kõigepealt,
milliseid kohti seekord koristame ning millised probleemsed paigad on inimestele silma
jäänud. Arutelul osalesid Milvi Pajumäe, Eha
Kallis, Helgi Pung, Arno Kangro, Ilme Hõbemägi, Piret Vahi, Tõnis Mark, Riina Kiisler ja
Ants Manglus.
Tehti mitmeid ettepanekuid eri kohtade
korrastamiseks. Jäime siiski algselt kavandatu juurde ning valisime eelkõige sissesõiduteede lähedal paiknevad kohad. Näiteks parklad
Ametmäel ja Pukamõisas, mille koristamist
juhtisid Lea Madissov ja Helgi Pung. Ei saa
mainimata jätta mõnede inimeste mõtlematut
ja hoolimatut käitumist meie parklates. Mõlemasse parklasse paigutati nende ehitamisel istepingid ja prügikastid. Kahjuks onpraeguseks
neljast parkla istepingist ja lauast järel ainult
üks. Ülejäänud on lihtsalt ära varastatud.
Prügikastid on täis veetud kõikvõimalikku
kodust prahti ja tavaliseks on muutunud ehitusprahi toomine parklatesse. Isegi WC pott oli
prügikasti kõrvale sokutatud. Soovitaks nendel
prügi toojatel peeglisse vaadata ja mõelda, kas
ollakse tõesti nii hale kuju, et ei jõua endale
prügikasti soetada. See maksab ju odavaima
lahendusena ainult 64 eurosenti kvartalis. Kui
olukord ei muutu paremaks, siis tuleb ilmselt
kaaluda kastide äraviimist.
Rõõmu tegid Puka noored, kes tulid esmakordselt talgutele ja koristasid Pukamõisa
alleed Ants Mangluse ja Alex Sarapiku juhtimisel. Aakre parki ja selle lähiümbruse koristamist korraldas külaselts Arno Kangro juhtimisel. Aakre kooli pargis ohtlike puude lõikamist
juhtisid Ilme Hõbemägi ja Terje Leppik.

Aakre–Puka maanteejooks

Aita märgata ja
tunnustada!
Me õpime igal sammul, iga päev, kogu elu. Paljud
inimesed on õppimise toel leidnud elus pidepunkti,
millest raskel hetkel kinni haarata, ja julguse, mille
toel kannapööre teha. Nad on leidnud oma ellu uued
võimalused, uue mõtteviisi, võib-olla ka uue töö
ja uued sõbrad. Nii on tihti ületanud raskusi. Need
õppimise usku inimesed on siinsamas, meie keskel.
Küllap olete nõus, et neid tuleb märgata ja tunnustada, sest sageli on nad ise tagasihoidlikud ega kipu
oma saavutustega hooplema.
Valgamaa aasta õppija 2010, Hargla Kooli direktor
Silva Ranniku on oma õppimisest rääkides öelnud
järgmist: „Oluline on, et iga inimene omandaks
sellise eriala, mis talle rahuldust pakuks ja energiat
annaks. Ei ole oluline, et kõrgharidus on olemas,
kutsekoolid pakuvad tänapäeval väga head haridust,
põnevaid erialasid, mida varem ei olegi saanud õppida. Oluline on hoolida iseendast, oma lähedastest ja
ümbrusest.“
Aita sinagi leida inimesi, kelle õpijulgus on seda
väärt! Kandidaadi tunnustamiseks võib esitada
igaüks ja tunnustamist väärib igasugune õppimine,
ka väljaspool formaalharidussüsteemi. Selleks, et 7.14. oktoobrini juba 14. korda toimuval täiskasvanud
õppija nädalal oleks taas võimalik tublide inimeste
saavutuste üle rõõmu tunda, tuleb tegutseda juba
nüüd. Täiskasvanud õppija nädalal tunnustame
traditsiooniliselt neljas kategoorias:
aasta õppija,
aasta koolitaja,
aasta koolitussõbralikum organisatsioon,
aasta koolitussõbralikum omavalitsus.
Q

Puka kooli töötajad ja vilistlaskogu lammutasid vana ja koleda kuuri Tõnis Margi eestvedamisel. Piret Vahi eestvõttel puhastati võsast
Kooli tänava ja Võru maantee poolne osa.
Milvi Pajumäe juhtimisel puhastati võsa mööblivabriku majade ümbrusest. Kuigatsis koristasid külaseltsi tublid inimesed Õnne Paimre
eestvedamisel külaplatsi.
Tuleb tõdeda, et osalejate arvult jäime möödunud aastastele talgutele alla. Ent palju väärtuslikku tööd tehti ära ja mõnigi piirkond sai
uue, puhtama näo. Inimesed, kes ei pea paljuks

anda oma panust meie valla muutmisel meeldivamaks kodupaigaks väärivad tunnustust ja
tänusõnu.
Suur tänu ka meie talguliste supi ja muu söödavaga varustanud Riina Kiislerile, Ene Miljanile, Malle Orastule, Lea Laanele ja Ave Kampusele.
Talgupäeva toetas toidukaubaga Otepää lihatööstus Edgar Maie Niidujuhtimisel. Suur
tänu teile abi eest.
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Q
Q
Q

Esitamise vormid ja regelemendi leiad: www.andras.
ee/tunnustamine ja esitamiseks on aega kuni 15.
juunini. Täidetud vormi võid saata ka Valgamaa
täiskasvanud õppija nädala koordinaatorile, kelleks
on Mare Visnapuu (marevisnapuu@hot.ee).
Märkame ja tunnustame üksteist!
Külliki Steinberg
Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras projektijuht
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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MTÜ Kungla esitleb:

Makaronide ja muu abi jaotamine
Sangaste vallas 2011. aastal
Seltsing „Sangaste hooldajate ühendus”
korraldab

2011. aastal on Euroopa Liidu toiduabina saabunud ning vähekindlustatud isikutele tasuta
jagamiseks makarone, jahu ja kaerahelbeid
järgmistele gruppidele:
1)
mittetöötavad
töövõimetuspensionärid ja vanaduspensionärid, kelle
(töövõimetus)pension on alla 4000 krooni
kuus või kellel on suured kulud, mis tingivad
abivajaduse;
2) perekonnad, kus kasvab vähemalt 3 alaealist last; seejuures lapsena arvestatakse eelkõige alaealisi lapsi; vanemad lapsed loetakse pereliikmeks, kui nad õpivad (analoogne
süsteem lastetoetuste maksmisega).
3) mittetöötavad hooldajad ning lapsehoolduspuhkusel olijad;
4) töötud;
5) üksikvanemad, kes ei kuulu ühessegi varasemasse gruppi.
Igale isikule / pereliikmele antakse:
1 kg jahu, 1 kg kaerahelbeid,
2 kg makarone.
Arvesse võetakse seejuures kõik pereliikmed, nt töötu noor saab taotleda ka samas elavate vanemate ja õdede-vendade arvestamist.
X kg pereliikme kohta tähendab näiteks neljalapselise pere puhul 12 kg makarone (4 last
+ 2 vanemat = 6 isikut x 2 kg). Kui ühel perel
on õigus toetusele mitme tunnuse alusel, määratakse makarone siiski vaid ühe põhimõtte
alusel.

Sangaste valla
omastehooldajate kohtumise
esmaspäeval, 23. mail
Sangaste Seltsimajas
algusega kell 8.15
Kavas kunstiteraapia tutvustus Kaija
Kõivu poolt ning savitöö tutvustus Heidi
Mäeveerult.
Oodatud on kõik vanad ja uued liikmed!
Lisainformatsioon telefonidel
5289 401 (Merike Tiimann)
või 5247 930 (Pille Sikk).
Kohvilaua katame ühiselt.
ÜRITUS ON TASUTA.

Sangaste beebikool
2010. aastal sündinud lastele pereõe Hiie Vähi juhendamisel korraldab järgmised kohtumised Sangaste Seltsimajas
algusega kell 15.00:
•neljapäeval, 12. mail 2011 a. (külas logopeed Airi Korbun);
•neljapäeval, 26. mail kell 15.00;
•neljapäeval, 9. juunil kell 15.00.

14. mail kell 19:00
Sangaste seltsimajas

PRODUTSENDID

Nimetatud isikute grupid ja kogused kehtivad
kuni 30.09.2011 või kuni toiduaineid jätkub.
Järelejäänud toiduaineid jaotatakse abi vajavate isikute vahel vastavalt nende vajadusele.
Erinevalt valla jõulupakkide jaotamisest
tuleb makaronide saamise kohta isikul/pere
esindajal anda allkiri vastavale blanketile.
Seetõttu saavad makarone vaid need abivajavad isikud, kes isiklikult vallavalitsuse poole
pöörduvad. Toiduaineid saab kätte tööajal
Keenis endisest Sanva kontorist (Mare Liivamägi, 52 72 517) ja Sangaste vallamajast (Pille
Sikk, 52 47 930). Kokkusaamise palume eelnevalt telefoni teel kokku leppida.
Kui isiklik kohale tulemine makaronidele
on raskendatud (nt kehva tervise tõttu), siis
on kokkuleppel sotsiaalinspektoriga (tel 76 68
046 või 52 47 930) võimalik paluda makaronid
kohale tuua naabril, mujal elavatel lastel, külavanemal või mõnel abivalmil isikul. Sellisel
juhul tuleb abilisel pärats makaronide kohaletoimetamist koos täidetud allkirjalehega vallavalitsusse tagasi pöörduda.
Toiduained jaotatakse tasuta isiklikuks kasutamiseks ja neid ei tohi edasi müüa! Vastav
info on trükitud ka pakkidele. Kui vallavalitsus
saab kellegi kohta infot, et isik on makarone
müünud, siis sellele isikule edaspidi toiduaineid vm. abi ei jagata.

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 sünd-

mustest.

Pildikesed igapäeva elust – argipäev, hetked tööl-kodus.

NII ALUSTASID MEIE ESIVANEMAD - III

ldkoosolekutel vaadati läbi ja kinnitati ühingu aastaruanded ja eelarved, samuti revisjonikomisjoni ja välisrevisjoni kontrollaktid. Määrati peksu järjekord,
kõige enne peksti ühingu liikmete vili, hiljem tehti teenustöid. Üldkoosolek kinnitas ka igaaastase peksu tasu, mis kõikus 17-21 senti masindatud vilja vaka eest.
Ristikuseemne peksu tasuks oli 1 puuda (16 kg) eest 2 kr., linaseemne 1 puuda
peksmise eest 0,75 kr.
Üldkoosoleku pädevuses oli ka masinisti valimine, sellesse suhtus üldkogu
väga tõsiselt, kontrolliti masinisti kompetentsust ja kutsetunnistuse olemasolu.
Masinistide vahelise konkursi korraldamiseks pandi kuulutus ajalehte ja saabunud
kanditaatide seast valiti masinist ühingu liikmete poolt hääletuse teel. Nii tuli 1934.
aastal valida masinist 3 kandidaadi vahel, kes said hääli vastavalt: Otto Saage – 4
poolt, 2 vastu, Karl Kasak – 2, 4, Karl Veinglas – 5, 1. Viimasega sõlmiti ka leping
ning ta pidas seda ametit mitu aastat.
4. juunil 1939. aastal valiti masinist 2 kandidaadi vahel vähempakkumise teel.
Ühing pakkus töötasuks pekstud vilja vaka eest 4 senti. Kandidaadid Karl Ader ja
Jaan Koppel nõudsid esialgu töötasuks 5 senti vaka pealt. Lõpuks K. Ader nõustus
töötasuga 4,5 senti vaka eest ja temaga sõlmiti leping.
Eraldi lepiti kokku masina remondi mahud ja selle eest töötasu, ühing nõustus
maksma remondi päevatasuks 2,5 kr., päeva pikkuseks 11 tundi oma ülalpidamisega.
Ühingu algaastail ja segastel sõjaaegseil (1941-1945) aastail maksti masinistile
töötasu natuuras, iga pekstud vaka vilja eest 1 nael (0,4095 kg) toiduvilja, mille ta
pidi ise talunikelt koguma.
1934. aastal tegeles üldkogu masinaküüni ehitamisega, mis kajastus 21. juuni üldkoosoleku protokollis.
Protokoll punkt 4
Masinaküüni ehitamiseks otsustatakse ühel häälel küün ehitada Keeni valla Tintsu
talu Aug. Pooli krundile. Tema aida otsa vahtvärgi ehitus laudadega ümber löödud
vastavalt masina ja mootori äramahutamiseks.Tööde läbiviimine käesoleval 1934.
a. suvel eelarve korras ja piirides jääb täieliselt juhatuse hoolde.
Küüni ehituskoha omanikult A. Poolilt võetakse järgmine allkiri.
Mina Tintsu talu A-17 omanik annan selle allkirja 2. Keeni Masinatarvitajate Ühingule, et annan nimelt ühingule masinaküüni ehitamiseks maaala oma aida otsast
ilma tasuta enese ja oma järglaste nimel nii kauaks kui ühing soovib küüni seal
kohal pidada. Ühingul jääb õigus oma ehitet küüni alati ära vedada ehk igal teisel
viisil realiseerida kui ühingu isiklist vallasvara.
A.Pool (allkiri)
1934. aastal tuli ühingul lahendada ka ühe oma liikme katsega petta ühingut ja
omastada osa peksuraha. Täpsemalt kajastub see ebameeldiv lugu 31. detsembri
1934. a. protokollis.
Protokoll punkt 1.
Eelmise 1933. a. ühingu esimehe-kassapidaja tegevuse kohta seisukoha võtmine.
Kuna eelmise aasta 1933. a. esimees-kassapidaja Peeter Lepik Mäeotsa talust
ei andnud uuele juhatusele 1934. a. algul kassat üle, sest vaidles summade vastu,
mis tema arvates ei olla õiged ja kassas oli puudujääk. Koosolek asja läbi vaadates

Sangaste Valla
Pensionäride Ühendus “Härmalõng”
kutsub kõiki huvilisi
kohtumisele

LAGLE PAREKIGA

teisipäeval, 17. mail
algusega kell 14.00
Sangaste Seltsimajas.

Osalustasu 1 euro.
Teelaua katame ühiselt.

21. mail kell 14.00

EELK Valga praostkonna

LAULUPÄEV
Rongkäik läbi Sangaste.
16 kollektiivi Valga – ja Tartumaalt.
Koorid Narvast, Tallinnast ja Soomest.
Instrumentalistid ja solistid.

Lisainfo: Marjana Lehepuu, Merle Tombak.

Algus Otepää Teatajas nr 6

ja raamatupidamise andmeid kui ka aruandeid arvesse võttes leiab, et kassapidaja
P. Lepik on kõikjal kassaaruanded ja arved õigeks tunnistanud,
oma käega alla
kirjutanud, seega ka arvete vahekorra õigeks tunnistanud, samuti on ka arved ja
aruanded revisjonikomisjoni ja pääkoosoleku poolt kinnitet ja õigeks tunnistet.
Seepärast koosolek leiab, et P. Lepikul ei ole õigust juba õigeks tunnistet arvete
vastu vaielda ja ta sihilikult viivitab rahade üleandmisele, mis takistab praegust
juhatust ühingu majandusliste asjade ajamist. Kuna P. Lepik seda siiamaani teinud
ei ole mitmekordsetele meelde tuletuse peale vaatamata,siis koosolek otsustab P
Lepikule anda veel viimane tärmin oma arved õiendada kuni 25. jaanuarini 1935. a.
Ei tee seda P. Lepik antud tähtajaks, siis teadustatakse Välisrevisjoni Liitu ja anda
asjale seaduslikult käik. Selle protokolli ärakiri anda allkirja vastu P. Lepiku kätte.
Ühing osales jõudumööda ka ühiskondlikus tegevuses, nii otsustati 1937. aasta
võidupüha tähistamist Keeni pargis toeteda 2,50 krooniga. Üldkogu pidi tegelema
erandkorras ka peksumasina tagasi talvekorterisse saamisega. 1941. aastal jätsid
Ädu küla talunikud masina tagasi toomata, ning ühing pidi seda ise tegema oma
jõududega ja kulutama selleks 65 rubla lisaraha. Otsustati edaspidi masinat Keeni
asundusest välja anda ainult kirjaliku lepingu alusel, et tagada masina koju saamine
pärast tööde lõppu.
Keerulistel sõja aastatel, kui mootori kütet polnud vabalt saada, pidi üldkogu
tegelema igasuguste kütte- ja määrdeainete ning remondimaterjalide lubade taotlemisega, et masinat kuidagi töös hoida. Neil segastel aegadel 1942. aastal anti
Sangaste vallavalitsuse korraldusega ühingu peksumasin hr. K.Ruusa käsutusse,
kel oli oma traktor, mida kasutati masina käivitamiseks.
1944. aastal anti masin Sangaste valla täitevkomitee korraldusega J.Talmi aurukatla komplekti, kuid halva hoolduse tõttu langes varsti rivist välja.
1945. aastal ühing lagunes, sest arreteeritud olid ühingu liikmed Karl Varik ja
Johan Simson ning järelejäänud 4 ühingu liiget enam majandada ei suutnud. Peksumasin ja mootor anti üle Keeni Masinatraktori Jaamale.

V

Pilet 5 € (õpilased, pensionärid 3 €)

Sangaste kirikus

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.

Keeni küla taluperemeeste ühistegevusest
Ü

MTÜ Kungla muusikalitrupp on tunnistatud kahel
viimasel aastal Valgamaa parimaks harrastusnäitetrupiks.

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Sangaste valla DIGIPILDIVÕISTLUS
Sangaste 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”

Lõbus ja kaunite kostüümide ja
lauludega etendus
15 liikmeline keskkooliõpilastest ja tudengitest
muusikalitrupp toob lavale läbi muusika,
tantsu, kaunite kostüümide kuulsusjanu,
ahnuse, sõpruse, armastuse ning kentsaka
glamuuri.

aatleme lähemalt, palju see ühingu väike peksumasin siis meie ühingu liikmeid
ja teisi talunikke lähemalt ja kaugemalt viljapeksul aidata suutis.

Ühingu liikmete viljamasindamine vakkades
Aasta
A.Glockann K.Varik P.Lepik J. Simson A.Pool P. Lepik
1930
104
90
184
183
136
157
1931
187
170
202
167
106
126
1932
180
160
189
137
96
150
1933
187
246
233
212
124
140
1934
241
245
292
276
201
197
1935
218
256
258
293
126
227
1936
173
234
193
148
115
176
1937
188
180
182
181
192
175
1938
171
222
176
261
160
178
1939
238
226
202
270
154
136
1940
294
274
276
348
167
167
kokku
2181
2303
2387
2476
1577
1828

Ühistu peksumasin oli väikese võimsusega ja tema teenindamiseks kulus vähe
inimtööjõudu, samuti hobuveokeid, seega oli ta väga hinnas väiketalunike hulgas.
Masinat veeti Keenist võrdlemisi kaugele, ta teenindas Kirikumõisa, Tiidu, Lotamõisa, Vaalu, Pringi, Ädu külade talunikke. Kaugemad kohad, kuhu masinat veeti, olid
Parveotsa talu, Peku metsavahi koht Piiri talu.
Ühendusteed taludeni olid võrdlemisi kehvad, nii läks masin kord teel Peku metsavahi tallu ümber ja nõudis pärast seda korralikku remonti ning ühingu üldkoosolek võttis vastu otsuse, et Peku metsavahile, samuti Väike-Palu talule masinat
edapidi mitte anda.
Masinat kasutanud talude arvust ja läbipekstud vilja kogusest aastate lõikes
saame ülevaate alljärgnevast.
Aasta
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
kokku

Talude arv
Vilja vakka Peksu raha Kr.
20
2316
486,36
62
2994
587,00
60
2377
356,55
54
2380
430,31
47
3701
629,47
43
3666
586,50
53
3246
551,82
51
3135
532,95
36
2076
352,92
23
2568
462,24
40
3155
631,00
489
31 61
5607,12

Masina kasutajate arvust moodustasid ühingu liikmed keskmiselt 13%, kuid nende
viljasaak oli ligi 40% kogu pekstud viljast. Ühingu liikmete talude suurused olid
vahemikus 20-35 ha, seega teised masina kasutajad olid enamasti väiketalunikud.
Ühingul olid oma kohustused ka riigi ees, nii pidi ühing maksma järgmistest vallas
kehtestatud kinnisvara-, põllutöökoja-, tulu-, isiku-,tööstus-, teede-, kapitali-, kogukonna-, jalgratta-, koeramaksust ainult mootorimaksu algul 3 Kr., pärastpoole 6 kr.
aastas. Ühing maksis ka igal aastal kindlustusmaksu 11 Kr, samuti liikmemaksu 5
Kr. Masinatarvitajate Ühingute Keskliidule.
Tänapäeval ainult räägitakse ühitegevusest põllumjanduses, kuid konkreetseid
tegusid on vähe. Karta on, et niipea ei tule ka, sest puudub riigipoolne huvi selle
tegevuse vastu.
Tolleaegsed peremehed kuulusid mitmetesse ühistutesse. Keenis oli oma piimaühistu, Sangastes oma Laenu-Hoiu ühistu, oma kindlustusselts, töötas põllumajandusühistu kauplus.
Riiklikult toetati ühistulist tegevust, olid loodud ühistute abistamiseks katusorganisatsioonid ja ühingute liidud, mis julgustasid kohapeal talunikke koostööd igati
arendama.

S

ellises olukorras julgesid 6 lihtsat algharidusega taluperemeest pidada 15.
augustil koosoleku, kus otsustati osta ühiselt viljapeksugarnituur. 22. augustil
olid rehepeksumasin ja mootor Keenis kohal, kohe hakati mootorile veovankrit
muretsema ja 8. septembril alustati uue masinaga rehepeksu. Selleks
kõigeks ei kulunud 4 nädalatki.
Niimoodi tegutsesid õiged taluperemehed, kes said vabalt pangast raha laenata.
Ei mingeid FIEsid, ei mingeid riigihankeid ja muud keerukat bürokraatiat. Olid ainult
arukad, vastutustundlikud ja resoluutselt tegutsevad vabad taluperemehed.
Keenis, märts 2011. a

JAAN POOL
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Notarite Koda teatab,
et aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää alustas
03. mail 2011 tegevust
OTEPÄÄ NOTARI ASENDAJA BÜROO.

Korstnapühkimine, võimalik puhastada ka alt üles, ahjudesse avade
freesimine www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445.
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee

Büroo on avatud
E 12.00-17.00

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

Rõngu Pagar võtab tööle müüja. Info
telefonil 555 39 300.

TKNR 9.00-14.00
Telefon: 766 9760
Faks: 766 9761
E-post: otepaa.asendaja@notar.ee

Turbapeenarde rajamine –
super võimalus kasvatada koduaias mustikaid, jõhvikaid, pohli,
murakaid, rodosid, kanarbikke ja
teisi hapulembeseid taimi.

Teemantpuurimine, teemantsaagimine, ventilatsioonitööd. Telef. 5393
7857
Kanalisatsiooni- ja veetorustike,
drenaaži ehitus. Septikute-kogumismahutite müük ja paigaldus.Teeme
Teie maamajja korraliku joogivee
ja reoveesüsteemi. Konsultatsioon
hajaasustusprogrammi raames. Buldooseri, ekskavaatori ja kalluritööd.
Töid teostame üle Eesti. www.jyritoru.ee email: jyritoru@jyritoru.ee Tel:
5814 5117, 515 1985.

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00 - 17.00

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500

Hauaplatside haljastus disainist
teostuseni
(kujundus, äärekivi paigaldus, istutustööd jne.)

Niidame teie muruplatsid murutraktori ja trimmeriga. Hekkide pügamine. Tel. 5200 838

Tel 5343 7165,
info@annester.eu,
kodulehekülg: www.annester.eu.

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271

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

Müüa kruusa, liiva, mulda ja killustikku. Tel. 5291 256.

prilliPOE.

Ilusalong Elvas võtab tööle kosmeetiku. Info tel. 5107 835.

Info ja registreerimine
silmakontrollile Elva GOLD
OPTIKA

II kvartalis
7. ja 21. aprill
5. ja 19. mai
2., 16. 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.

Müüa maja Otepää äärelinnas. Tel.
528 5159

Gold Optika avab
17. mail Elvas Arbimäe
Konsumis Kirde tn. 3

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

Müüa 2-toaline ahiküttega korter
(48,5 m²) Otepää kesklinnas. Tel.
7970 812.

tel. 7670 388.

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

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Müüa odavalt aknaklaasi, või vahetada ehituspuidu vastu. tel. 5251 936

OMANIKU JÄRELVALVE

Soovin üürida 1-2-toalist korterit Otepääl. Tel. 5811 8077.

EhitusEST OÜ

Koerte ja kasside
vaktsineerimine
marutaudi vastu
toimub pühapäeval, 15. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures,

esmaspäeval, 16. mail
kell 10-12 Pikk tn 2.

506 7848

Informatsiooni saab volitatud
loomaarst KajaVäärsilt
tel. 5347 4771.

ehitusest@gmail.com

Ekskursioonid
Otepää AMS korraldab ekskursioonid:

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

11. juunil Haapsalu-Matsalu;
6. augustil Lätimaa.

Pühapäeval, 15. mail toimub järjekordne OTEPÄÄ MATK.
Sel korral on sihtpunktiks Annimatsi, kus matkakleepse ja kosutavad teed saab kell 10.00-12.00.

Registreeruda 10.maiks telefonidel
7655 537, 7655 765.

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

4. juunil

VILISTLASTE KOKKUTULEK

2011

KALJU EICHE

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

23.11.1933-26.04.2011

Südamlik kaastunne Klaarikale

EMA

ELKANA-AMALIE
HENDRIKSON
23.10.1918-05.05.2011

ENDEL AART

9.01.1928-8.05.2011
Avaldame kaastunnet Ain Aartile
kalli isa

ENDEL AARTI
surma puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame kauaaegset head
kolleegi, bussijuht

ENDEL AARTI

Südamlik kaastunne perekonnale.

vanaisa, äia kaotuse puhul.

Õde ja õelapsed peredega

Bussijuhid endisest Tartu ATP
Otepää brigaadist.

Töökaaslased Elve, Karin, Peeter A,
Silvi, Jüri.

9.01.1928 - 8.05.2011

Mälestame

Otepää Veevärk avaldab kaastunnet
Merike Märsile

VELLO BRIKKERIT

EMA

Lipuväljak 1 majaelanikud

kaotuse puhul.

ENDEL AARTI

isa,

Tärkava kevade rohelised silmad
on valupisaraid täis...

Mälestame kallist abikaasat, isa
äia, vanaisa ja vanavanaisa

ENDEL AARTI

9.01.1928 - 8.05.2011
Omaksed.

kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää
konsumist Eve ja Heli

Veel eile olid rõõmus elujaatus,
kel plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud arvata,
et saatus Su liivakella täna puruks lööb.

Mälestavad head sõpra

Südamlik kaastunne Ain Aartile
perega kalli

Mälestame kallist venda ja onu

Aeg mure ja leina
kord kergemaks muudab,
kuid mälestust emast
aeg võtta ei suuda…

VELLO BRIKKERIT
VELLO BRIKKER

Margus ja Tarvo.

18.03.1962-26.04.2011

Südamlik kaastunne lähedastele
kalli

ENDEL AARTI
surma puhul.

Heido ja Avo peredega ja Helgi.

Ei ole õige öelda,
et inimesed tulevad ja lähevad.
On inimesi,
kes tulevad ja kunagi ei lähe.

VELLO BRIKKERIT
18.03.1962-26.04.2011

mälestades Kristel ja Urmas.

MITMESUGUST
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Keskkonnaameti looduskaitsekuu Ü R I T U S E D

13. mai 2011

Tervisedenduse konverents

“Tuleviku võti - lapsed ja noored”

14. mail linnulauluretk Pühajärve
pargis.
Koguneme kell 7.30 Otepää looduskeskuse
parklas. Võimalusel võtta kaasa binokkel.
Juhendavad Priit Voolaid ja Tarmo Evestus
Keskkonnaametist.

16. mail kell 10 maastikumäng
Valgamaa koolide 5.-8. klassi õpilastele
Otepää looduskeskuse juures. Parimatele auhinnad. Registreerimine margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

19. mail kell 18 loodusõhtu “Kuidas
aidata hättasattunud metslooma?”
Otepää looduskeskuses. Suvel satuvad
inimesed sageli loodusesse, kus puututakse
tihemini kokku metsloomadega. Südame
sunnil haaratakse tihti väeti loomakese
järele sooviga teda aidata. Keskkonnaameti
looduskaitse nõunik Teet Koitjärv räägib
hättasattunud loomade abistamisest Eestis.

21. mail looduskaitsekuu matk Soontaga looduskaitsealal.
Buss väljub kell 10.00 Valga kultuurikeskuse
parklast ja 10.35 Tõrva bussijaamast.
Registreerimine: 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee.
ÜRITUSED ON TASUTA. Lisainfo:
Margit Turb, tel 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee.
Kohtumiseni looduses!

Tänavu toimub Credit24 Rahvaliiga suvevolle Valgamaa võistlussari Pühajärve rannas
Credit24 Rahvaliiga suvevolle on võistlussari, mille eesmärk on populariseerida võrkpalli Eestis ning anda harrastajatele
jõukohane väljund mängimiseks. Suvevolle mängud toimuvad igal teisipäeval alates 7. juunist kuni 26. juulini Pühajärve
rannas. Registreerimine toimub toimumiskohas ja eelregistreerimisega. Etapil osalemise tasu eelregistreerunutele on 3
eurot ja kohapeal 4 eurot. Mandaat igal teisipäeval kell 18.00–18.15.
Meeste- ja naistearvestuses peetakse eraldi võistlused. Mängijate arv võistkonnas on 3 või 4 vastavalt
osalejate arvule. Iga etapi kolme paremat võistkonda autasustatakse meenete ja diplomitega. Hooaja
kokkuvõttes loositakse edukamate osalejate vahel välja auhindu.

Juhend ja muu täpsustav info www.otepaasport.ee või merlin@otepaa.ee, Merlin Müür 515 7487.

Meil on hea meel paluda teid
Otepää GOLD OPTIKA
avamisele kolmapäeval, 18. mail kell 10.00.
Asume Otepää Kaubanduskeskuse teisel korrusel
Lipuväljak 28. tel. 7670 381.

Avamise puhul polariseeritud päikeseprillid (kasulikud eriti
autojuhtidele) alates 12 eurost.
Prilliraamid alates 5 eurost,
prilliklaasid alates 3 eurost.
Nüüd ei pea sa enam ootama meeletuid kampaaniaid ja allahindlusi, sest Gold Optika prillipoodides Otepää
Kaubanduskeskuses ja Elva Arbimäe Konsumis (Kirde tn 3) on
aastaläbi hinnad alati soodsaimad Eestis.
Meie valikust leiate:

Prillide määramine, kontaktläätsede määramine, prilliraamid,
prilliklaasid, kontaktläätsed, hooldusvahendid, prillitoosid,
prilliketid, prillipaelad, valmisprillid, prillide valmistamine ja
remont.
Lisaks pakume alati TASUTA konsultatsiooni, et leiaksite endale
sobivaima lahenduse vastavalt teie vajadustele.
Info ja registreerimine silmade kontrollile, prillide ja

kontaktläätsede määramisele

tel. 7670 381.

Otepää GOLD OPTIKA on avatud E-R 9.00-18.00, L 9.00-17.00.

Aruteluseminar
„KOOL JA KOGUKOND“
21. mail 2011 kell 10.00–14.00 Pühajärve
Põhikooli aulas.
Seminari läbivateks teemadeks on:
- väärtusarendus ja -küsimused hariduses (strateegiline väärtusarenduse programm);
- väärtuskasvatuse rakendamine, selle
rolli ja vajalikkuse mõistmine;
- õpilase järjepideva ja tervikliku
arengu soodustamine, toetamine;
- koostöö lastevanemate, kooli, kogukonna ja kohaliku omavalitsuse vahel;
- olulised valikud hariduselus.
Seminari eesmärgiks on kaasata erinevaid kogemusi kooli ja kogukonna koostoimimisest, uurida kooli ning kogukonna vastasmõju, soodustada omavahelist koostööd. Soovime jagada kogemusi
ja üheskoos arutada selle üle, millised on

olulised valikud hariduselus ning aidata
kaasa Eesti ühiskonna tasakaalustatud
arenguks vajalike muudatuste tegemisele.
Esinema tulevad Tartu Ülikooli professor Margit Sutrop, ettekande teema
„Väärtused ja väärtuskasvatus heas
koolis,“ Haridus- ja Teadusministeeriumi esindaja asekantsler Kalle Küttis, ettekande teema „Väärtus – kas friikide vääratus?“ Ettekannetele järgneb ühine arutelu.
Võimalusel palume oma osalemisest
teada anda tel 55 987 416 või e-posti aadressil: solveig@natter.ee, nii saame üritust
paremini planeerida. Juhul, kui ei ole võimalik ette teatada, olete ikkagi seminarile oodatud!
Ootame kõiki huvilisi ja kaasamõtlejaid!
Seminar on tasuta!
Ürituse päevakava ja täpsem info ilmub
Pühajärve Haridusseltsi kodulehel.

