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Heategevusjooksust Otepääl
võttis osa 288 õpilast

www.otepaa.ee/ot

3. mail toimus heategevuslik
üle-eestiline noorte teatejooks. Otepää Keskväljakul
jooksid 288 õpilast seitsmest
koolist.

Emadepäevaks
Laine Peterson
Emakest emadepäeval peaksime meeles
pidama kõik,
sellega unetud ööd ja vaevad tasutud saaksid
kõik.
Emana sa ju muud ei soovi,
kui häid sõnu kuuleks ja head tooni.

J

ooksu peakorraldaja on võistluste
korraldamise ja sportlaste esindamisega tegelev mittetulundusühing
MTÜ Tallinnmeeting. Otepää teatejooksu korraldaja Miia Pallase andmeil
osales Otepääl 32 võistkonda Otepää ja
Kanepi Gümnaasiumist ning Palupera,
Puka, Keeni, Rannu ja Pühajärve põhikoolist.
Lapsi tervitasid Otepää vallavanem
Andres Visnapuu ja noorte laskesuusatamise maailmameister Grete Gaim.
Soojenduse viisid läbi Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali neiud.
Heategevuslikul teatejooksul joosti
liikumisvõime kaotanud laste ravi heaks
Haapsalu Neuroloogilises Rehabilitatsioonikeskuses. Liikumisvõime kaotanud
laste ravi toetuseks korraldatav teatejooks toimus sel aastal samaaegselt 21

SANGASTE
vald

Nr 9 (339)

Ühiskond vajab uut põlvkonda,
kes ei peaks halvaks vanemat seltskonda.
Õpeta, noor ema, täna oma last,
et sul oleks vanaski eas rõõmu tast!
Puud tuntakse tema viljast!
Sa ei taha ju metsikut vilja?
Nii pookima peab ka inimlapse,
et jumalakartuses saaksid tast Jumala lapse.

Otepää Keskväljakul stardivad vanema võistlusklassi esimesed jooksjad.
linnas: Tallinnas, Haapsalus, Jõgeval,
Kohtla-Järvel, Kuressaares, Kärdlas,
Narvas, Otepääl, Paides, Põlvas, Pärnus,

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepääl toimus see jooks juba viiendat
korda.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Gümnaasiumi koolinoortele

Otepää valla ja
Pilkuse küla esindajad
tutvusid Muhu radarijaamaga
2. mail külastasid Pilkuse küla ja Otepää valla esindajad
Muhu radarijaama. Tutvuti jaama tööga ning kohtuti
Muhu vallavanemaga ja kohaliku külavanemaga.
Muhu saarel asuv radarijaam on veel ehitamisjärgus
ning peaks valmis saama selle aasta sügisel. Radarijaam
on ehitatud endiseaegse õhutõrjesüsteemi paiknemiskohale. Analoogset ijaama planeerib Kaitseministeerium ehitada Otepääle, Tõikamäele. Muhus hakkab
paiknema kolmedimensiooniline keskmaaradar Thales
Ground Master 403. Radar on võimeline õhusõidukeid
avastama kuni 470 kilomeetri kauguselt ja kuni 30 kilomeetri kõrguselt.
Praegu on Muhus ehitamisel radariposti peahoone, abihoone, trassid ja piirdeaed. Nagu Otepääl, on
ka Muhu radarijaama juurde ette nähtud helikopteri
maandumisplats. Radarijaamas töötavate spetsialistide
tarbeks on kaitseministeerium ostnud Muhust ametikortereid.
Küsimusi tekitas radarijaama olukord sõjaohu korral
ja mis see kohalikele elanikele kaasa tooks. Radarijaama töötajad kinnitasid, et kuna tegemist on mobiilse
radariga, siis on võimalik ohtu ennetada ja õhuseire
süsteem õigeaegselt kohapealt minema toimetada.
Samuti on kaasaegsed relvad täppisjuhitavad ning orienteeritud konkreetse sihtmärgi tabamiseks.
Otepäälased küsisid ka jahipidamise võimaluste
kohta radari läheduses. Muhu jahiseltsist kinnitati, et
probleeme kohalikud jahimehed radariposti tõttu ei
näe ning vajadusel saab radarijaama valvavate kaitseliitlastega tegevuse osas kokkuleppeid teha.
Radariposti tööshoidmiseks hakkaks Tõikamäel
kokku vahetustega teenima umbes 20 inimest – lisaks
õhuväe radarispetsialistidele ka kaitseliitlastest palgaline valvemeeskond, majahoidja ja koristaja. Valvemeeskond ja abitöölised komplekteeritakse kohalike
elanike ja kaitseliitlaste seast. Negatiivseid mõjusid
ümbritsevale loodus- ja inimkeskkonnale radaripostiga seonduvalt ei kaasne, seda on kinnitanud ka Terviseamet spetsiaalselt selle radaritüübi kohta koostatud
analüüsis. Samuti vastab radar kõikidele rahvusvahelistele ohutusnõuetele.

Rakveres, Raplas, Sillamäel, Tartus,
Toilas, Viljandis, Valgas, Võrus ning
esmakordselt Keilas ja Kohtla-Nõmmel.

ettevõtlikkuse peapreemia

O

tepää Gümnaasiumi kollektiivis on juba pikemat aega positiivset pinget üleval hoidnud
märksõna VeniVidiVici. Selle nn kaubamärgi-

ga seonduvad 4 ettevõtlikku XI b klassi neidu Iti Uusküla, Teele Jakobson, Kerli Suviste ja Gerle Trifanov
(pildil koos president Toomas Hendrik Ilvesega), kellest
varemgi Otepää Teataja veergudel on kirjutatud.
4. mail pälvis nende algatatud ettevõtlikkuse projekt
VeniVidiVici-õpilasvahetus vabariigi peapreemia.
Lisaks kuulutati see ettevõtmine ka Valgamaa parimaks algatuseks ja sotsiaalse ettevõtluse eripreemia
vääriliseks.
Programmi raames on igal huvilisel kooliõpilasel
võimalus oma kodukool 1-2 nädalaks vahetada mõne
muu projektiga liitunud Eestimaa kooli vastu. „Küll on
meie Otepää kool ikka ilus, armas ja range, siin tuleb
kõvasti tööd teha!“ tõdesid ühisel häälel VII a klassi
õpilased Triin Rüütli ja Johanna Rehelem, kes käisid
möödunud nädalal vahetusõpilaseks Värskas. Projekti
kasulikkust on rõhutanud kõik enam kui 20 koolinoort,
kes tänaseks on teistes koolides õppimist proovinud.
OG meediaklass

13. mail kell 15.00
Otepää Kultuurikeskuses

EMADEPÄEVA
KONTSERT
Otepää valla Aasta Ema 2012
austamine
Laste sünnikirjade üleandmine
ARSISE KELLADE TARTU
NOORTEANSAMBLI kontsert

Head emadepäeva!
Lapsekasvatuses on vaja näha vaeva!
Mida sa külvad, seda ise kord lõikad,
harva elus halvast külvist head lõikad.
Olgu sul rõõmu igast oma lapsest!
Pea meeles: ära õiget aega mööda lase!
Kahe-kolmeaastaselt on lapsel käes alus,
õpeta nii, et 40 aasta pärast poleks valus!
Head sõnad, head-ööd-musid ja kalli-kallid
tasutud saavad, kui kord sinugi juuksed on
hallid.
Luulekogumikust „“EURODEGA ELAMISE AEGU“,
2012, Valgas

Valgamaa laulu- ja
tantsupidu toimub
Otepääl
Otepääl 2. juunil toimuv maakondlik lauluja tantsupidu kannab pealkirja “Ma ise ilu
tegija…”
Valgamaa laulu- ja tantsupidu räägib
meist endist ja annab tunnistust, et elu
saab olla täpselt nii ilus, kui ilusaks me
selle ise elame. Kui maakondlikke pidusid
on Otepääl Tehvandi staadionil ennegi
peetud, siis ühine laulu- ja tantsupidu
toimub seal esimest korda. Peol esineb
umbes 600 lauljat ja 1064 tantsijat 74 kollektiiviga (sh 4 lasteaia kollektiivi).
Tantsupidu algab kell 16 ja laulupidu
saab alguse kell 18. Pidu on kõigile tasuta!
Üritust toetavad Valga Maavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp, Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskus, Otepää Vallavalitsus, Otepää Gümnaasium, Kaitseliidu
Valgamaa Malev, SA Tehvandi Spordikeskus jpt.
Tulgem ühiselt päeva veetma, sest koostegemises peitub rõõm ja tantsides ning
lauldes olemegi ise ilu tegijad.
Täiendav info: laulupeo kohta Siiri Põldsaar 5664 3961 ning Eha Mandel 766 6177;
5392 6891.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Kohvilaud

Otepää Naisselts, Otepää vald
Otepää Kultuurikeskus

Vaata võistluspäeva liikluskorraldust lk 8
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ
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www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuse istungil
03.05.2012
Kinnitati Heido Orava taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Nüpli küla, Väike-Ruusa kinnistule
sauna püstitamise projekti koostamiseks.
Kinnitati Mall Retsniku taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Kääriku küla, Männi-Torni
kinnistule elamu ja kahe abihoone püstitamise projekti
koostamiseks.
Väljastati Henn Ruukelile ehitusluba Otepää valla
Arula külas Soo katastriüksusel elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati Kai Pank`ile ehitusluba Otepää valla Otepää
linnas Kopli tn 14 katastriüksusel elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati Valmar Vaaterile ehitusluba Otepää valla
Pedajamäe külas Pauska katastriüksusel elamu püstitamiseks.
Eraldati kultuurieelarve reservist 254 eurot andekate
Otepää noorte toetamiseks. Määrati andeka noore toetus summas 254 eurot Otepää Gümnaasiumi õpilasele
Helen Aluveele osalemiseks 25.-29.04.2012. a Tallinnas
Eesti Muusika ja Teatri Akadeemias toimuval rahvusvahelisel muusikaolümpiaadil.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule summas
384 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis
isikut.
Määrati ühekordset toetust ühele isikule summas 64
eurot.
Anti raieluba 10ne haavapuu langetamiseks aadressil
Männi 5, Otepää.
Lubati Otepää valla teedel, millel liiklemisel on kehtestatud koormuspiirang liigelda 16nel OÜ Kaubaekspress
sõidukitel, mille täismass on suurem kui 8 t (põhjendus:
ettevõtete teenendus Otepääl ja Otepää vallas).
Peeti võimalikuks jagada Rae katastriüksus kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Muudeti Pühajärve Vallavalitsuse 01.06.1999 korraldust
nr 153 „Vallavalitsuse seisukoht maa ostueesõigusega
erastamise võimalikkuse kohta“. Maa erastatakse OÜ
Makarov Muusik hoonete juurde.
Lubati vallavanem Andres Visnapuu puhkusele 08.10.05.2012. Vallavanema ülesandeid täidab sel ajal abivallavanem Merlin Müür.
Otepää Vallavalitsuse istungil 26.04.2012
Kinnitati tugiisiku teenuste osutamisega seonduvad
dokumendid.
Peeti võimalikuks jagada Mäeveere katastriüksus
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Kinnitati Aimur Uuki taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Märdi küla, Ala-Matu kinnistule
elamu ja kahe abihoone püstitamise projekti koostamiseks.
Määrati puudega inimese toetust erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks kuuele isikule.
Kehtestati tugiisiku teenuste hinnaks 0,5 eurot teenustunni eest.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha aegunud õpikud
koguses 618 tk. Summas 3 440,97 eurot ja õpilastele kasutamiseks väljastatud töövihikud koguses 3 075 tk. summas 11 326,02 eurot.
Kinnitati projekteerimistingimused Otepää vallas,
Otepää linnas, Ranna tee 1 kinnistule, Pühajärve laululava rekonstrueerimise-ja laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
Anti Triplex Eesti OÜle luba korraldada 28.04.2012.
a kell 22.45-23.00 ilutulestik Otepää vallas Nüpli külas
SA Tehvandi Spordikeskus territooriumil asuval parklaalal.
Väljastati kirjalik nõusolek Riho Tapferile ehitise
(elamu) tehnosüsteemide muutmiseks asukohaga Otepää
vald Ilmjärve küla Suur-Tedre maaüksus.
Kinnitati Merlin Kriisa taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linnas, Valga mnt 3 kinnistul paikneva elamu rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Toomas Lepalo taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linnas, Pühajärve tee
18/20 kinnistul paiknevate elamute renoveerimise- ja
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel neli

Sügisel alustab Otepääl esmakordselt
kooliteed 38 last
25. aprillil oli Otepää vallavalitsuses koos Otepää
valla esimesse klassi esitatud taotluste läbivaatamise
komisjon, kes vaatas läbi Otepää valla munitsipaalkooli soovijate avaldused. Avaldusi oli kokku 38,
kellest 31 soovisid minna õppima Otepää Gümnaasiumi ja 7 Pühajärve Põhikooli. Laekunud avalduste
põhjal tegi komisjon otsuse, et 2012. a sügisest avatakse Otepää Gümnaasiumis kaks esimest klassi ja

AMETLIK INFO
Otepää valla omandis olevat kinnistud. Kinnitati
enampakkumise läbiviimiseks kirjaliku enampakkumise tingimused. Moodustati kirjaliku enampakkumise läbiviimiseks komisjon.
Määrati sünnitoetust neljale isikule kogusummas 960 eurot.
Määrati ühekordset toetust kolmele isikule kogusummas 128 eurot.
Määrati igakuine hooldajatoetus ühele isikule.
Määrati koduteenus ühele isikule.
Anti MTÜle Klubi Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 13.05.2012.
a ajavahemikus kell 06.00-18.00 avalik üritus SEB
30. Tartu Jooksumaraton.
Anti Kame Klubi OÜle luba korraldada Otepää
vallas Otepää linnas ajavahemikul 20.07.2012. a
alates kell 08.00 kuni 22.07.2012. a kell 12.00 avalik
üritus „Rallitelk“.
Anti Noortesport MTÜle luba korraldada Otepää
vallas Otepää linnas 23.07.2011. a alates kella 07.00
kuni kell 21.00 avalik üritus Eesti Meistrivõistlused
Tänavakorvpallis 2012 Otepää etapp.
Anti MTÜ-le Spordiklubi XT-Sport luba korraldada 17.05.2012. a alates kell 19.00 kuni 19.05.2012.
a kell 22.00 Otepää valla haldusterritooriumil
(võistluskeskusega Kääriku Spordikeskus) avalik
üritus EXTAR 48 h.

Pühajärve Põhikoolis liitklass, kus esimene klass liidetakse kolmanda klassiga.
Vallavalitsus esitab esimesse klassi õppima asuvate
laste nimekirjad munitsipaalkoolide kaupa koos koopiatega esitatud taotlustest koolide direktoritele.
Nimekirjad on avalikustatud ka valla kodulehel.
MONIKA OTROKOVA

Rõuge vallavalitsus külastas Otepää valda
3. mail külastas Otepääd Rõuge vallavalitsuse delegatsioon koos vallavanema Tiit Tootsi ja volikogu
esimehe Jaak Pächteriga.
Külastati Otepää vallavalitsust, Tehvandi Spordikeskust, Talispordimuuseumi, hüppemäge, käidi
uudistamas Otepää Lihatööstuses ning tutvuti
Otepää Gümnaasiumiga.
Rõuge vallavanem Tiit Tootsi sõnas, et külas-

käik kujunes igati huvitavaks. „Kui tavakülastajana
Otepääl käia, siis jääb palju asju varjatuks,“ rääkis
Tiit Tootsi. „Otepää on Rõugest kaks korda suurem
ning päriselt võrrelda neid kahte omavalitsust ei saa,
küll aga on Otepää edulugu meile motivaatoriks.“
Kõik külastatud kohad jätsid rõugelastele väga
hea mulje, meeldejääv oli tutvumine Otepää Lihatööstuse tegevusega.
MONIKA OTROKOVA

Tugiisiku teenust saab nüüd taotleda
ka Otepää vallast

O

tepää vallavolikogu kehtestas oma aprillikuu määrusega Otepää valla lastega peredele tugiisiku teenuse osutamise tingimused ja korra. Tugiisiku teenust saab taotleda alates
1. maist 2012.
Tugiisiku teenust osutatakse kõrvalabi vajavatele
lastega peredele, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri andmetel Otepää vald. Teenuse sihtgruppideks on:
1. lapsed, kes vajavad abi puude, haiguse või
raske olukorra tõttu (õnnetused, lein),
2. lapsed, kes on kinnipidamiskohas või kinnipidamiskohast vabanenud,
3. lapsed, kes vajavad abi asenduskodus, perekonnas hooldamisel või turvakodus viibides või
sealt lahkudes iseseisvalt elama asumisel;
4. lapsed, kes vajavad abi seoses eestkostel olemisega ning eestkoste lõppedes iseseisvalt elama
asumisel;

5. lapsed, kes vajavad abi psüühika- või käitumishäire tõttu;
6. lapsed, kelle vanemad on raskustes nende eest
hoolitsemisega ning neile turvalise ja toetava kasvukeskkonna loomisega.
Teenuse osutamist korraldab ja tugiisiku määrab
Otepää Vallavalitsus. Tugiisiku teenuseks on vallavalitsuse korraldusega kehtestatud 0,5 eurot tunni
eest. Teenuse osutajaks võib olla juriidiline isik kui
ka eraisik või täisealine isik, kes on läbinud tugiisiku
koolituse ja/või töötanud eelnevalt teenuse sihtgrupiga ja sobib teenuse saajaga.
Tugiisiku teenuse taotlemiseks tuleb abivajajal,
tema lähedastel, naabritel või teistel asjast huvitatud
isikutel pöörduda kirjaliku avaldusega Otepää Vallavalitsusse.
Täiendav info: www.otepaa.ee rubriigist „Haridusja sotsiaal“.

Info 2012. aasta hajaasustuse veeprogrammi
kohta
Käesolevaga teatame, et veeprogramm 2012.
aastal ei rakendu, kuna programm lõpetati
üleriigiliselt. Sellest tulenevalt uusi taotlusi
vastu ei võeta.
Infoks pooleliolevate projektide kohta
Kõigil, kellel on esitamata taotlused veeprogrammi kestvuse pikendamiseks, palume need
esitada esimesel võimalusel.
Samuti juhime tähelepanu sellele, et kui
muutub konkreetse tegevuse maksumus rohkem kui 10%, on teil kohustus sellest kirjalikult
teatada.
Abivallavanem MAIRO KANGRO

MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel Otepää vallas:
1.1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840
kantud kinnistu Pilkuse vallamaja (katastritunnused 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas) enampakkumisel alghinnaga
25 000 (kakskümmend viis tuhat) eurot.
1.2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2165240
kantud korteriomand asukohaga Luiga elamu
korter 3, Raudsepa küla, Otepää vald (katastritunnused 63601:003:2560, 431/1718 mõttelist osa 4242
m2 suurusest kinnistust ja reaalosana eluruum nr 3
üldpinnaga 43,1 m²) enampakkumisel alghinnaga
3 300 (kolm tuhat kolmsada) eurot.
1.3. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2165340
kantud korteriomand asukohaga Luiga elamu
korter 4, Raudsepa küla, Otepää vald (katastritunnused 63601:003:2560, 434/1718 mõttelist osa 4242
m2 suurusest kinnistust ja reaalosana eluruum nr 4
üldpinnaga 43,4 m²) enampakkumisel alghinnaga
3 300 (kolm tuhat kolmsada) eurot.

26. mail kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses

KEVADKONTSERT
Esinevad vokaalansambel

Relami ja Nuustaku
naisrahvatantsurühm.

1.4. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340
kantud kinnistu Vana-Kooli (katastritunnused
63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla
Otepää vallas) kordusenampakkumisel alghinnaga
51 000 (viiskümmend üks tuhat) eurot.
Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja
juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
Tagatisraha ja osavõtutasu tuleb tasuda Otepää Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB pangas
hiljemalt 28. mail 2012. a.

Kirjalik pakkumine tuleb esitada 29. maiks 2012. a
kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse
kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus märgusõnaga “Pilkuse vallamaja” või „Vana-Kooli“ või
„Luiga elamu korter 3“ või „Luiga elamu korter 4“.
Enampakkumise tingimustega on võimalik tutvuda
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
“Otepää Vallavalitsus müüb”.

Kristofer Lens
Riko Klais

Käsitööringid olid popid
Kevade kärbes
Kevad käes ja aeg teha kappides suurpuhastust.
Otepää naiskodukaitsjad võtavad taas vastu
puhtaid, terveid riideid, mänguasju, aksessuaare,
sporditarbeid Kaitseliidu õppeklassis Otepääl
Pikk tn.1 14. ja 15. mail kella 16-19ni või eraldi
kokkuleppel helistades 56 638 474.

AVATUD USTE päev

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

24. mail kell 16.00.

23. aprillil
22. aprillil

Otepää vallavalitsuses asus tööle uus abivallavanem – Mairo Kangro.
Abivallavanem juhib valla majandus- ja planeerimisteenistust ning korraldab ja koordineerib kõiki
selle valdkonna tegevusi.
Mairo Kangro on õppinud Otepää Gümnaasiumis ning lõpetanud 2010. aastal Tallinna Tehnikakõrgkooli autotehnika erialal. Mairo Kangro
on töötanud UPM-Kymmenes palgi vastuvõtu
andmete sisestajana ning Forestline OÜs ja Kame
Klubi OÜs.
Kontaktid: tel. 766 4810; 53 033 035, e-post:
Mairo.Kangro@otepaa.ee.
Vastuvõtuajad: E 10.00-12.00.

...Täiendav info: Mairo Kangro 766 4810; 5303 3035.

Otepää Lasteaia Pähklikese majas

SÜNNID

Otepää vallavalitsuses uus
abivallavanem

Sügisel sõime tulevate laste vanemaid
ootame kell 15.30 lasteaia saalis.
Olete oodatud!

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 Naisseltsi poolt veetavad käsitööringid
toimusid läbi talve üks kord kuus Otepää Kultuurikeskuses. Praeguseks on küll hooaeg läbi, kuid
sügisel planeeritakse uue hooga jätkata.
Kord kuus toimunud käsitööringid meelitasid
kohale palju huvilisi, viimane kord, 22. aprillil
toimunud käsitöö õpitoas tegutses isegi kaks
rühma. Otepää Naisseltsi esinaise Riita Aaderi
sõnul õpetati käsitööringis pea kõike – kudumisest-heegeldamisest ja viltimisest kuni ehete
valmistamiseni välja. Õpetajateks olid Krista
Kapp ja Kaie Vakman.
„Sügisel on kavas käsitööringiga edasi minna,“ kinnitas Riita Aader. „Plaanis on õppida
nõeltehnikat, kõlavööde tegemist ja palju muud
põnevat.“

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 25. mail.

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

OTEPÄÄ
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Nuustaku naisrühm sai
30aastaseks

N

uustaku naisrahvatantsurühm tähistas
29. aprillil oma tegutsemise 30. aastapäeva. Ühtlasi tähistati rahvusvahelist
tantsupäeva.
Nuustaku naisrühma olid tulnud tervitama
ja õnnitlema teised Otepää valla isetegevuskollektiivid, külalisi oli saabunud ka naabervallast Sangastest. Volikogu esimees Aivar Nigol
ja vallavanem Andres Visnapuu tunnustasid
naisrühma Otepää valla tänukirja ja 150 euro
suuruse preemiaga. Naisrühmale andis oma
õnnitlused ja tervitused üle ka Rahvakultuuri
Keskuse Valgamaa spetsialist Eha Mandel.
Uusi tantse isetegevuskollektiividele õpetasid ansambel Tsibihärblased Obinitsast ja pillimees Ain Raal.
MONIKA OTROKOVA

Otepää noored kolmandad

A

prilli keskel peetud maakondlikul staarijäljenduskonkursil sai Otepää noorte
tantsutrupp Feeling Good 3. koha.
Noored esitasid oma versiooni Glee repertuaarist „Rumor Has It/Someone Like You“.
Noori hindas viieliikmeline žürii koosseisus
Siiri Põldsaar (Valga maavalitsuse peaspetsialist noorsootöö alal), Helin Sinisalu (Sära liikumisrühma juhendaja), Kalev Härk (Valga linnapea), Kadri Orav (Otepää ANK juhataja) ja
Tõnu Troon (Tõlliste vallavalitsuse sotsiaaltöö
spetsialist).
„Mulle meeldis see üritus väga. Kõik etteasted olid erinevad ja iga etteaste juures oli
midagi üllatavat,“ ütles žürii liige Kadri Orav.
„Noored võiksid aktiivsemalt ja julgemalt üritusest osa võtta, sest see on ju mõeldud kõigile
maakonna noortele. Eriti rõõmustas muidugi
see, et Otepää Avatud Noortekeskuse tantsugrupi FeelingGood noored saavutasid maakonnas hinnatava 3. koha.“
„Andsime laval esituse õnnestumiseks
endast kõik. Olime saanud koos proovi teha
ainult kaks korda, igaüks õppis iseseisvalt
kodus,“ rääkis FeelingGood tantsija Merit
Nigula. „Auhindade jagamine tõi suure üllatuse – lausa kolmas koht! Väga hea meel oli.“
MONIKA OTROKOVA

Volbriöö teatejooksust
võttis osa 63 jooksjat
30. aprillil toimus Otepääl volbriöö teatejooks.
Kokku osales võistlusel 9 võistkonda 63 jooksjaga. Jooksma olid tulnud nii Otepää spordiklubide esindused, väiksemad kogukonnad
kui ka ühe ettevõtte sportlik esindus. Osalenud
võistkonnad: Karupesa Team, FC Otepää,
Munamäe 16, Otepää Gümnaasiumi 7. a klass,
Pedajamäe küla, Mäesuusaklubi Väike Munamägi, Audentese Spordikool, UB 40, Oti pubi
ja ööklubi Comeback spordikoondis.
Võistluse eesmärk oli tuua erinevaid kogukondi koos sportima ja aega veetma. Kõiki
võistkondi tunnustati tubli osavõtu eest ja premeeriti kringlitega. Välja kuulutati ainult võitjavõistkond. Auhinnaks neile oli uhke rändkarikas, mida võib nüüd näha Munamäe 16 korterelamu aknal, sest kiireimat minekut näitas just
selle elamu võistkond. Võistkonna Munamäe
16 koosseisus jooksid Peeter Kümmel, Timo
Simonlatser, Merlin Müür, Ethel Kümmel,
Robi Männiste, Jaan Adamson ja Heidi Raju.
Otepää valla sporditöö spetsialist
MARTIN TEDER

Õpilaskonverents Pühajärve Põhikoolis
26. aprillil toimus meie koolis õpilaskonverents. Selle avasid 8. klassi õpilased oma uurimistöödega. Teemasid oli mitmest valdkonnast,
näiteks Facebook, kassid, nimede valik, autod.
Seejärel said sõna 9. klassi õpilased, kes rääkisid töövarjupäevast, mis toimus 17. aprillil.
9. klass oli käinud Otepää Tervisekeskuses,
OÜs Lemmikmees, Valga maavalitsuses Siiri
Põldsaare juures, kes on peaspetsialist noorsootöö alal, Otepää Looduspargis ja ajalehe
Valgamaalane toimetuses. Kõik said rääkida
nähtust-kuuldust, oma uutest kogemustest ja
teadmistest.
Päeva lõpus jagati magusaid auhindu lastele,
kes olid hästi esinenud erinevatel üritustel ja
võistlustel.
KÄROL BELOV ja SIGNE TÄÄR, 9. klass

Nutikad matemaatikud teritasid
vaimu Otepääl
20. aprillil toimus järjekordne kolme maakonna (Tartu-, Viljandi- ja Valgamaa) võistlus
„Nutikad matemaatikud“. Nimetatud tarkuseproov on saanud juba üsna pikaajaliseks traditsiooniks, mil igal kevadel võistlevad omavahel kolme maakonna 5.-8. klassi silmapaistvaimad matemaatikud.
Esimene selline võistlus toimus 1981. aastal
Tartu maakonna Lähte Keskkoolis. Võistluse idee autor on matemaatik Toomas Samm,
kes oli sel ajal Tartu rajooni haridusosakonna
juhataja. Kohtudes Valga ja Viljandi hariduselu juhtidega otsustati, et just põhikooli nutikamatele õpilastele on vaja võistlust, kus lahendatakse matemaatikaülesandeid.
Igal kevadel on võistlus ühes nimetatud maakondadest. Käesoleval aastal oli see järjekorras
juba XXXII ja organiseerijaks ning läbiviijaks
Valgamaa esindajana Otepää Gümnaasium.
Iga maakond tõi võistlusele 6 kõige targemat õpilast. Kahe tunni jooksul lahendasid

õpilased ülesandeid, mis on koostatud eri maakondade õpetajate poolt. Kokkuvõtted tehakse
individuaalselt klasside kaupa ja ka võistkondlikult maakondade kohta.
Seekord kogusid maakondadest kõige rohkem
punkte Viljandimaa nutikad. Otepää valla koolidest olid tublimad Rasmus Jaagant Pühajärve Põhikoolist (6. kl. – III koht, õp. K. Järv),
Kenno Ruukel (7. kl. – 4.-5. koht, õp. A. Kikas)
ning Silvia Luup ja Margit Saal Otepää Gümnaasiumist (8. kl. – 5.-8. koht, õp. E. Ever).
Võistluse korraldajad tänavad toetuse eest
Valgamaa, Viljandimaa ja Tartumaa Omavalitsuste Liitu ning sponsoreid (AS Oteks , Otepää
Lihatööstus Edgar, Evelin Samuel).
Maitsva toidu ja tordi eest suur tänu FIE Kalju
Saaremäele ning Hotell Karupesa restoranile.
Järgmisel kevadel toimub võistlus Viljandimaal.

KULTUURIÜRITUSED
11. mai kell 20.00
kultuurikeskuses tantsusalong. Veiko Ratase
juhendamisel tantsime džaivi. Pilet 5 €.
12. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I TÕNU RAADIK.
Näitleja, helilooja, kelle muusikat teab igaüks. Laupäevaõhtu
muusika ja juttudega. Sissepääs TASUTA! Broneeri laud varakult!
Tel: 742 4020 või kohvik@lumikohvik.ee

13. mai kell 15.00
kultuurikeskuses EMADEPÄEVA KONTSERT.
Otepää valla Aasta Ema 2012 väljakuulutamine, laste sünnikirjade kätteandmine, Arsise kellade Tartu noorteansambli
kontsert. Kohvilaud.
16. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I VEINIÕHTUSÖÖK.
Tippkokk Angelica Udeküll on l.u.m.i-s pakkumas kevadiselt
erilisi maitseid. Kohtade arv limiteeritud! Täpsem info alates 1. maist
telefonil 742 4020 ja kohvik@lumikohvik.ee.

20. mai kell 17.00
kultuurikeskuses kino „Raudne leedi”.
Eluloofilm, draama. Pilet 1,60 €.
26. mai kell 18.00
kultuurikeskuses KEVADKONTSERT.
Esinevad vokaalansambel Relami ja Nuustaku Naisrahvatantsu
rühm.
27. mai kell 17.00
KINO kultuurikeskuses Lohetätoveeringuga
tüdruk”. Põnevusfilm. Alla 12 a. keelatud! Pilet 1,60 €.

Otepää Gümnaasiumi matemaatikaõpetaja
ENE EVER

Otepää Gümnaasiumi
kooride

Karukäpa aruandenäitus

KEVADKONTSERT

MTÜ Karukäpa kudumise õpiringis on selle
hooaja õppetöö lõppenud. Sügisel alustati 26
huvilisega, kuid pidevalt käis koos 17-18 naist.
Enamik neist liitus Karukäpa seltsiga ka ametlikult.
Igaks koolituseks oli õpiringi eestvedajal Tiiu
Vutil näidiseks kootud uued sokid või kindad ja
prinditud igale osalejale uued mustrid. See on
suur töö ja naised on talle selle eest väga tänulikud. Kuduma õpiti erinevaid pitsilisi mustreid,
värvilisi kirjasid, kasutama erinevaid tehnikaid.
Kõik osalejad olid väga innukad ja ikka ja jälle
suudeti oma töödega teisigi üllatada.
Meie tänu kuulub organisatoorse poole
pealt Mari Mõttusele, energilistele kudujatele
Mare Kalevile ja Leida Vutile. Samuti ka Ene
Raudsepale, kes alati kudujaid rõõmsameelselt
ootas, toolid-lauad paika sättis ja kelle uudsed
ning kaunid tööd teisigi innustasid.
Nüüd, kus kudumise põhitõed on selged,
saab sügisel jätkata juba põnevamate tegemistega.
29. aprillil oligi Otepää kultuurikeskusesse
üles pandud Karukäpa käsitööringi liikmete
aasta jooksul õpitu põhjal valmistatud tööd.
Kuna samal ajal tähistas naisrahvatantsurühm
Nuustaku oma 30. sünnipäeva, polnud käsitööhuvilistest puudust, kuid uudistajaid käis
kaugemaltki. Puhjastki olid naisseltsi naised
Karukäpa tegemisi vaatama tulnud.

Suurt huvi pälvis Karukäpa SOKIKALENDER 2012. Lauale oli välja pandud nii kalender
kui ka kõik 12 sokki, mille mustrid on kalendris
olemas.
Igal kevadel tähistavad kudujad ka ülemaailmset vabas õhus kudumise päeva. Seda ikka
selleks, et tuua kokku kõik kudumise harrastajad, et mitte keegi ei jääks üksi toanurka norutama, vaid kõik tunneksid üheskoos olemisest
rõõmu. Loomulikult võib kududa ka üksi ja
nii kogu elu. Kuid ülemaailmse kudumispäeva
mõte ongi selles, et parim on olla üheskoos,
minna loodusesse, süüdata lõke ja katta piknikulaud. See on suurim kudujate üritus maailmas ja nad ei pea, vaid nad tahavad seda teha.
Kudujad tahavad avalikult näidata, et mitte
ainult vanaemad ei koo, meeles pidada ja kuulutada, et ilma meie vanaemadeta ei oleks meil
rikkalikku pärandit, kudumeid, kirju.
Ka Karukäpa kudujad on seda päeva juba
kolm aastat tähistanud ja üldsusele näidata soovinud, kuidas väga erineval moel saab kudumist
huvitavaks ja kaasahaaravaks muuta.
2012. aastal toimuvad kõikide maailmajagude riikides kohalikud kudujate kokkusaamised 9.-17. juunini. MTÜ Karukäpp ootab
kudumishuvilisi 10. juunil kell 12.00 kultuurikeskuse terrassile.

Otepää tulevikulootused
tantsupõrandalt

Peep Pedmansoni Pühajärve sõda ja rahu

O

L

tepää Gümnaasiumi õpilased Markus
Mõttus (III a klass) ja Meeli Brigit Tadolder (III b) võistlesid möödunud nädalavahetusel Valga Kultuurikeskuses tantsuklubi Cris korraldatud rahvusvahelistel tantsuvõistlustel ning pälvisid hõbemedali.
Eriti suur väärtus on saadud auhinnal seetõttu, et võistlus toimus kuues tantsus tunduvalt
vanemate (16-18aastaste) konkurentsis.

Suusaliit tunnustas Otepää mäesuusatajaid
25. aprillil kuulutas Eesti Suusaliit välja 2011/
2012 hooaja parimad sportlased. Muu hulgas
said tunnustuse Otepää noored mäesuusatajad.
Mäesuusaklubi Väike Munamägi treeneri
Peeter Siimu andmeil hinnati parimaks noormeheks mäesuusatamises hetkel Austrias
treeniv Tormis Laine (SK Otepää Õhujõud).
Parimaks neiuks mäesuusatamises kuulutati
Carmen Piho (SK Väike Munamägi, treener
Peeter Siim). „Lisaks sellele valis ESL mäesuusakomitee Carmeni Eesti noortekoondise
liikmeks, kuna tal oli väga edukas hooaeg ning
ta täitis kõik vajalikud normid,“ rääkis treener.
ESL Mäesuusakomitee otsustas saata SK
Väike Munamägi õpilase Greete Poderati FISi valiklaagrisse Austriasse. „Kui tal seal
hästi läheb, avaneb võimalus FISi rahastamisel laagris treenida lisaks veel kolm kuud, seda
juba septembrist,“ lisas Peeter Siim.
MONIKA OTROKOVA

17. mail
kell 18.00 aulas.

SPORDIÜRITUSED
13. mai

13. mai kell 18.00 Põlva Lootospark. FC Lootos vs FC Otepää.
Info: www.fcotepaa.ee

16. mai

Näitemäng eestlaste igipõlistest valikutest laulude
saatel. Küsimused 19. sajandi keskpaigast: vastu hakata või leppida, lahkuda või jääda on üpris aktuaalsed
tänapäevalgi.
171 aastat tagasi kääris Pühajärve mail mässuvaim.
Talupoegade salaplaan vereimejatest mõisnikud maha
jätta ja massiliselt kodumaalt minema kolida suruti
aga mõisnike soovil ja tsaarivalitsuse abil Pühajärve
mõisas valusalt maha. Õnneks pole eestlase elu ainult
vastuhakk ja peksasaamine. On lootust ja armastust,
nalja ja naeru, trilli ja tralli.

“Pühajärve sõda ja rahu” on Otepää Suveteatri
esimene pääsuke, kes laulab sumedatel suveõhtutel muusikalis-ajaloolises laulumängus Pühajärve ääres kaheksal õhtul juulis ja augustis.
Etendused Pühajärve ääres Poslovitsa rannas
27., 28., 29. juulil ja
7., 8., 9., 11., 12. augustil.
Piletid Piletilevist, Piletimaailmast ja tund enne
algust kohapealt. www.suveteater.ee.

Tänuavaldus
EELK Otepää Maarja kogudus tänab Otepää
Gümnaasiumi juhtkonda ja kooliperet, kes
tulid ja korrastasid kirikuaia ning kirikumõisa
ümbruse - suur aitäh kõigile õpilastele ja
õpetajatatele meie ühise kodukoha ilusamaks
tegemisel!

Mägestiku. 5. Otepää orienteerumiskolmapäevak.

Info: Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

17. mai kell 17.45 Tehvandi. 2. Otepää discgolfi neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844
17.-19. mai
Kääriku. EXTAR 48h. Info: Seiklusspordiklubi
X-TEAM, http://www.xtsport.ee/

20. mai kell 10-12 Sihtpunkt Tehvandi hüppemägi. 3. Otepää
Matk. Info: Martin Teder, 5624 2785
20. mai kell 17.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs Welco JK
Elekter. Info: www.fcotepaa.ee
23. mai
Savimägi. 6. Otepää orienteerumiskolmapäevak
Info: Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

24. mai kell 17.45 Tehvandi. 3. Otepää discgolfi neljapäevak.
Otepää vald ja Karupesa Team. Info: Tauno Tõld, 525 4844
27. mai kell 17.00 Tehvandi staadion. FC Otepää vs Valga FC
Warrior. Info: www.fcotepaa.ee

SILVIA MÄGI

õbus kurbmäng lauludega. Lavastaja Andres
Dvinjaninov, kunstnik Silver Vahtre, muusikaline kujundus: Kaunimate Aastate Vennaskond.
Laval: Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste, Andres
Dvinjaninov, Artur Linnus, Ingrid Isotamm, Marianne Kütt, Toomas Lunge, Indrek Kalda jt.

Tehvandi staadion. SEB Tartu Jooksumaraton. Info:

Klubi Tartu Maraton, www.tartumaraton.ee

Otepää muusikakooli üritused
mais
15. mai kell 18.00 Otepää Muusikakooli kevadkontsert Otepää
Gümnaasiumi aulas.
16. mai kell 13.00 kontsert lasteaedadele koos pillitutvustusega, muusikakooliga võivad tutvuma tulla ka kodused lapsed.
19. mai kell 15.00 Otepää Muusikakooli lõpuaktus Otepää
Gümnaasiumi aulas.
22. mai kell 18.00 IV klassi õpilaste kontsert Otepää Muusikakooli saalis.

Otepää Muusikakooli VASTUVÕTUKATSED

-klaver, -akordion, -viiul, -erinevad puhkpillid (klarnet, trompet,
tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt), -muusikaline eelkool.

ESMASPÄEVAL, 28. mail kell 10.00-20.00
TEISIPÄEVAL, 31. mail kell 10.00- 18.00

Ette valmistada üks laul!
Koolitare 7 II korrusel. Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee

KINO
20. mail kell 17.00 „RAUDNE LEEDI” (2012) Pilet 1,60 €
Eluloofilm, draama.

Endise Suurbritannia peaministri Margaret Thatcheri eluloofilm keskendub eeskätt lõivule, mida tal tuli võimu eest maksta.
Osades: Meryl Streep, Jim Broadhent, Richard E. Grant

27. mail kell 17.00 “LOHETÄTOVEERINGUGA TÜDRUK” (USA
2011) Pilet 1,60 € Thriller. Alla 14a. keelatud!
Lohetätoveeringuga tüdruk on Stieg Larssoni Millenniumi-triloogial
põhineva kolmeosalise filmisarja esimene osa. 46 riigis 50 miljonit
eksemplari müünud maailmakuulsa triloogia esimesel romaanil põhineva linateose režissöör on David Fincher.
Osades: Daniel Craig, Stellan Skarsgård, Rooney Mara, Robin Wright

EELK Otepää Maarja kogudus annab
teada!
Jumalateenistused 2012. a maikuus:

Kõik jumalateenistused toimuvad kuni sügiseni nüüd suures kirikus!

P 13. mail kl. 11.00 emadepäeva jumalateenistus Otepää
kirikus
P 20. mail kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
R 27. mail kl. 11.00 jumalateenistus Otepää kirikus
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA
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www.palupera.ee

AMETLIK INFO

PROJEKTID

Palupera Vallavalitsuse istungil
26.04.2012 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 3 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 1. maist
kuni 2012. aasta lõpuni.
Väljastati ehitusluba MTÜ Nõuni Purjeklubile Nõuni
külas Nõuni algkooli kinnistul asuva majandushoone
rekonstrueerimiseks paadikuuriks.
Anti kaks õppetoetust kesk-erihariduse ja kõrghariduse omandajatele a´ 40 eurot, üks hüvitis lapsele prillide ostuks summas 32,40 eurot, kaks sünnitoetust a´130
eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot, üks hüvitis haigla
voodikoha eest tasumiseks 40,25 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 11 inimesele kogumahus 260,72 eurot.
Kinnitati aprillikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 1002,82 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 24 inimesele kogumahus 453,75 eurot.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Hellenurme külas Hellenurme sigala alajaama 0,4kV fiider
F4 pingeparanduse väljaehitamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le MIHKEL X Nõuni külas
Nõuni keskasula kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek OÜ-le Vevasi Miti külas
Hämariku kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Tunnistati edukaks Anes-Veod OÜ pakkumus (50 eurot
töötunni hind käibemaksuta) Palupera valla teede greiderdamisel.

Sulle laulan oma armsamad laulud,
sulle tantsin oma
toredamad tantsud armas ema,
vanaema, naabritädi...

Olete oodatud reedel,
11. mail kell 19 Nõuni kultuurimajja

VÄIKESELE
KONTSERDILE .
esinevad Otepää Muusikakooli õpilased,
meie maja lauljad ja tantsijad
toimub traditsiooniline tordioksjon.
õhtu jätkub Rõngu külakapelli muusika taktis

Tule kohe kogu perega!

VIA HANSEATICA
Advancing remote areas by development of crossborder VH tourism route on basic of local resources
– Via Hanseatica

Nagu Nupud Laual liikumispäeval

P

alupera vallas tähistati 28. aprillil Valgamaa
liikumispäeva ühise meeskonnamänguga
Nagu Nupud Laual. Sellega ühendati looduses liikumine projektiga, mida rahastab Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Enne loodusesse
tulemist korraldas noortevolikogu lauamängude
turniirid (lauatennis, õhuhoki, piljard) noortekeskuses.
Õhtul tõi kaunis kevadpäev mängule registreeruma 56 osalejat, kes pidasid esmatähtsaks
küll osalemist, kuid eks mängus kasvab ikka ka
võistlusmoment. Moodustati 10 võistkonda, esindatud oli 7 noortevõistkonda küladest (Nõunikad,
Annika, Metsikud, Viies klass, MARKK, Monster
ja Sullad), pedagoogide võistkond Opsih, linetantsutrupi OiKuiMaru ja volikogu võistkond OiKuiVoli ning noortevolikogu võistkond PVNK.
OÜ 360 KRAADI juhendajalt Maililt saadi
juhtnöörid, lauamängule kohaselt veeretati
murul suurt täringut ja edasi mängis rolli meeskonna strateegilise planeerimise oskus, teadmised ja väledad jalad. Kokku läbiti keskmiselt 3,9
km. Koha võistkondade järjestuses määras lisaks
läbitud vahemaale (mida vähem, seda edukam)
ka sammude arv laual/looduses finišisse, 48
sammuni. Rekord oli seekord 15 sammu, keskmiseks kujunes aga 23. Pool aastat koostööd harjutanud Palupera valla noortevolikogu tuligi esiko-

hale (3,79 km ja 15 sammu). Neile järgnes täisikka
jõudnud noorte võistkond Sullad (3,83 km ja 20
sammu), kes jõudsid lõpp-punkti loodust nautinutena viimastena. Pedjestaali III koha sai linetantsutrupi OiKuiMaru ja volikogu võistkond (OiKuiVoli), kes läbisid 3,15 km 21 sammuga.
Edasi: IV koht – Metsikud 4,45 km, 21 sammu,
V koht – Nõunikad 4,72 km, 23 sammu, kuid
jõudsid finišisse kärmelt esimestena, VI koht –
Annika 3,7 km, 24 sammu, VII koht – MARKK
3,48 km, 24 sammu, VIII koht – Viies klass 3,89
km, 25 sammu, IX koht – Opsih, 4,38 km, 26
sammu ja X koht – Monster 3,92 km, 26 sammu.
Meeskonnamängu läbiviija premeeris võitjaid ja selgitas mõningate küsimuste vastuseid.
Meie mälumängurid ei soovinud vaiet esitadagi,
sest tähtsam oli õues koosveedetud aeg. Jätkati
Palupera valla poolt rahastatud ühise grillimisega, kus jätkuvalt arutati mänguküsimusi, taktikat, tehti järeldusi. Elevust tekitas see, et noored
tegid „vanadele ära!”. Palupera valla noorsootööd
arendaval koostöövõrgustikul on nüüd järjekordne kogemus, kuidas ühisel mänguplatsil leiavad
koha ja aja KOV-kool-vabasektor-lapsevanemadnoored. Jääb vaid loota, et toimiv koostöövõrgustik jätkub ka projektiväliselt Teeme Ära talgupäeval, jaanipäevaüritustel jne.
TERJE KORSS

Toetaja – Eesti-Läti-Vene programm, projekt ELRI113.
Toetuse saaja – Vidzeme Planning Region, juhtpartner.
Partnerid – suuremahulise piiriülese projekti partnereid on nii Eestist, Lätist kui Venemaalt (kokku
18). Valgamaalt on parteriks Valgamaa Arenguagentuuri kõrval ka Palupera vald.
Eesmärk – Via Hanseatica arenguvööndi arendamine, toodete arendamine, turismiasjaliste
arendamine, objektide parendamine, ühisturundus.
Juhtimise- ja infoalastes tegevustes osalemisele
lisaks saab Palupera vald investeeringu VH arenguvööndisse jäävata puhkeobjektide parendamiseks
2012. aastal – Hellenurme puhkeala saab riietuskabiini, kompostkäimla, 2 minipuukuuri, 2 prügikasti,
2 grillrestiga grillikohta; Hellenurme mõisapark 2
rippkiike ja ühe kaalukiige; Lustimäe puhkekoht 2
prügikasti ja inventari paranduse.
Toetus – projekti kogumaht 1,8 milj. eurot. Palupera
valla osa sellest 11 508 eurot, millest omaosalus
vähemalt 1151 eurot.
Projekti kestus – jaanuar 2012 – detsember 2014.

VVV fotokonkurss
„MÄRKA MIND 2012“
Ootame osalema loodusfotokonkursil! Osaleda
saab kolmes vanuseklassis:
kuni 11aastased, 12-16aastased, 17aastased ja
vanemad.
KONKURSI EESMÄRK on märgata ja jäädvustada
looduses väiksemaid elus või eluta looduse elemente või midagi sellist, mida tavaliselt ei kohata. Olgu
need siis putukad, linnud, loomad, taimed, seened,
marjad, lehed või midagi täiesti eriskummalist. Ka
maastikus võib leida erilisi nähtuseid. Oluline on,
et see, mida pildistad, nõuab eraldi märkamist või
millel on eriline saamislugu.
Konkurss kestab 1. oktoobrini 2012. Konkursi
peaauhind on 320 euro väärtuses. Vanuseklasside
võitjale on auhind 64 euro väärtuses. Eraldi auhinnad Elva puhkepiirkonnas tehtud fotodele ja talvistele fotodele. Žürii töös osalevad loodusfotograafid
Arne Ader ja Urmas Tartes.
Tutvu fotokonkursi tingimustega kodulehel
http://www.vvvs.ee/?484. Info telefonil 52 54 172
või triinu@vvvs.ee.
Ootame rohket osavõttu!

SÜNNID
Alari Koitla
Ranno Januškevits

22. aprillil
23. aprillil

Talgud Aakres ¨

Projektikoolitus Euroopa Noored

VVV MAIKUU MATKAPÄEV
19. mail kell 11.00
„MAASTIKUMÄNG + FOTOJAHT LUKE MÕISAS“
Teeme orienteerumise veidi lõbusamaks. Pildistame
ja lahendame ülesandeid. Kogunemine Luke Mõisa
parklas. Matka kestvus 2-4 tundi. Grupi suurus 20
inimest. Retkejuhid Kairit ja Karin Raud. Registreerimine telefonil 517 8912, Karin.
Matkapäeva matk on tasuta. Info www.vvvs.ee.

14.-15. aprillil toimus Tallinnas projektikoolitus Euroopa Noored IDEE24, kus noored kogu
Eestist tulid kokku, et üheskoos oma pooleliolevaid projektiideid lihvida või hoopis uusi välja
mõelda. Esindatud oli ka meie oma Palupera valla
noortevolikogu, koosseisus Artur Lõhmus, Merily
Viks, Deivi Sarapson ja Willi Pastak. Koos koolitaja ning Euroopa Noored Eesti büroo nõustajatega tuli ideed rahastustaotlusteks vormistada 24
tunni jooksul.
Palupera valla noortevolikogu läks koolitusele
ideega vormistada noortele aastalõpus tänuüritus.
Kuna leidsime teise lahenduse tänuürituse korraldamiseks, tulime välja uue projektiga, mis kannab
nime „Tunne oma kodukanti“. Projekti idee
sündis läbi probleemipuu ja sellele järgnes ajurünnak. Suurimaks probleemiks tuli välja noorte
passiivsus, mille võtsime aluseks oma uues pro-

jektis. Projekti ideeks on aktiviseerida noori ning
anda noortele võimalus oma kodukohta tundma
õppida täiesti uuel meetodil. Projekti sisu hõlmab
öömälumänge, foto- ja videokoolitust, fotojahti
ning meisterdamist.
Koolitus ise oli väga vahva. Esindatud olid ka
Rae valla noored, kes soovivad luua samuti noortevolikogu ning oma kohalolekuga saime neile
päris palju nõu jagada ja küsimustele vastata.
Nemad ootavad meid endale tulevikus külla.
Lisaks pingsale mõttetööle toimusid ka erinevad
mängud ja ülesanded pinge maandamiseks. Kohapeal jagasid head nõu SA Archimedes Euroopa
Noored Eesti büroo nõustajad. Koolitusega võis
väga rahule jääda ning tulevikus saame uusi teadmisi kindlasti rakendada uute projektide elluviimisel.
WILLI PASTAK

Üle-eestilise kampaania „Teeme ära“ tõi 5. mail
taas Aakresse talgud. Aakre küla osales aktsioonis
kolmandat aastat. Käesoleval aastal osales 50 talgulist, mis näitab, et külaelanikud jätkuvalt hoolivad
oma kodukohast. Samuti ei pelga tööd ka need, kes
elavad Aakre asulast väljaspool, ümberkaudsetes
külades.
Möödunud aastatel on korrastatud mõisaparki, rahvamaja parki, teede äärtest on maha võetud
ohtlikke puid ja oksi ning võsa, korrastatud on jõeäärne ala. Tänavu tehti taas palju tööd mõisapargis ning korrastati teeääri, kus võeti maha võsa ja
korjati prügi. Kolme talguaastaga on Aakre muutunud märgatavalt ilusamaks ja puhtamaks. Pärast
talguid pakkusid Aakre Lasteaed-Algkooli kokad
talgusuppi.
Aakre külaselts tänab kõiki talgulisi, kes sel
päeval võtsid vaevaks tulla kodust välja, et muuta
Aakre veelgi kaunimaks paigaks.
MTÜ Aakre külaseltsi juhatus

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Tulekahjuõppus Puka Keskkoolis
ja sellega kaasnevas trepikojas puhkenud tulekahju. Sellest tingituna andis tuletõrje valveseadeldis
alarmsireeni. Edasi käituti vastavalt Puka Kesk-

EVE MÄEORG

2. mail toimus Puka Keskkoolis korraline tuletõrjeõppus. Vastavalt eelkoostatud evakuatsiooniõppuse legendile oli teisele korrusele mineval trepil

kooli tuleohutusjuhendile. Tulekahju avastanud
õpetaja Ester Muni teavitas mobiiltelefoniga häirekeskust ja seejärel kooli juhtkonda. Teiselt ja
kolmandalt korruselt väljumiseks tuli kasutada
varuväljapääse. Ülejäänud inimesed said väljumiseks kasutada igapäevast liikumisteed. Evakueeruti koolimaja taha õuealal olevale spordiplatsile. Iga
õpetaja rivistas üles antud tunnis olnud õpilased ja
kontrollis klassipäeviku järgi õpilaste kohalolekut.
Külma ilma korral oleks evakueeritud lähedal asuvasse kultuurimajja.
Tulekahjuõppusesse olid kaasatud kõik hetkel
koolimajas olevad inimesed. Õppusel osalenud
päästekeskuse spetsialist jäi õppuste korraldamisega rahule. Evakuatsioon toimus organiseeritult
ja kiiresti. Õpilased tegutsesid rahulikult õpetajate juhtnööride järgi. Pärast õppust tutvustas
Puka Päästekomando tuletõrjeauto varustust,
demonstreeris tulekustuti ja hapnikumaski kasutamist. Tulekustutiga kustutamist proovis ka 2. klassi
õpilane Steve Vahi. Täname likvideeritavat Puka
Päästekomandot aastatepikkuse meeldiva koostöö
eest.
Puka Keskkooli infojuht EVE MÄEORG

K

ui Aakre kooli ja lasteaia pere koos Soontagale jõudis, oli päike juba kõrgel taevas.
Ilmataat oli meie poolt, ilm oli päikeseline,
kuigi veidi tuuline.
Õpetajad Anneli Sarnit ja Silvi Johanson olid
ette valmistanud paraja pikkusega metsaraja igasuguste põnevate ülesannetega. Eks igas peres jooksidki pisemad ees, proovisid ise lugeda ja mõistatada, siis tulid suuremad pereliikmed ja isa-ema
järele ning suunasid veidi. Nii saigi järgmist ülesannet otsima minna, vahel selja taha piiludes – ega
järgmised mõistatajad liiga lähedal ei ole. Ülesanded olid mitmekülgsed – ilmakaarte määramisest
asjade ja sõnade otsimiseni välja. Nende täitmiseks
oli vaja tähelepanu ja teadmisi. Peamiseks eesmärgiks polnud mitte võitmine ja võistlemine, vaid

Lõbus ja sportlik perepäev
looduse nautimine ja ühine tegutsemine. Matkarajalt kaasa võetud looduslikest materjalidest valmisid huvitavad skulptuurid iga pere elamustest rajal.
Kui matkarada läbitud, kutsus Kalmer Elias
poisse järve äärde kalaõngesid meisterdama.
Tahtjaid oli rohkesti, sest see on ju poistele põnev
tegevus. Samal ajal rääkis Jaanis Veskimets ülejäänutele looduses lõkke tegemist ja tuleohutusest.
Loomulikult ei jäta ükski matka planeerija tänapäeval tikke koju, kuid elus võib ette tulla ootamatuid olukordi, kus oled sunnitud metsas mingi aja
ilma vajalikuta hakkama saama. Siis on hea teada
metsas käitumise juhendeid.

Puka valla päev
KEVADLAAT

M

Puka rahvamaja juhataja

Õpetaja LIINA LAASER

Puka rahvamajas

Meeste laulupäev Rõuges
öödunud aastal avastardi andnud meie
meesansambli eestvedamisel korraldatud
meeste laulupäevast on saanud uus traditsioon. See on Kagu-Eesti meeste laulupäev. Aprilli viimasel laupäeval olidki Valgamaa mehed kutsutud Rõugesse. Viitina meesansambel võttis sel
aastal laulupäeva enda korraldada. Juba sügisel
teatati kõigile, et laulmine toimub Rõuge rahvamajas ja kõik meesansamblid kolmest maakonnast
on oodatud. Varakult jõudsid kohale ühislaulude
noodid.
Keskpäeval suundus meie buss Tõrvasse, et
võtta peale ka sealne meesansambel. Rõugesse
jõudsime varakult ja meil oli võimalus ka natuke
ringkäiku teha. Käisime ürgorus vesioina juures,
vaatasime üle suitsusauna, kus üliõpilased talvel
elasid, ronisime üles torni, millest avanes võrratu
vaade ümbrusele. Rahvamajja tagasi tulles olid
võõrustajad meil vastas ja algas proov, et panna
kõlama ühislaulud.
Kuna sealseil laulumeestel möödus ansambli
loomisest kümme aastat ja kohalikul meestelaulul
pool sajandit, siis oligi päev pühendatud nendele
sündmustele. Külalistena laulis naisansambel
Viska viit Krootuselt. Kontserdi lõpetasid mehed
ühislauludega. Nähes laval korraga nii palju mehi
tekkis tunne, et laulab üks suur meeskoor. See ilus
meetelaulu täis päev möödus kiiresti.
Järgmine laulupäev toimub Valgamaal. Täname
meie bussijuht Reinu, kes oli meiega nii kannatlik
sel pikal päeval.
Täname veel ka Valgamaa Omavalitsuste Liitu
ja Puka vallavalitsust, kes võimaldas bussi selleks
reisiks.

Naispere hakkas vahepeal lauda katma. Igaühe
kaasavõetud toidumoon oli piknikulaual kõigile
maitsmiseks. Kooli kokad olid valmistanud kuhja
maitsvaid kaneelisaiu ning isad grillisid lõkkel vorstikesi. Peale kalapüüki leidsid suuremad poisid veel
jõudu jalgpalligi mängida, pisemad lapsed jooksid
üksteist taga ajades niisama ringi.
Palju ruumi, päikest ja toredaid inimesi – kõik
see ongi ühe mõnusa perepäeva õnnestumiseks
vajalik.
Õnnestunud päeva eest suur tänu Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogule!

ja

19. mail algusega kell 21.00
PUHKEÕHTU ANSAMBLIGA

19. mai
Puka rahvamaja juures kell 8.00
Sportlikud mängud kell 10.00
Taidlejate kontsert kell 11.00

19. mail 8.00 - 13.00 toimub Puka Aianduse ja
Mesinduse Seltsis KÄSITÖÖ NÄITUS.

Vallaametnikud puhkusel
Maa- ja majandusnõunik Adu Kurg 07. mai - 20. juuni;
vallasekretär Anita Kallis 10. mai - 8. juuni (tööpäevad
puhkuse ajal teisipäeviti, telefon 510 0177).

Juunis Aakres
Pääse esimesel tunnil 5 € ja edasi 7 €.

Eakate kevadpäev Puka rahvamajas

A

J

tasid ”Taagepera polka” ja ”Aeg annab kõik”.
Külalistel oli võimalus kohvilauas vaadatakuulata reisikirjeldusi. Olime selleks kutsunud
muljetama meie rännumehe Ants Mangluse. Enne
üritust tahtis ta teada, kas pool tundi on pikk aeg
rääkida. Tegelikult jätkus juttu kaheks tunniks, nii
palju oli küsimusi ning huvitav ka jälgida slaide ja
nende juurde kuuluvat seletust.
Vokiratas tänab esinejaid, külalisi, Ants Manglust ja vallavalitsust toetuse eest ürituse korraldamisel.
Puka rahvamaja juhataja
HELGI PUNG

Kolmas linetantsupäev Pukas

uba kolmandat korda kogunesid linetantsijad
kevadisele tantsupäevale. Tulijaid oli Õrust, Valgast, Keenist, Hummulist, Sangastest ja Pukast.
Kogu ürituse eestvedajaks oli selle piirkonna linetantsu eestvedaja Katrin Kõiv.
Sel päeval korrati tantse, mida tantsiti kümme
aastat tagasi, sai ju kutsutud rahvas kokku just
kümne aasta eest. Katrin tegeleb senini Puka, Sangaste, Keeni ja Õru rühmadega. Tantsijad leidsid,
et pole teada, kui palju rühmi tegutseb maakonnas.

Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega: Puka alevikus Tiigi tn 6, 3118 m2, Säde tn 4a, 3489 m2, Võru
mnt 2b, 2971 m2; Säde tn 6a, 3294 m2, Metsa põik
tn 3, 3906 m2, Võru mnt 8a, 2089 m2, Aakre külas
Nõlva mü, 1,46 ha, Mõisa tee 1 mü, 1,05 ha; Kibena külas
Ebumäe mü, 0,33 ha; Kähri külas Ojavetsli mü, 11,50 ha,
Meegaste külas Veskasoo mü, 1,6 ha, Veskamäe mü, 3,05
ha, Veskametsa mü, 16,07 ha; Prange külas Saviku, 0,68
ha, Purtsi külas Vooremetsa mü, 1,59 ha; Ruuna külas
Tiigi mü, 3,60 ha; Kolli külas Sambametsa, 1,74 ha ning
muudeti vallavalitsuse korraldusi nõusoleku andmisel
maa riigi omandisse jätmiseks:28.juuli 2009 nr 173, 11.
novembri 2003 nr 334, 363 ja 365 (maaüksuste skeemid
vallavalitsuses).
Eraldati reservfondist rahalisi vahendeid remonttööde
eest tasumiseks.
Puka aleviku Ääre tänava puurkaev-pumpla ja veetorustiku omanikujärelvalve leidmiseks korraldatud lihtmenetlusega riigihankel tunnistati kõige soodsaimaks
pakkumuseks Feit OÜ.
Otsustati maksta toimetulekutoetust aprillis seitsmele
ja mais kuuele, sünnitoetust kahele (a’ 319,56) ja ühekordset toetust kolmele taotlejale kokku 112.- eurot.
Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni poolt Osaühingule PORTFIL GRUPP (registrikood
10856512, aadress Ahtme mnt 1, Kohtla-Järve) jäätmeloa
taotluse edasise menetlemisega ohtlike jäätmete kogumiseks ja veoks.
AS Epler & Lorenz teostab Valgamaal ettevõtetelt ja
elanikelt jäätmete kogumist ja vedu. Lisaks omab AS Epler
& Lorenz Valgamaal jäätmekäitluskohana Otepää valla
ohtlike jäätmete kogumispunkti, kus ettevõte teostab
valla elanikelt ohtlike jäätmete kogumist, ajutist ladustamist ja vedu. Vallavalitsus nõustus Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regiooni poolt AS-le Epler& Lorenz jäätmeloa taotluse edasise menetlemisega ohtlike jäätmete
kogumiseks ja veoks Valgamaal.
Vallavalitsusele laekus taotlus koolikohustuslikust
east noorema lapse vanematelt Puka Keskkooli 1. klassi
õppima asumiseks. Puka Lasteaed on andnud selleks soovituse. Vallavalitsus andis nõusoleku.
Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega
OÜ-le Jaotusvõrk Oona F1, F3 pingeparanduse, asukohaga Rebaste küla Puka vald, ehitamisel ehitusprojekti
koostamiseks.

Puka Vallavolikogu maikuu istungil tuleb arutusele
Puka valla jäätmehoolduseeskiri ja korraldatud
jäätmeveo rakendamise kord.
Eelnõudega saab tutvuda valla kodulehel.

Infot palume jälgida teadetetahvlitelt ja
valla kodulehelt.

prillikuu viimasel reedel toimus tantsurühma Vokiratas eestvedamisel eakate kevadpäev. Sel päikesepaistelisel päeval tulid rahvamajja taidlejate tegemistest huvitatud inimesed.
Kahju muidugi, et osavõtjaid oli vähe, aga kes tulid,
jäid rahule.
Kontserdil esines naisansambel, mängiti saksofoni, loeti luuletusi. Solistidena astusid üles Enno
Pung ja Evald Raidma. Meeste laul on meie majas
alati kõlanud ja nüüd oli võimalus kuulata ka
juhendaja enda laulu – see kõlas võimsalt! Tantsis
Vokiratas ja pärast Enno laulu „Miniseelik“ tulidki
nooruslikud tantsijad lavale miniseelikutes ning esi-

Puka Vallavalitsuse istungil

Teade

Puhkeõhtu Puka rahvamajas kell 21.00.

10. juuni kell 12 Aakres Lastekaitsepäev
22. juuni kell 21 Aakres jaanipäev, muusikat
mängib Tauri Anni

AMETLIK INFO

Nüüd plaanitakse kaardistada kõik tegutsejad ning
järgmisel aastal kokku kutsuda kogu maakonna
linetantsijad. Meie linetantsijad on esinenud kõigil
valdade üritustel ja kutsutud esinema ka mujale.
Tänan toredaid tantsijaid ja Katrinit selle ilusa
tantsu täis päeva eest! Kohtume järgmisel kevadel
ja siis juba kogu maakonna tantsijatega.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Koerte ja
kasside vaktsineerimine
Pühapäeval, 3. juunil toimub koerte ja kasside kohustuslik TASUTA vaktsineerimine marutaudi vastu.
7.00
7.45
8.30
9.00
9.30
10.00
10.15

Puka vallamaja
Kopli äri
Mööbli majad
Kähri
Kuigatsi
Mägiste
Keeni kauplus

11.00
11.30
12.00
12.30
13.15
14.00
14.30
15.15

Keeni raudteejaam
Õru vana koolimaja
Uniküla
Õru
Priipalu
Soontaga
Aakre kultuurimaja
Pühaste

Palun koera- ja kassiomanike aktiivset osavõttu.
Järgmine vaktsineerimine toimub 2014 a.
Loomaarst TARMO KOSK, 51 49 345, 76 92 227

Kes teab, mitmekümnendat korda toimus Pukas traditsiooniline
volbrijooks?
Mina kindlasti ei tea ja minu emagi ei suutnud
meenutada. Starti tuli kaheksa võistkonda, kes
kõik jõudsid õnnelikult finišisse. Kolme kilomeetri
pikkune distants oli jagatud kümneks etapiks. Tuli
mõelda, kuidas oma klassi võistkond etappidesse
jooksma panna. Teatepulk pidi olema „nõia” temaatikaga seotud.
Pärast pingutavat volbrijooksu ootasid meid
lõkkeplatsil Rõngu Pagari kringlid. Korraldajad olid
välja mõelnud erinevaid teatevõistlusi ja nii saime
nautida ilusat kevadõhtut.
ELINA MUMM, Puka Keskkooli 6. klassi õpilane

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

Lauluga maale 2012
Sangastes
Maaleht ja ETV jätkavad kolmandat hooaega
populaarset ürituste ja saatesarja „Lauluga maale“,
et tutvustada Eestimaa erinevaid piirkondi ja
sealseid inimesi ning pakkuda head meelelahutust.
Valga maakonna Lauluga Maale saate lindistus
toimub Sangaste Lossi õuel

1. juulil kell 16.00.

Külas eestlaste lemmik OTT LEPLAND ning
võrratud saatejuhid Jüri Aarma ja Gerli Padar.
Ootame kõiki Sangaste Lossi õuele
juba kell 12.00

HEINA JA MEE PÄEVALE
Toimumas:
Mee- ja leivalaat, kus põhirõhk meie kodumaisel meel ja
meetoodetel, taime määramine, heina niitmine, rõugu
tegemine, vikati ralli talust tallu, kaseviha tegemise
õpituba, heinapebre vann ishiase vastu, heinakübara
valmistamine, lastele avatud Hiirtemaa, traditsiooniline
köök, saadaolevast heinast erinevad salatid.

Noortekeskuse talgud

Iga sündmus
on eriline
27. aprillil toimus taaskord Sangaste valla tantsupäev. Minu ajaarvamise järgi juba seitsmendat
korda, sest just niipalju aastaid olen Sangastes
kultuurivankrit vedanud. Tegelikult on sel päeval
veel pikem traditsioon. Võib isegi mõelda nii
pikast traditsioonist, et kuhu sel enam areneda
või minna. Aga on ikka küll! Taaskord tekitas
tantsijate energia ja sünergia võimsa positiivse
laengu – seda oli näha inimeste nägudelt pärst
ürituse lõppu.
Tänavu oli publik laval, et tantsijatel oleks
rohkem ruumi. See oli väärt lahendus, sest paljud
õpitavad tantsud on väljakutantsud, mis lavale ei
taha kuidagi ära mahtuda. Eriline oli selle aasta

21. aprilli koristasid Keeni noored noortekeskust ja selle
ümbrust. Talgulisi oli peaaegu 10. Talgutel korjati keskuse
ümbert prügi, pühiti ja riisuti puhtaks noortekeskuse ümbrus ning noormehed ehitasid palliplatsile aia ette.
Tublid talgulised olid: Siiri Linde, Kerli Kõrkjas, Ingar
Linnaste, Riho Juurikas, Siim-Eigo Saar, Mart Saar ja
Dagmar Henriette Levin.
Pärast tööd kostitas noortekeskus talgulisi kohvi, tee ja
koogiga.

tantsupäev veel selle pärast, et tänu AS Sanwoodi kingitud toolidele said kõik tantsujuhid
endale päris isikliku ja nimelise tooli. Puidust
toolile maalis kauni ornamendi ja tantsujuhi
nime meie noorsootöötaja Dea Margus.
Ei saa nimedeta: Hiie Vähi, Maie Vill,
Katrin Kõiv ja Tiina Kukk – tänu teile saame
me oma valla tantsupäeva tähistada. Minu
teada oleme me ainus vald Valgamaal, kes traditsioonilist tantsupäeva peab. Ja traditsioon
kestab tänu sellele, et meil tegutseb koguni
kaheksa tantsukollektiivi. Võimlejad ja kõhutantsijad erinevatel põhjustel sel aastal ei esinenud. Meie rahvatantsijatele pakkusid täiendust Kristina Minajevi laululapsed ja Otepää
noortekekeskuse tantsugrupp FeelingGood.
Kaasaegseid tantsustiile viljelevaid naabervalla noori võttis publik väga hästi vastu.
Suur tänu tulemise, olemise ja kaasalöömise eest. Kõigi teiega on väga mõnus ja tore
koos olla!
MERLE TOMBAK

Õppeekskursioon Tallinnasse

Tagasi kooli
“Tagasi kooli” on vabariigi presidendi ja sihtasutuse
Noored Kooli algatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti
koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Tänavu keskenduti mõtetele, miks on Eestis hea elada.
Külalisõpetajad jagasid oma elu-, kooli- ja töökogemusi,
seostades koolis õpitavat praktilise eluga. Koolielu muutus mitmekesisemaks ja huvitavamaks. Regina Salumäe
oli terve koolipäeva muusikaõpetaja. Terje Villemson
õpetas kõige väiksematele koolilastele põimimistehnikat,
Marge Roio (pildil) õpetusel valmisid huvitavad näpunukud. Riigikogu liige Rein Randver tutvustas tööd riigikogus. Pereõde Hiie Vähi juhtis laste tähelepanu tervislikele
eluviisidele. Sangaste vallavolikogu esimees Rando
Undrus selgitas lõpuklassi õpilastele, miks tasub makse
maksta. Pille Kirt meelitas Valgamaa Kutseõppekeskusse
huvitavat eriala õppima ja viis õpilased mõttes Hispaaniasse, kus ta oli kuus nädalat praktikal. Järgmisel aastal
ootame ikka ja jälle tuttavaid ja uusi külalisõpetajaid.
Keeni Põhikooli õppealajuhataja SAIMA TELL

SÜNNID
Sigrit-Ele Štenov

19. aprillil

T

änu Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse ja Keeni kooli koostööle käisid 7.-9. kl
õpilased õppeekskursioonil Tallinnas ja
Hellenurme Noortekeskuses. Pealinnas alustasime riigikogust, kus saime aimu seaduseelnõu
läbitöötamisest riigikogu saalis. Olid sõnavõtud,
küsimused ja pidev sigin-sagin saalis. Seejärel tutvustati riigikogu tegevust ja näidati Toompea lossi.
Kohtusime riigikogu liikme Rein Randveriga, kes
viis meid torni, kus igal hommikul heisatakse ja
õhtul langetatakse riigilipp.
Väike jalutuskäik vanalinna tänavatel viis meid
vaateplatvormile, kust nägime ülevaadet Tallinna
linnast, tema tornidest ja kõrgehitistest. Ees ootas
maitsev lõunasöök Desoralis.
Pärast lühikest bussisõitu jalutasime Kadroru
pargis ja saime teada, et presidenti ei olnudki
kodus, sest Kadrioru lossil lippu ei lehvinud.
KUMU hariduskeskuse programmi “Peateel”
kunstiõpetuse tunnis tutvusime eri ajastute kunstnike töödega ja lõpuks täitsime töölehe õigete
kleepsudega. Enne Tallinnast lahkumist jätsime
oma taskuraha “Ülemiste“ kaubanduskeskusse.
Õhtu eel jõudsime Hellenurme Avatud Noor-

tekeskusesse. Noortekeskus oli hubane, õues olid
mitmed vahendid tegevusteks. Aitäh Palupera vallavanem Terje Korssile noorte tegevuse tutvusta-

mise eest! Pikk ja asjalik päev lõppes hilisõhtul
muljete vahetusega.
SAIMA TELL
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KUULUTUSED
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Samas teostab lõhkumise teenust.
Info. tel. 5383 7099

10.-13. mai
NÄDALALÕPUPAKKUMISED
säästukaardiga
Tavahind

Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107
Soodushind

Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445

Piimasokolaad Anneke 300g Kalev

2.94

1.79

Pidupäeva kringel 700g Eesti Pagar

4.15

2.89

Jahutatud kanarinnak kg vaakmpakendis 4.15

3.09

Suitsu-keedu Talumehesink kg

5.49

Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107

2.49

Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197
8500

vaakumpakendis

8.99

Vahuvein Sovetskoje Igristoje Sweet 11,5% 75cl

14. maini
kampaania “HOOLI ENDAST”
Otepää KAUBANDUSKESKUSE II korrusel
Säästukaardiga KÕIK NAISTE RIIDED

E- EHITUSKESKUSES
2.89
Must muld Biolan 55 l
1.99
Valik lillesibulaid hinnaga
74.50
Kilekasvuhoone 5,3 m2
199.Kilekasvuhoone 12,5 m2
469.Tunnelkasvuhoone Suvila 3x4 m

-20%

Pangabuss peatub:
Rõngu vallamaja juures
kell 9.00–10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.15–12.30

I ja II kvartalis
20. märts
3. ja 17. aprill
4., 15. ja 29. mai
12. ja 26. juuni

Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 5373 0644

Keeni kaupluse „Takt“ juures
kell 9. 45–10.45
Sangaste Silva-Agro Rukkimaja
parklas
kell 11.30–12.30

I ja II kvartalis
27. märts
10. ja 24. aprill
8. ja 22. mai
5. ja 19. juuni

Ahju- ja pliidipuud soodsalt. Tel
55561213

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

I ja II kvartalis
22. märts
5. ja 19. aprill
3. ja 17. mai
14. ja 28. juuni
I ja II kvartalis
27. märts
3., 10., 17. ja 24. aprill
4., 8., 15., 22. ja 29. mai
5., 12., 19. ja 26. juuni

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271

Müügil soodusa hinnaga tervisesõbralikud tooted!

10.-13. mai

Müüa soodsalt küttepuid (50 cm).
501 1446

Küttepuude saagimine ja lõhkumine
mobiilse halumasinaga. Tel 525 7628
Musta- ja värvilise vanametalli kokkuost. Demontaaž ja äravedu. Hinnad head! Info tel: 56065047

Otepää keskväljakul
kell 13.30–17.30

Müüa kruusa, mulda, kivi. 529 1256
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 5117109

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.

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Müüa lõhutud küttepuud, lepp 27/€.
5832 5375

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

Kuiv kütteklots lahtiselt 4 m3 115
EUR-i, pakitud 40 L kotis 1,8 EURi. Puitbrikett 20 kg kott 2,8 eur
(140eur/t). Tellimine: 51978500
Müüa 2 hektari suurune kinnistu
Kuigatsis, Puka vallas. Kinnistul elumaja (3 tuba ja köök, kõrvalruum ja
esik), ait, kelder ja laut. Hind 20400
eurot. Telefon 5152556

Teade

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi korraldusel toimub

Paigaldame ääre- ja sillutiskive.
53430998

18
7€

Kõigil, kes omavad infot kassi
kohta palume helistada
tel. 555 99 725.
Leiutasu 300 eurot!

kella 8-15ni AMSi esisel platsil
J.Hurda 5.
AMSi juhatus

Kääriku Spordikeskus
võtab tööle kogemustega

KOKA ja

Palume abi kass Sofi
leidmisel!
Sofi on hallitriibuline, valgete
käpaotste ja lõuaalusega
emane sõbralik kass.

KEVADLAAT
19. mail

KOKAABI.
Töö vahetustega,
grupitoitlustused päevamenüüde alusel.
Soovi korral ööbimine.

Kingi emale vaba päev- las
meie teeme süüja ja peseme nõud!
Tel 76 69 323
info@rukkimaja.ee www.rukkimaja.ee

Info tel 5305 1265, Heiki Ehte

Tunneme kaasa Madis
Margussonile kalli
Südamlik kaastunne Madis
Margussoni perele venna ja onu

AIVAR ELBSONI
kaotuse puhul.

AIVAR ELBSONI

ZINAIDA KABRAL
28.11.1930-25.04.2012

SELMA SAVISAAR

05.09.1957-03.05.2012
kaotuse puhul.

03.03.1914-12.04.2012

Techne Töökoda

Mälestame sõbralikku naabrit

Meie siiras kaastunne Andriasele
ning Tanja, Astriti ja Anneli perele
kalli isa

Lipuväljak 20 maja elanikud

Südamlik kaastunne Salmele ja
venna lastele peredega kalli õe
ja tädi

HELMI PAALI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Hassar
Elbsonile kalli

MEINHARD TEDERIT

isa

03.09.1942-05.05.2012
Avaldame sügavat kaaastunnet
lähedastele.

Otepää Vineeritehase III vahetus

Perekonnad Kuus, Vilde, Vaks,
Kalev, Heljo ja Hilja.

kaotuse puhul.

MEINHARD TEDER`i

surma puhul.
Marika, Kirsti, Tõnu, Marlen, Kert
ja Tanel peredega

Aino perega ja Ivi abikaasaga.

Mälestame

HELMI PAAL´i

15.05.1924-05.05.2012
ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Otepää Hooldekodu pere

Nurmede keskel oli Su kodu
linnulaulust helises nurm.
Puud lehte ei jõudnudki minna
kõigest sellest Sind lahutas surm.

Südamlik kaastunne Hassari
perele kalli isa, vanaisa, äia

AIVAR ELBSONI
kaotuse puhul.
Anne perega

Mälestus on nagu muusika
mis ei vaiki iial
vaid heliseb igavesti.

Kallist abikaasat, isa, vanaisa,
vanavanaisa

ENDEL AARTI

09.01.1928 – 08.05.2011
mälestavad esimesel
surma-aastapäeval lesk ja pojad
peredega.

Läbi aastate jäävad meid saatma
kooliaastate argi- ja pidupäevad...

MAI KLEIMANN

(sünd. Anton)
(1926 - 2012)
Mälestame heasüdamlikku
õpetajat.
Palupera kooli 1955. aasta lõpetajad Eevi, Maie, Heljo, Erna, Juta,
Villu, Evar, Raido, Rein ja Avo ning
klassijuhataja Liivia Suu.

MITMESUGUST
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LOODUSKAITSEKUU ÜRITUSED
17. mail olete oodatud hilisõhtusele jalutuskäigule Pühajärve

ümbruses.
Koguneme kell 22.00 Otepää looduskeskuse parklas (Kolga tee 28,
Otepää aedlinn). Umbes 3 km pikkusel jalutuskäigul Pühajärve lähistel
tutvume hilistel õhtutundidel tegutsejatega.

Retkejuhid keskkonnaameti looduskaitse bioloogid Priit Voolaid ja Tarmo Evestus.

TASUTA. Lisainfo: margit.turb@keskkonnaamet.ee, 766 9293, 518 6747.
Keskkonnaamet kutsub laupäeval, 26. mail matkama Koorastesse.
Voki–Truuta–Kooraste ürgorus asub Eesti kõige suurejoonelisem aheljärvestik, kus
kaheteistkümne kilomeetri ulatuses on ojakeste ja sookaeltega ühenduses kümme
kaunist järve.

Kooraste külavanema Urmas Kiviranna ja keskkonnaameti looduskaitse
bioloogi Tarmo Evestuse juhendamisel tutvume piirkonna looduse ja
kultuurilooga.
Väljasõit kell 10.15 Otepää bussijaamast. Kaasa oma jook ja leivakott.
Üritus on TASUTA.
Registreerimine kuni 23. maini või kuni kohti jätkub e-posti aadressil:
margit.turb@keskkonnaamet.ee või telefonil 766 9293, 518 6747.

Pühajärve Põhikooli vilistlaste
KOKKUTULEK

11. mai 2012

Heategevuslik kontsert Otepää Maarja kiriku oreli heaks
20. mail kell 16 toimub Otepää Maarja kirikus segakoor Eveko
heategevuslik kevadkontsert, mille tulu läheb Otepää Maarja kiriku
oreli restaureerimise heaks.
Eveko koori dirigent Vilve Maide sõnas, et idee teha heategevuslik kontsert kiriku heaks sündis kooriliikmetel juba sügisel.
„Kontsert toimub a capella ehk ilma saatemuusikata, see on viide
sellele, et kiriku orel vajab remonti,“ selgitas Maide. „Repertuaaris
on nii vaimulikku kui ka ilmalikku muusikat ladina, eesti, vene ja
itaalia keeles.“ Vaimulike laulude tekstide kohta jagab selgitusi
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.
Segakoor Eveko kutsub kõiki annetama kiriku oreli remondi
toetuseks. Orel vajab põhjalikku remonti – üks kahest lõõtsast on
katki ja ka teise ressurss on otsakorral. Praegu toodab orelile õhku
mürarikas elektrimootor, mis vajaks väljavahetamist kaasaegse
lahenduse vastu. Samuti vajavad häälestamist oreli viled.
EELK Otepää Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa ütles, et
taolisi ettevõtmisi võiks Otepää kirikus rohkemgi olla. „ See toob
kohaliku kogukonna kokku nende kodukoha kirikusse, mille funktsiooniks lisaks pühakojaks olemisele on ka kultuuri kandmine,“
rääkis Tiirmaa.
Vallavanem Andres Visnapuu tunnustas kontserdi korraldajaid
hea idee eest ning lisas, et oreli remonditöödeks on valla eelarves
ette nähtud 1000 eurot.
MONIKA OTROKOVA

Head aedlinlased!
Vastloodud aedlinna seltsing
ootab teid 26. mail kell 10 - 14

)FBUFHFWVTMJL,&7"%,0/54&35
5 jBDBQFMMBx
0UFQÊÊ.BBSKBLJSJLVT
NBJMLFMM
4FHBLPPS&WFLPUPFUBCLJSJLVPSFMJSFTUBVSFFSJNJTU 
PPUBNFTFEBLB4JOVMU IFBLPOUTFSEJLVVMBKB

26. mail
Kell 12.45
13.00
15.00
17.30
18.30
19.30

Buss surnuaeda lasteaiamaja juurest
Otepää surnuaed
Aktus kooli aulas
Vana koolimaja juures esietendub näidend
Kivi uputamise tseremoonia Koolirannas
Vilistlaste pidu

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Pääse 10 eurot/saab maksta kohapeal ja arveldusarvele 10202008200001

EhitusEST OÜ

Otepää Vallavalitsus, (selgitus: kokkutulek, nimi, lõpetamise aasta).

506 7848
ehitusest@gmail.com

Tehvandi staadioni kohvik
avatud iga päev kell 8-18

Pakume maitsvaid päevalõunaid (E-R, kell 12-14),
hommikusööki
ja uuenenud a la carte menüüd.
Pakume peolaudu nii staadioni hoones
kui ka väljapoole maja.
Sooja ilmaga avatud väliterrassid.
Alates JUUNIST kohvik avatud kell 8-20
eripakkumistega õhtusöögiks.
Staadioni hoones avatud konverentsikeskus,
riietusruumid, saunad
ja Otepää Talispordimuuseum.
Info ja broneerimine

76 69 500
administraator@tehvandi.ee
www.tehvandi.ee

SEB 30. Tartu Jooksumaratoni
liiklusinfo
Sel pühapäeval, 13. mail toimub SEB 30. Tartu Jooksumaraton, mis toob LõunaEesti maastikuradadele jooksma ja kepikõndi harrastama tuhanded spordisõbrad.
Suursündmus toob ühtlasi kaasa liiklusmuudatusi Lõuna-Eesti teedel.
Klubi Tartu Maraton soovitab spordisõpradel võimalusel kasutada ühistransporti või jagada autot sõpradega, et vältida stardieelseid ummikuid. Ühtlasi soovitame planeerida stardipaikadesse jõudmine ca 1,5 tundi enne lähet ja kindlasti
jälgida liikluskorraldajate märguandeid nii Otepääl kui Elvas.

Võistluspäeval on Otepääl on liikluseks suletud:
• Kell 10.50 kuni 11.15 Otepää - Valga mnt - Tartu mnt – Kanepi mnt ristist (fooriga ristmikust) kuni Rolleriraja ristmikuni;
• Kella 10.50 kuni 11.45 (viimase jooksja ära pööramiseni maanteelt) OtepääRõngu mnt esimesed 4 km (va operatiivsõidukid). Liikumine lubatud jooksjate
rongi taga peale lõpuautot (politseiauto) või jooksjate ees tuleva liiderauto (politseiauto) ees ainult Rõngu suunas.

Võistluspäeval on Otepääl parkimine keelatud kell 7.00 – 11.15:
• Valga mnt-l - Tartu mnt - Kanepi mnt ristist (fooriga ristmikust) kuni Otepää
linnapiirini mõlemal pool teed;
• Tehvandi tee Valga mnt ja Tehvandi Spordikeskuse hoone vahelisel lõigul, mõlemal pool teed;
• Tehvandi tee Valga mnt ja Mäe tn vahelisel lõigul, mõlemal pool teed;

Maanteid, mida mööda kulgeb ja mida ületab SEB 30. Tartu Jooksumaratoni rada,
ei suleta liikluseks, kuid seal kehtivad kiirusepiirangud ning samuti tuleb juhinduda liikluse reguleerijate märguannetest. Erandiks on Rõngu mnt – Hellenurme
mnt – Vitipalu karjääri vaheline tee, mis on suletud liikluseks kell 11.15 - 15.00.
Võistlusraja ja maantee ristumiskohtades kehtib peatumiskeeld 50 m ulatuses
mõlemal pool teed.
Stardi- ja finišiparklates tasub kindlasti jälgida liiklusteenistuse töötajate suuniseid. Stardiparklates on parkimine tasuta, finišiparklates Elva külje all Tartumaa
Tervisespordikeskuse juures on parklapääsmete hind 5 eurot. Soovitame soetada
parklapilet eelmüügist Piletilevi müügipunktides või SEB 30. Tartu Jooksumaratoni võistluskeskusest EMÜ spordihoones 11.-12. mail hinnaga 4 eurot. Eelmüügist
soetatud parkimispiletid võimaldavad sujuvamat ja kiiremat liikluskorraldust, mis
tagab parema maratonikogemuse kõigile. Eelmüügist parklapääsme ostnutele
annab parklapääse võimaluse tasuta bussisõiduks finišiparklast Elvast 23 km
starti Otepääle 13. mai hommikul kell 8.30.
Täpsemad rajakaardid, pealtvaatajatele mõeldud täpsema liiklusinfo ja pealtvaataja liikluskaardi ja parkimisinfo stardi- ja finišiala kohta leiab
SEB 30. Tartu Jooksumaratoni korraldaja MTÜ Klubi Tartu Maratoni veebilehelt
www.tartumaraton.ee.

MTÜ Klubi Tartu Maraton

Otepää Suveteater otsib oma
suvise etenduse rekvisiitideks
puupaate. Need võivad olla
isegi mittesõidetavad. Kui sul
on mõni selline kodus seismas,
siis võta ühendust: Liisa 52 47
649 või liisa@suveteater.ee.

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

AEDLINNA KODUÕUE
LAADALE.
Osavõtusoovist saab teatada
ja lisaselgitusi küsida tel. 76 55
744 (Valdur Sepp), tel. 76 55 587
Aili Miks) või kirjalikult postkasti
Tamme pst. 17 (Ene Kelder).
Samast saab teavet ka seltsingu liikmeks astumise kohta.
Aedlinna seltsing

