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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Käsitööseltsi Karukäpp 10. sünnipäev 
oli täis loomisrõõmu ja uusi teadmisi

Karukäpa juhatuse liikmed (paremalt) Silvia Mägi ja Mari Mõttus kiidavad ja tunnustavad abilisi. 
Vasakul Nuustaku Seebi esindaja Anne Sepma.  Alumisel pildil tutvub vallavanem Merlin Müür näitusega.

Volbriöö teatejooks

Kultuuriminister 
Rein Lang külastas 

Valgamaad

Tekstiilikunstniku Liisa Tomas-
bergi juhendamisel pandi üles 
maavillasele pühendatud näitus 

„LOOMISE MÕNU“. Loomine on 
meie muistses keelekasutuses tegelikult 
tagasitulemine, uuesti alustamine. Kõige 
tuntum on meile kuu loomine, ikka noo-
rest kuust vana kuuni, nii lõputult. Ka 
sokikiri, kindakiri on kordumise muster 
ja rütm. 
   Kõik see, mida tehakse mõnuga, sujub 

võrratult kergemini ega nõua liigset pin-
gutust. „Ainult see, kes loomise mõnu 
ja kirja tunneb, suudab kokku panna ka 
uusi kirju ja jätkata loomise jutustusi,“ 
tõdeb luuletaja Hasso Krull oma essees 
„Loomise mõnu ja kiri.“ 
 Meile, käsitööinimestele, on selles 

abiks just oma pärimuse tundmine. 
Luua vardale uued silmused, luua uusi 
kirju ja ilusaid kudumeid, luua oma 
pärimust ja oma, sõbralikku, ükstei-
sest hoolivat kogukonda. Kindaid ja 
sokke oli talve jooksul nii palju kootud, 
et kõike ei saanudki välja panna. Suur 
tänu tegijatele. Kuigi ERMile on anne-
tatud Otepäält üle paarikümne kinda, 
kannab Otepää nime vaid üks kiri, 
tähekiri. Kuid võtmeroll oma vaimse 
kultuuripärandi mäletamisel, hoidmi-
sel ja kaitsmisel on just kogukonnal ja 
kindlasti ootame rohkem Otepää oma 
kirjade loomist.  
   Ülenurme käsitööseltsi Nurmenukk 

esinaine Maire Enno pajatas oma 
rikkast ja loomingulisest tegevusest 
rahvusliku käsitöö edendamisel ja ka 
sellest, et just hingelähedane tegevus 
annab jõudu ning aitab raskustest üle 
saada.  
   Sigre Andreson Setumaalt rääkis Seto 

Käsitüü Kogo tegemistest ja sellest, kui 
oluline on ka tänapäeval oma igapä-
evast elu elada omakultuuris, oma tra-
ditsioonide keskel. Anne Sepma pajatas 
Nuustaku Seebi sünniloost ja sellest, et 
ka tänapäevane seebi meisterdamine 
on käsitöö, keeruline, aeganõudev ning 
teadmisi ja kogemusi vajav. Kuid töökus 
toob edu ja kordaminekud, kindlasti ka 
sissetulekut.  
   Viljandi Kultuuriakadeemia Pärand-

tehnoloogia magistrant Andres Rat-
tasepp oli nagu kompvek  selles naiste 

seltskonnas, kuid ta ütles, et tunneb 
ennast hästi, sest tüdrukute käelise tege-
vuse tundi nimetati koolis käsitöötun-
niks, poiste oma aga tööõpetuseks. Nii 
arvataksegi, et naised tegelevad käsitöö-
ga, mehed aga töö tegemisega. Kui aga 
hästi otsida, leidub ka oma kogukonnas 
mehi, kes suudavad tänini oma kätega 
imelisi asju luua, kuid mehed on väga 
tagasihoidlikud ega reklaami ennast. 
Pärandtehnoloog aga keskendub tradit-
sioonilistele oskustele ja materjalidele, 
uurib ja rakendab neid oma igapäevases 
tegevuses. Andrese meelisalad on tohu-
tööd ning puuskulptuurid. 
   Marge Tadolder andis üle Valgamaa 

Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsi poolt 
suure lõngapalli ja Anni Butiigi poolt 
kevadise lillekimbu, et ikka jätkuks 
oskust ära tunda oma pärandit, seda 
kasutada ja kindlasti edasi pärandada. 
Ikka selleks, et pärijad teaksid, kes nad 
on ja kust nad tulevad, sest on ju kultuu-
ripärandi aasta, juhtmõttega: „Pärijata 
pole pärandit“. Tähtis on hoida traditsi-
oonilisi oskusi.  

 Otepää vallavanem Merlin Müür 
kinkis albumi, mis kõiki tähtsamaid 
sündmusi hoida ja säilitada aitaks. Val-
lavanem soovis, et seltsi tegevus edasi 
kestaks, sest oskused ei kao, kui neid jär-
jepidevalt arendatakse. Igasugune seltsi-
tegevus on vallale oluline, sest see liidab 

12. aprillil külas-
tas kultuuriminister 
Rein Lang Valga-
maad.
  Rein Lang tutvus 

Valgamaa visiidi 
käigus SA Tehvandi 
spordikeskuse tööga 
ja külastas Otepää 
talispordimuuseu-
mit ning Lipumuu-
seumit.
Ministrit saatsid 

Otepää vallavanem Merlin Müür ja volikogu 
esimees Aivar Nigol ning Riigikogu liige Meelis 
Mälberg. 
  Edasi suundus minister Valka.

MONIKA OTROKOVA

Traditsiooniline Volbriöö teatejooks 
toimub 30. aprillil stardiga kell 20.00 
Tehvandi staadionilt. Kogunemine stardi-
paigas kell 19.30. Võistlema on oodatud 
igas vanuses spordiklubide ja koolide 
võistkonnad, töökollektiivid, sõprusringid 
jt. Teatevõistkonda kuulub 7 liiget, kellest 
vähemalt 3 peavad olema naissoost.  Igal 
jooksjal tuleb läbida 300-400m.   
   Jooksurada kulgeb järgmiselt: start 
Tehvandi st. - Valga mnt. - Nüpli tee - Mäe 
tn - Pühajärve tee - Tartu mnt - (tagasi-
pööre külastuskeskuse eest) Valga mnt 
- finiš Tehvandi st.
   Võistkondade eelregistreerimine kuni 29. 
apr.: martin.teder@otepaa.ee; tel. 5624 2785.
   Osavõtt tasuta, kõigile auhinnad, võitja-
le rändkarikas! Kohtumiseni jooksurajal!

MARTIN TEDER

ja rikastab kogukonda ning Otepää on 
loomiseks mõnus ja väga ilus paik.  
   Õnnitlema oli tulnud ka Valgamaa 

Naiskodukaitse, sest Karukäpa naised 
on kudunud juba teist aastat kindaid-
sokke jõulukingituseks Afganistanis 
sõdivatele sõduritele. Kultuurikeskuse 

nimel soovis Sirje Ginter 
kõigile jätkuvat tahet ilusate 
kudumite loomiseks.  
    Mari Mõttus tänas Karu-

käpa nimel Otepää valla-
valitsust, kultuurkapitali, 
kohalikku omaalgatuspro-
grammi, Liisa Tomasber-
gi ja Eesti Rahvakunsti ja 
Käsitöö Liitu, Ain Raali ja 
Sigret piduliste „tantsitami-
se“ eest, muusikakooli ilusat 
etteastet ja pisikesi peotant-
sijaid,  kõiki esinejaid ja osa-
võtjaid.
   Kõhukinnituseks said 

pidulised maitsvat mulgiput-
ru ja sünnipäevatorti.

SILVIA MÄGI

Otepää vallavalitsus kutsub kõiki val-
laelanikke üles 4. mai talgutel koristama 
Pühajärve randa ja parki.
   „Pühajärve randa on igal aastal koris-
tatud. Meil on väga hea meel, et seekord 
on MTÜ Otepää üritused oma õla Püha-
järve ranna koristustalgute organiseeri-
misele alla pannud,“ sõnas Otepää abi-
vallavanem Mairo Kangro. „Täname ka 
Keskkonnaametit koostöö eest talgute 
planeerimisel.“
   „Talgutel tehtavate tööde nimekiri on 
väga pikk, alustades riisumisest kuni 
ohtlike puude langetamiseni,“ rääkis 
korraldusmeeskonna liige Siim Kalda. 
Talgulisi ootab soe supp, värskendavad 
joogid ning laulu- ja tantsuetteasted.
   Lisainfot leiab ja talgule saab registree-
ruda internetis aadressil: www.teemeara.
ee. Vaata ka Facebooki: facebook.com/
otepaaevents. Küsimused ja lisainfo: 
otepaaevents@gmail.com, Siim Kalda, 
tel 522 1543; Margus Mäll, tel. 503 4233; 
Ülle Kübarsepp, tel. 5064 991; Raivo 
Kalda, tel. 503 8599.

Koristustalgud Püha-
järve rannas ja pargis

Laupäeval, 1. juunil ajavahemikus 16.00-
21.00 toimub Tehvandi staadionil põnev 
lennushow. Ilmast sõltuvalt võib üritus 
siirduda ka päeva varasemaks, s.o. ree-
deks, 31. maiks.
   Programm tuleb ülimalt atraktiivne, 
saabub kohale isegi lendav auto ning 
kogu sündmus on publikule tasuta. Koha-
le oodata kuni 3000 pealtvaatajat. 
   Seoses suurema hulga rahva kogune-
misega pakub korraldaja, Eesti Tiibvarju-
spordi Liit, kauplemisvõimalust erine-
vatele ja omanäolistele toitlustajatele ja 
teistelegi kauplejatele.
   Kogu kaubanduse loodame mahutada 
Tehvandi staadioni väravate esise 
juurdepääsutee äärde koos interaktiivse 
lennundusnäitusega. Kuna külastajate ja 
osalejate hulgas on ka välismaalasi, on 
eriti oodatud kohalikku koloriiti pakkuvad 
ja originaalsete ideedega kauplejad.
   Palun teatage oma huvist ja tehke omad 
ettepanekud. Püüame leida kõigile sobi-
vad ja kasulikud kauplemistingimused. 
Info ja registreerimine  Paap Kõlar, tel. 
5051015, paap@paap.ee.

Lugupeetud toitlusta-
jad ja kauplejad!
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. mail.

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

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

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

www.otepaa.ee

DETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Detailplaneeringu kehtestamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 17.04.2013.a korraldusega nr 2-4-206 kehtestada Otepää vallas Otepää linnas asuva Palupera 
tee 45 kinnistu (katastritunnus 55601:001:0140) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk on Palupera tee 45 kin-
nistu krundijaotuse ja ehitusõiguste väljaselgitamine. Krundi ehitusõiguseks on planeeritud: pereelamumaa (100%), 
hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja kuni 2 abihoonet, elamu maksimaalne kõrgus 8,5 m ja abihoonel 5 m. 
Parkimine lahendatakse omal krundil.
   Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on nõuetekohaselt koostatud, vastab Otepää valla arenguees-
märkidele ja on õigusaktidega kooskõlas. 
   Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter,enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

Otepää Vallavalitsuses kuulutab välja 
konkursi

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 

DIREKTORI ametikohale

Otepää Gümnaasium on esimene eestikeelne 
maagümnaasium. Gümnaasium on aastaid on 
olnud eksamitulemuste pingereas Valgamaa 
parim kool. 

Nõuded kandidaadile:
•   vastavus haridus- ja teadusministri 26. augusti 
2002. a määruses nr 65 ‘’Pedagoogide kvalifikat-
siooninõuded’’ kehtestatud § 8 nõuetele;
•   eesti keele oskus kõrgtasemel;
•   juhtimisalased kogemused; 
•   hea pingetaluvus.

Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
konkurentsivõimelist palka;
enesetäiendamise võimalusi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 13.05.2013. a kirjalik 
avaldus, elulookirjeldus, diplomi või tunnistuse 

koopia vajaliku hariduse või kvalifikatsiooni kohta 
ning essee kooli arenguvõimaluste kohta aadressi-
le: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ 

või e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

Tuletame meelde, et oma lemmikuga jalutamas 
käies tuleb looma järelt koristada kasutades 
selleks näiteks kaasavõetud kilekotti.
   Vastavalt Otepää valla koerte ja kasside 
pidamise eeskirja § 3 lõige 3.1.3 on omanik 
kohustatud oma koera või kassi reostuse kohe 
koristama, kui temale kuuluv koduloom on reos-
tanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, 
hoovi, tänava või muu avaliku koha.
   Hoiame oma kodupaiga puhtana!

Otepää Vallavalitsus

Tähelepanu, 
koeraomanikud!

Otepää valla haljastusspetsialisti 
Ülle Kübarsepa vastuvõtuajad 
Otepää vallavalitsuses:

E: 10.00-12.00, kabinett 205,
tel. 506 4991, 7664 822,
e-post: ulle.kubarsepp@otepaa.ee.

Otepää valla teedel kehtestati looduslikest mõju-
dest tingitud ajutine liikluspiirang mootorsõidu-
kitele, mille registrimass on üle 8 tonni. Piirang 
kehtib kuni 26.05.2013. Suurema registrimassiga 
mootorsõiduki liiklemine avalikult kasutataval 
kohalikul teel on lubatud Otepää Vallavalitsuse  
väljastatud eriloa alusel.
   Kehtestatud liikluspiirangu rikkumise eest 

kohaldatakse teeseaduses sätestatud vastutust. 
Liikluspiirangu rikkuja on kohustatud hüvitama 
valla avalikule teele tekitatud kahju.
   Antud liikluspiirang ei laiene riigiteedele.   

Otepää valla hooldada olevate maanteede nime-
kirja saab vaadata Otepää valla dokumendire-
gistrist: Otepää vallavalitsuse 06.03.2013 määrus 
nr 2-6-1 http://avalik.amphora.ee/otepaa/docu-
ment.aspx?id=74599. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA 

Otepää valla teedele keh-
testati koormuspiirang

Otepää Vallavalitsuses 

17.04.2013
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 

88 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus 

isikut.
 Kinnitati Aares Fjodorovi taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Sihva külas Aaraini kinnistule 
(katastritunnus 63601:002:0039) abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati OÜle Otepää Maja ehitusluba Otepää valla 

Kastolatsi külas Laudamäe maaüksusel (katastritunnus 
63602:001:1303)ehitise (laut, ehitusregistri kood 120536477) 
lammutamiseks.
 Väljastati Lilian Holtsi ja Peeter Holtsi taotlusel kasu-

tusluba Otepää vallas Truuta külas Mäeveere kinnistul 
(katastritunnus 63602:003:1522) asuvale abihoonele.

 Kehtestati Otepää linnas Palupera tee 45 kinnistu 
detailplaneering.
 Otsustati korraldada ametiasutuse hallatava asutuse 

Otepää Gümnaasium direktori vaba ametikoha täitmiseks 
avalik konkurss ja kinnitada avaliku konkursi läbiviimise 
kord.

10.04.2013
 Kinnitati Rein Jürise taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Otepää linnas Koolitare tn 14 kin-
nistu (katastriüksus 55601:004:0160) elamu rekonstruee-
rimise projekti koostamiseks.

 Peeti võimalikuks jagada Tennisevälja tn 4 katastriük-
sus (katastritunnus 55601:007:1990, registriosa nr 2115940) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriük-
suse plaanidele järgmiselt: 1. katastriüksuse (pindala 
0,0800 ha) kohanimeks Tennisevälja tn 4, kohaaadressiks 
Tennisevälja tn 4, Otepää linn, Otepää vald, Valga maakond, 
sihtotstarve – elamumaa (001;E); 2.katastriüksuse (pindala 
0,0802 ha) kohanimeks Tennisevälja tn 4b, koha-aadres-
siks Tennisevälja tn 4b, Otepää linn, Otepää vald, Valga 
maakond, sihtotstarve – elamumaa (001;E).
 Väljastati Merilin Kriisale ehitusluba Otepää linnas 

Valga mnt 3 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0520) 
ehitise (elamu) rekonstrueerimiseks.

 Määrati koduteenused ühele isikule.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 

91 eurot.
 7. Määrati MTÜle Rally Estonia toetus summas 2000 

eurot rahvusvahelise autospordiürituse Auto24 Rally 
Estonia 2013 läbiviimiseks.

 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 268 eksemplari töövi-
hikuid summas 1 434,93 eurot. Kanti Pühajärve Põhikoolis 
maha 262 eksemplari õpikuid summas 1 710,37 eurot.

 Eraldati MTÜle Arula Külaselts tegevuskulude katteks 
200 eurot.
 Lõpetati tööleping ühe isikuga.

Kehtestati asutuse mobiiltelefonide limiidid.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus 

isikut.
 Väljastati kirjalik nõusolek Otepää vallale ehitise 

(külastuskeskus) tehnosüsteemide muutmiseks asu-
kohaga Otepää vald Otepää linn Tartu mnt 1 maaüksus 
(katastritunnused 55601:004:1770).

03.04.2013
 Määrati kahele isikule sünnitoetust 768 eurot.
 Kinnitati Karupesa Hotell OÜ taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Nüpli külas Karupesa kinnistule 
(katastritunnus63602:002:0760) hotelli ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Kinnitati Eda Holmberg taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Pühajärve külas Kivistiku kinnistule 
(katastritunnus63601:001:0210) hooldekodu ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati Tanklatehnika OÜ ehitusluba Otepää lin-

nas Pühajärve tee 14a maaüksusel (katastritunnus 
55601:004:0025) ehitise (elamu) rekonstrueerimiseks.
 Määrati 1000 eurot toetust MTÜle Eesti Tiibvarjuspordi 

Liit (registrikood: 80296658, asukoht: Tähise 7, 76506 Saue, 
Harju Maakond) Tehvandi Lennushow 2013 läbiviimi-
seks.
 Anti nõusolek MTÜle Eesti Seljaajusonga ja Vesipeahaigete 

Selts (registrikood 80115579, Tervise 28, Tallinn) viia läbi Otepää 
valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 28.07.-
03.08.2013. a vastavalt esitatud taotlusele.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
 Kinnitati riigihanke „Otepää Lasteaiale keedu-

katla soetamine“ parim hinnapakkumuse vali-
mine ja riigihangete läbiviimise komisjoni otsused. 
Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Metos 
AS poolt esitatud hinnapakkumus summas 11 
006,15 (üksteisttuhat kuus) eurot ja 15 senti (koos 
käibemaksuga) kui vastavaks tunnistatud pakku-
muste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

 Väljastati Otepää valla taotlusel ehitusluba 
Otepää valla Sihva külas Uue-Kooli maaüksusel 
(katastritunnus 63601:002:0100) ehitise (spordi-
väljak) püstitamiseks.
 Tunnistati kirjalik kordusenampakkumine nur-

junuks Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga 
jaoskonna järgi kinnistusregistrisse kantud kinni-
sasjade osas: 1.1. registriossa nr 2243840 kantud kin-
nistu Pilkuse vallamaja; 1.2. registriossa nr 1376340 
kantud kinnistu Vana-Kooli; 1.3. registriossa nr 
2294640 kantud kinnistu Pühajärve tee 14. Määrati 
kordusenampakkumise läbiviimiseks alghinnad ja 
otsustati korraldada kordusenampakkumine esial-
gse enampakkumise tingimustel järgmiste kinni-
sasjade võõrandamiseks: 1. Tartu Maakohtu kin-
nistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri 
registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse 
vallamaja (katastritunnus 63602:002:2110, pindala 
5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas) alghin-
naga neliteist tuhat kakssada (14 200) eurot. 2. Tartu 
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kin-
nistusregistri registriossa nr 1376340 kantud kin-
nistu Vana-Kooli (katastritunnus 63601:002:2050, 
pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla, Otepää vald) 
enampakkumisel alghinnaga nelikümmend kolm 
tuhat (43 000) eurot. 3. Tartu Maakohtu kinnis-
tusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri 
registriossa nr 2294640 kantud kinnistu Pühajärve 
tee 14 (katastritunnus 55601:004:1860, pindala 255 
m2, asukoht: Pühajärve tee 14, Otepää linn, Otepää 
vald) alghinnaga kolmkümmend neli tuhat (34 000) 
eurot.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

ehitusspetsialist
Töö kirjeldus:

ehitusalase tegevuse korraldamine Otepää vallas: 
projekteerimis- ja ehitusalase tegevuse korral-
damine, 
ehitiste kasutusotstarbe kontroll, 
ehitusalase tegevuse järelevalve, 
kodanike ehitusalane nõustamine Otepää vallas.
Nõuded kandidaadile:

• erialane haridus;
• riigi põhikorra, kodanike õiguste ja vabaduste, 
avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku teenis-
tust reguleerivate õigusaktide tundmine;
• kohaliku omavalitsuse korraldust reguleerivate 
õigusaktide ning asjaajamiskorra tundmine;
• ametialase seadusandluse tundmine.
Kasuks tuleb:
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalit-
suse ametiasutuses
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea 
suhtlemisoskus
• hea pingetaluvus, läbirääkimisoskus
• konflikti lahendamise oskus
• erialane kõrgharidus 
Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku kollektiivi
• konkurentsivõimelist palka

Kandideerimiseks saata hiljemalt 30.04.2013. a oma 
sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, 

Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile: 
vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

Otepää vallale on 2013. a suveks eraldatud 6 soo-
dustuusikut Valgemetsa noortelaagrisse ja 4 tuu-
sikut Veski noortelaagrisse. 
  Põlvamaal asuv Valgemetsa noortelaager 

toimub ajavahemikul 9.-16.07.2013. Tegemist on 
sportliku puhkelaagriga 7-14aastastele lastele. 
Laagri (8 päeva) maksumus lapsevanema jaoks 
on 31€ (täishind 144.16€).
  Veski noortelaager toimub 10.-15.06.2013 Otepää 

vallas Pilkuse külas Kaarna järve ääres looduskau-
nis kohas. Tegemist on sportlik-tervistava laagriga 
7-16aastastele lastele. Laagri (6 päeva) maksumus 
on lapsevanemale 20€ (täishind on 96€).
   Mõlemal juhul lisanduvad sõidukulud laagrisse 

ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha. Vane-
matel, kel on soov last laagrisse saata, palume 
esitada avaldus laagrikoha saamiseks Otepää 
Vallavalitsuse Sotsiaalteenistusele hiljemalt 10. 
maiks 2013. Avaldusse palume märkida avaldu-
se esitaja nimi ja kontaktandmed ning andmed 
lapse kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse 
nimi, vanus, kool ja klass).

Otepää Vallavalitsuse Sotsiaalteenistus

Lastelaagri soodustuusi-
kud Otepää valla lastele

Robert Tinno      16. aprillil

Otepää Vallavalitsuse haljastusspetsialisti Ülle 
Kübarsepa teatel on kaks kasti üleval Otepää 
turismiinfopunkti vastas, kaks Maxima poe 
ja Otepää Keskväljaku vahelisel tänavalõigul 
ehk promenaadil ning kaks on Konsumi poe 
mänguväljakute juures.
   „Neis paikades on olnud pesakastid ka 
varem. Promenaadi elavdamiseks otsusta-
sime pesakastid taas üles panna,“ selgitas 
Ülle Kübarsepp. „Pesakastid meisterdas 
Heino Kübarsepp, idee andis ja näitas vanad 
pesitsuskohad kätte tänavahooldaja Maela 
Peetsmann.“

MONIKA OTROKOVA

Otepää linnas pandi üles 
kuus lindude pesakasti

Otepää Vallavalitsus müüb kirjalikul kordusenampakkumisel Otepää vallas:

1. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse 
vallamaja (katastritunnus 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla, Otepää vald) alghinnaga neliteist 
tuhat kakssada (14 200) eurot.
   2. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1376340 kantud kinnistu 
Vana-Kooli (katastritunnus 63601:002:2050, pindala 0,2 ha, asukoht: Sihva küla, Otepää vald) alghinnaga nelikümmend 
kolm tuhat (43 000) eurot. 
   3. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2294640 kantud kinnistu 
Pühajärve tee 14 (katastritunnus 55601:004:1860, pindala 255 m2, asukoht: Pühajärve tee 14, Otepää linn, Otepää vald) 
alghinnaga kolmkümmend neli tuhat (34 000) eurot.
   Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööajal: kontaktisik Mairo Kangro (766 4810).
   Kirjalik pakkumine tuleb esitada hiljemalt 13. mail 2013. a kella 18.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse kant-
seleisse.
   Täpsemalt vaata Otepää Vallavalitsusele kodulehelt: otepaa.ee. 

AMETLIK INFO AMETLIK INFO
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses

 7. mai kell 19.00 Komöödiateatri etendus „Head isu, 
näljased“. Pilet 8/10 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses ja 
Turismiinfos. Info: 765 5212

10. mai kell 19.00 Veiko Ratase seltskonnatantsu kursus. 
Pilet 6 € (pilet sisaldab sissepääsu tantsusalongi). Info: 765 5212

10. mai kell 20.00 Tantsusalong. Pilet 5 €.
11. mai kell 12.00 Emadepäeva kontsert. Otepää valla Aasta 

Ema 2013 austamine, laste sünnikirjade kätte andmine, 
Otepää Muusikakooli õpilaste kontsert, kohvilaud.

KINO
 9. mai kell 19.00  G.I. JOE: Kättemaks. Filmi pikkus: 1h 50 

min. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 1,60 €.
23. mai kell 10.30 „Kruudid“ Perefilm. Action, seiklus, ani-

matsioon. Filmi pikkus: 1 h 39 min. Pilet 1,60 €.

30. aprillil kell 20.00  Tehvandi. Volbriöö teatejooks, 
 Martin Teder tel. 5624 2785
 1. mai  Hummuli. Otepää orienteerumiskolma-
 päevak, Voldemar Tasa, tel. 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak
 2. mai kell 18.00  Tehvandi discgolfi park. Otepää discgolfi-

päevak, Tauno Tõld, tel. 525 4844.
 5. mai kell 09.00-11.00  Otepää matk marsruudil 

Pedajamäe-Inselbergi-Kannistiku (sihtpunkt)-Pühajärve, Helle 
Tallo, tel. 5661 4884. 

 8. mai  Sihva. Otepää orienteerumiskolma-
 päevak, Voldemar Tasa, tel. 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak
 9. mai kell 14.00  Otepää keskväljak. Heategevuslik 

Teatejooks, Miia Pallase tel. 507 6825.
 9. mai kell 18.00  Tehvandi discgolfi park. Otepää discgolfi-

päevak, Tauno Tõld, tel. 525 4844.

   Lisaks toimusid maakonna korvpalli meist-
rivõistlused. 5. klasside Eesti Koolispordi Liidu 
Valgamaa turniiril saavutasid III koha Kristjan 
Marcus Sulaoja, Siim Anmann, Rando Enno 
ja Aavo Tilga. 6.-7. klasside võistkond saavu-
tas III koha koosseisus Mart Všivtsev, Henri 
Lindret, Tarmo Tamm, Tero Tamm, Artti 
Aigro, Kaur Nukka. 10.-12. klasside Valga-
maa korvpalli MV saavutas II koha OG võist-
kond koosseisus: Jaagup Lehes, Robert Segar, 
Kheit Trifanov, Sten Teemant, Genno-Geven 
Luhtaru, Gen Alev, Tauri Mitt.
   Valgamaa koolinoorte MV võrkpallis saa-

vutasid II koha Robert Segar, Jaagup Lehes, 

Talvine sport Otepää Gümnaasiumis

Tormi Oja, Ardo Kuus, Ans Hendrik Tiido, 
Rene Levin ja Martin Möll (Elva Täiskasvanu-
te Gümnaasium). 
   Otepää Gümnaasiumis toimus ka Eesti 

Koolispordi Liidu X Spordimälumäng „Bume-
rang“ Valgamaa koolidele. Meie kooli võist-
kond võitis esikoha. Helen Tiisler, Rene Levin, 
Genno Geven Luhtaru ja Markus Punnar 
esindasid Otepää Gümnaasiumi Lõuna regi-
ooni etapil, kus saavutati tubli 4. koht. 
   Edu ja jaksu uuteks sportlikeks saavutus-

teks!
Otepää Gümnaasiumi 

kehalise kasvatuse õpetajad

Junior Achievement Eesti ja Estonian Business School Gümnaasium 
kutsusid õppeaasta alguses vabariigi 8.-9. klassi õpilasi kaasa lööma 
loovas ja põnevas meeskonnamängus Creatlon. Sellel võistlusel saab 

end proovile panna kolmel alal ja on võimalik koguda maksimaalselt 
100 punkti ehk 100%.
   I etapp – TEADMISED – on-line viktoriin majandusest ja ettevõt-

lusest (20 %).
   II etapp – ETTEVÕTLIK MEESKONNATÖÖ – võistlus, kus tuleb 

lahendused leida kaheksale ülesandele ( 60 %).
   III etapp – LOOVUS – osaleda üksi või meeskonnaga ettevõtlusmui-

nasjuttude või reklaamivõistlusel (20 %).
   Vaatamata sellele, et Otepää Gümnaasiumi 9. klass on põhikoo-

lis ainuke, kes õpib veel vana õppekava järgi ja neil ei olnud võimalik 
valida ettevõtluse ja loovuse suunda, otsustas 9.a klassi võistkond (Silvia 
Luup, Margit Saal ja Anna Liisa Kärson) oma võimed proovile panna 
ja osaleda 2012/13. õppeaastal Creatlonil.
   Oktoobri alguses läbiti edukalt on-line majandusviktoriin ja talvel 

asuti ühtse meeskonnaga ettevõtlusülesandeid lahendama. Tuli kujun-
dada Creatloni logo, millega sai suurepäraselt hakkama Margit. Tutvuti 
õpilasfirmadega, töötati vabatahtlikena Otepää Vallavalitsuses, lavas-
tati legend Otepää Linnamäest ja tehti sellest ka tutvustav videoklipp, 
koostati klassiekskursiooni programm ja etteantud summaga eelarve 

projekt. Võistkonna loovuse arendamiseks pidi kõige rohkem mängu 
innustanud õpetajale kirjutama luuletuse. Tutvuti ühe kodukoha ette-
võttega ning omaniku abiga täideti vastav ankeet. Kogu meeskonna-
töö käigus rokiti täiega, kõlati koos nagu orkester, heliseti nagu kellade 
ansambel, kuigi vahel pidi võistluse juhendaja ka oma trummipõrinaga 
võistkonda ärgitama. Meeskonna tööd iseloomustavaks muusikapalaks 
valiti ansamblilt Kuldne Trio tuntud laul „Kes ei tööta, see ei söö“.
   Teise etapi ülesannete lahendused ja vastused saadetud, asuti kol-

manda etapi juurde, kus tuli näidata nii oma loovust kui ka majanduslik-
ku mõtlemist. Nimelt valmis ette antud kriteeriumite ja Silvia taktikepi 
järgi korralik ettevõtlusmuinasjutt. Ja nüüd hakati koos kevade saabu-
misega ootama Creatloni võistluse kokkuvõtet ja tulemusi. Arvati, et kui 
tulemuste pingereas satume esimese poole hulka, siis oleme tublid, sest 
ükski võistkonna liige ega ka juhendajast õpetaja pole tundigi majan-
dusõpetust õppinud. 
   Enne koolivaheaja algust saabus Creatloni kodulehele võistluse tule-

muste koondtabel, kust võib näha, et Otepää Gümnaasiumi võistkond 
Magusad Marjad saavutas vabariigi 77 kooli seas 5. koha. Selle kena 
rõõmusõnumiga pandi punkt võistlusele ja kogeti, et tähtsad pole mitte 
üksnes teadmised, vaid elus tuleb olla ka aktiivne ja ettevõtlik.

Juhendaja õpetaja ENE EVER

Ettevõtlik meeskonnatöö Creatlonil

Kolmandal veerandil toimusid Käärikul 
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlu-
sed murdmaasuusatamises. Esiko-

ha saavutasid: Kerstin Ojavee, Silvia Luup, 
Anne Mai Niit, Mariel Merlii Pulles, Teiloo-
ra Ojaste, Isabel Mae, Anders Veerpalu, Mart 
Vsivtsev, Gregor Soodla ja Rauno Põldsepp. II 
koha saavutasid: Marit Maribel Pulles, Grete 
Madi, Keiju Rootsma, Mari Liis Länik, Pille 
Riin Merilo, Albert Unn, Artti Aigro, Stever 
Liivamägi, Andres Aaliste ja Ardo Kuus ning 
kolmanda koha: Lauren Mae, Laura Danilas, 
Birgit Maranik, Meriliis Kukk ja Lauri Tiido.
  Otepää Gümnaasiumi võistkond võitis 

Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatami-
se võistlustel Haanjas esimese koha tasavä-
gises võistluses Tallinna Saksa Gümnaasiumi 
ees (vahe 9 punkti). Individuaalselt võitsid: I 
koha Anders Veerpalu ning II koha Kerstin 
Ojavee, Mariel Merlii Pulles ja Maarja 
Maranik (Audentes). Otepää Gümnaasium 
võitis teatesuusatamises I koha koosseisus 
Kerstin Ojavee, Anders Veerpalu, Teiloo-
ra Ojaste, Artti Aigro, Mariel Merlii Pulles, 
Gregor Soodla, Maarja Maranik ja Karl Kinks 
(Audentes).  
    Punktide arvestusse läksid veel Lauren 

Mae, Marit Maribel Pulles, Pillle Riin Merilo, 
Birgit Maranik, Marten Pulles ja Mats Karo 
(Audentes). 
   Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustel 

sisekergejõustikus võitisid oma vanuserüh-
mas: Kristin Kannes 600m jooksus I koha, 
Eliis Arrak 600m jooksus II koha ja Maria 
Kuittinen 600m jooksus III koha.

 4. mail kell 19.00 kohvik-restoranis l.u.m.i MUSTLASPIDU.  Tule 
ja saa osa meeleolukast stiilipeost koos mustlastantsutrupiga 
Maljarka Tartust! Külalisena mustlastantsu- ja lauluõpetaja 
Lehti Kostabi (Tallinn). Pilet 5.- Info ja piletite bronerimine telefonil 
5860 8004 või kohvik@lumikohvik.ee.

Südamenädalal toimus mitmesuguseid sportlikke üritusi. 
Kõik klassid otsustasid korraldada midagi huvitavat.  
   1. klassi ja lasteaiarühma lapsed matkasid  Emajõe 
suudmesse. 2. klassi retk viis  Hobustemäele, 3. klass tegi 
kepikõnnimatka Käärikule. 4. klassil toimus huvitav maasti-
kumäng.  
   5. klassi õpilased võistlesid  bowlingus  ja käisid ujumas. 
6., 7. Ja 8. klassi õpilased matkasid kooliranda. 9. klassi 
õpilased läksid jalgsi Pühajärve Puhkekeskusesse, kus võeti 
mõõtu bowlingus.
   Vahelduseks koolitundidele oli looduses viibimine väga 
kosutav. 

ÜLLE TOMSON

Võõrkeelete nädal 
Pühajärve Põhikoolis

1.-5. aprillini toimus Pühajärve Põhikoolis traditsiooniline 
võõrkeelte nädal, mille jooksul võtsid õpilased osa erineva-
test vene- ja ingliskeelsetest üritustest.
   3.-6. klassi õpilased said esmakordselt oma teadmisi ja 
oskusi katsetada „Spelling Bee“ häälimisvõistlusel, kus sel-
gitati välja iga klassi parim. 7.-9. klassi inglise keele õppijad 
proovisid tõlkijaametit ning muutsid ingliskeelse võlurimui-
nasjutu arusaadavaks ka oma noorematele kaaslastele.
   Toimus luuletuste lugemise võistlus, kus kuulsime arvu-
kalt vene- ja ingliskeelseid salme. Kõige aktiivsemalt osales 
3. klass, kus kõik lapsed esinesid luuletusega.
   8. klassi õpilased viisid läbi koolimaja ekskursiooni vene 
keeles. See tuli neil väga vahvalt välja! Lisaks sai vahetundi-
des nuputada ja laulda venekeelseid laule.
   Oli põnev ja sündmusterohke nädal.

Õpetajad OLGA ALOVA ja LEMBI OJA

Pühajärve Põhikool käis 
südamenädalal looduses 

30. märtsil peeti järjekordsed Otepää mängud Apteekrimäe 
hüppetrampliinidel. Võistlused toimusid viielt erinevalt 
mäelt. Noorim osavõtja oli 3-aastane Markos Alter ja vanim 
50-aastane Jarek Ruljand. Absoluutseks võitjaks krooniti 
Artti Aigro, kellele napilt kaotas klubikaaslane Mihkel Oja. 
Kolmanda koha saavutas Lätit MM-võistlustel Val di Fiem-
mes esindanud Kristaps Nezborts.

SILVER ELJAND

Otepää mängud suusahüpetes

23. märtsil toimus Otepääl Talispordimuuseumis paarismälumäng 
Aarne Steinbachi mälestuseks. Võistlema saabus 22 paari Eestimaa eri 
nurkadest. Küsimused olid koostatud mängu korraldajate Kadri Stein-
bachi, Kaido Mägi ja Meelis Lille poolt. Hubased ruumid ja mängu teh-
nilise poole tagasid Talispordimuuseumi töötajad Tanel Uibo ja Jana Mae. 
   Osalejad kiitsid üksmeelselt sportliku atmosfääri loonud erilist män-

gupaika. Tavaliselt ollakse harjunud ikka kultuuri- või koolimajades 
mängima. Tasavägise mäluheitluse võitsid Tauno Vahter-Ove Põder 
Tallinnast Järvamaa paari Igor Habal-Alar Särgava ees. Suurfavoriidid 
Indrek Salis-Alar Heinaste pidid leppima 5. kohaga.
   Valgamaa paaridest olid parimad Palupera valla mehed Kalev 

Lõhmus-Valdis Meos, kes suutsid vaid ühe punktiga edestada Otepää 
tandemit Heivi Truu-Urmas Kuldmaa. 
   Korraldajate poolt tänu Otepää vallavalitsusele, kes auhindadega 

toetas. Aitäh võluvatele neidudele Maikenile ja Mari-Lyle, kes küsimus-
telehti laiali jagasid! Suurim lugupidamine kogu mälumängurite pere 
poolt Talispordimuuseumi rahvale ürituse kõrgetasemelise läbiviimise 
eest!  

KAIDO MÄGI, Otepää Raamatukogu

Otepääl võistlesid Eesti 
parimad mälumängurid 

Tõrvas toimunud Valgamaa meistrivõistlustel saavutas Otepää võrkpal-
linaiskond esikoha. 
   Finaalkohtumises edestati Tõrva naiskonda tulemusega 3:0. Otepää 

võrkpallinaiskond tuli Valgamaa meistriks juba kolmandat aastat järjest.
Naiskonda kuulusid: Terje Kartau, Merlin Müür, Kristiina Kopli, Eva 
Ojakivi, Marika Tirmaste, Eike Karo, Kristiina Ehapalu, Anniki Jaama, 
Hedi Verev, Heidi Sibul.

OT

Otepää võrkpallinaiskond 
sai maakonnas esikoha

Otepää valla meistrivõistlused talipüügis toimusid 30. märtsil Pühajär-
vel. Osales 62 võistlejat: 45 meest, 6 naist ja 11 noorvõistlejat. Võistlus 
toimus püügialas ja kestis 3 tundi. Vaatamata keerulistele ilmastikuolu-
dele võisteldi vapralt lõpuni.
Tulemused
Mehed: 1. Jaanus Viitkin 1064 g ( kaal grammides)
2. Harri Nurk 912 g
3. Sven Michelson 888 g
Parim otepäälane Rain Kimmel 376 g 8. Koht
Naised: 1. Marika Ein 722 g ( Otepää)
2. Merle Tootsi 590 g
3. Laivi Taavits 274 g
Noored: 1. Johannes Aab 2314 g, 2. Georg Semenovski 2136 g
3. Joonas Väljataga 2050 g
Parim noor otepäälane Karl Peeter Ein 816 g, 5. koht.

Võisteldi talipüügis

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi 
koristuspäev

algab 
28. aprillil kell 9 Otepää AMS maja juures (J.Hurda 5).

Juhatus
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AMETLIK INFO Palupera vald ja aasta 2012

järgneb 

Elavnes huvitegevus, kultuuri- ja spordielu, 
vaba aja sisustamine, tulid tunnustused

Palupera vallale omistati tiitel ja Vabariigi pre-
sidendi tunnustus – Kaunis omavalitsus 2012. 
Hindamiskomisjon märkas hooldekeskust, 

lasteaia mänguväljakut, korrastatud puhkealasid, 
Palupera kooli ja staadioni, noortekeskust, Leigo jär-
vemaastikku oma üritustega, Tartu maratoni radasid 
ning tunnelit, Hellenurme vesiveskit ja üksmeelselt 
tegutsevat aktiivset kogukonda. Neli majapidamist 
vallas said uute mastivimplite ja EKKÜ tänukirja-
de omanikeks.  
   Maakonna talimängude lõppvõistlustel oli kuni 

2000 elanikuga valdade hulgas Palupera vald kok-
kuvõttes taas I kohal. II koht saadi mälumängus, 
III kohad saadi teatesuusatamises, suusasprin-
dis ja males. IV kohale jäädi reesõidus, kabes ja 
juhtide mitmevõistluses. Ega viimaseks jäädud ka 
turniiribridžis ja võrkpallis.
   Toimusid järjekordsed Leigo järvemuusika kont-

serdid. Esimesel päeval esinesid Iiris Vesik, Mari 
Boine (Norra) ja Siiri Sisask; teine päev oli pühen-
datud maestro Neeme Järvi 75. juubelile. Vabas 
õhus sai nautida orelikontserti, seejärel “Suuri ava-
mänge läbi aegade” Neeme Järvi dirigeerimisel. 
Lõpetati Beethoveni 5. sümfooniaga, maestro Järvi 
dirigeerimisel. Oktoobrikuus korraldas Leigo talu 
2päevase Leigo Löökpilliakadeemia, trummikoolituse.
   Toimus „Avatud külaväravate“ päev Paluperas 

– Palupera Käsitöökoja töötoad, nõukogudeaeg-
sete traktorite väljapanek, Heino Prosti fotonäitus 
põllutöömasinatest, Taivi Raudseppa rahvariiete 
tutvustus, noortevolikogu mängis väiksematega, 
ringkäik külas koos kohaliku giidi ja külahinge 
Kalev Lõhmusega, käsitöö ja kohaliku toidu lett, 
kultuuriprogramm mõisahoones ja simman-rah-
valikud mängud, oksjon, mille raames müüdi ära 
Eesti Külaliikumise Kodukandi poolt välja pandud 
toidukorv ja Andres Rattasepa poolt valmistatud 
puukuju „Suvenautleja“, lõke pritsikuuri puhkealal. 
   Palupera valla küladest üks 4liikmeline võistkond 

sai ajaleht „Maalehe“ võistkonnana osaleda Tartu 
teatemaratonil. Esimene teatevahetus oli 12 km, 
teine 20 km, kolmas 14,6 km ja neljas 16,4 km pikk. 
Võistkonnas „Palupera külad“ olid Ilvar Sarapson, 
Marek Uuemaa, Rein Tiimann ja Kaur Lõhmus. 
Aeg 3:42.08 tõi 34. koha. Teine võistkond „Palupe-
ra vald“, võistkonnas Anti Kulasalu, Lembit Uibo, 
Priit Vakmann ja Kalmer Salundi said 14. koha 
ajaga 3:22.11.

algus OT nr 4

   Toimus VIII Nõuni triatlon Nõuni järve ääres 
(ujumine-jalgrattasõit-jooks) ja tilluduatlon (rat-
tasõit-jooks).
   Jätkus traditsiooniline spordisari – küladevahali-

ne V jalgpalliturniir. Võitjaks tuli Palupera küla.
   Valgamaa meistrivõistlused kiirmales võitis 4,5 

punktiga Heino Komlev ja kolmandaks tuli 3 punk-
tiga Andres Tobre.
   Valgamaa meistriks lauatennises naiste üksik-

mängus tuli Palupera põhikooli kehalise kasvatu-
se õpetaja Ellen Peik. Koos Andres Tobrega saadi 
segapaarismängus maakonna III koht.
   Toimus vallasisene lauamängude (male-kabe) 

turniir.
   Toimus südametervise matk Nõuni ümbruses.
   Valla noored osalesid Valgamaa järjekordses 

suvekoolis Pikasillas, Palupera-Puka noorte ühises 
suvelaagris Paluveskil ja Valgamaa 92. aastapäevale 
pühendatud koostöömängudel Otepääl.
   Noortevolikogu korraldas noortelt noortele ühise 

sõbra- ja vastlapäeva, osales projektikoolitusel 
Euroopa Noored ja käis end tutvustamas Palupera 
põhikoolis. Peeti 11 korralist noortevolikogu töö- ja 
projektikoosolekut.

Palupera Vallavolikogus
8. aprillil 2013:

 Anti heakskiit aastateks 2013-2017 Vapramäe-
Vellavere-Vitipalu Sihtasutusega (90001552) sõlmitavale 
koostöölepingule. Peeti vajalikuks sõlmida koostööle-
pingu lisa sihtasutuse ja valla vahel eraldi igaks eelarve-
aastaks. Vallavalitsusel lubati korraldada koostöölepingu 
lõplikus versioonis väljatöötamises osalemine. 
 Toimus Huvitegevustega tegelemise toetamise korra 

I lugemine.
 Nõustuti Nõuni algkooli kinnistul asuva amortisee-

runud sauna palkide müügiga, alghinnaga 100 eurot. 
Nõue – maa-ala korrastamine 1. maiks 2013. a. MTÜ Nõuni 
Purjeklubi väljatöötatud kodukordade (Nõuni algkooli 
kinnistule rajatava saunahoone osas ja endise koolimaja 
hoone osas) esitamisel võetakse see osa päevakorrapunk-
tist uuesti päevakorda.
 Otsustati taotleda Vabariigi Valitsuselt munitsipaa-

lomandisse Palupera vallas Hellenurme külas asuv 
maa-ala suurusega 6280 m². Munitsipaliseeritava ala 
nimetuseks on “Marjamaa”. Maa on vajalik valla seadu-
ses sätestatud ülesannete täitmiseks: tagada võimalused 
kohalikul elanikkonnal, mitmekorteriga elamute elani-
kel toota põllumajandussaadusi. Sihtotstarve tulenevalt 
üldplaneeringust ja Palupera vallavalitsuse määratust on 
maa-alal 100% maatulundusmaa. Ehitisi maa-ala ei asu 
ja nende rajamist pole munitsipaliseeritavale maa-alale 
ka ette nähtud.

 Otsustati taotleda Valga maavanemalt munitsi-
paalomandisse Palupera vallas Nõuni külas asuv 
maa-ala suurusega 0,68 ha. Munitsipaliseeritava ala 
nimetuseks on “Vahtra”. Maa on Vahtra elamu (ehr.
kood 120643646) alune ja selle teenindamiseks vajalik. 
Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust on elamumaa. 
Peremehetuks tunnistamise järgselt on ehitis valla oman-
dis. Munitsipaalomandisse taotletavate “Marjamaa” ja 
„Vahtra“ maaüksuste asendiplaanidega saab tutvuda 
Palupera Vallavalitsuses.
 Võeti teadmiseks informatsioon Otepää, Palupera, 

Puka ja Sangaste valdade infolehe Otepää Teataja väl-
jaandmise korrast. Nõustuti nimetatud korraga.

 Anti nõusolek rahuldada erandkorras Palupera valla 
noortevolikogu taotlus (Sihtasutus Archimedes Euroopa 
Noored Eesti büroo poolt rahastatud projekti „Tunne 
oma kodukanti“ lõplikuks elluviimiseks) valla eelarvest 
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskusele juba eral-
datud ja veel kasutamata vahendeid kasutades. Palupera 
valla noortevolikogu noortegrupil tagada kasutatavate 
vahendite tagastamine noortekeskusele, kes esitab 
aruandluse vahendite kasutamise kohta hiljemalt aasta 
lõpuks ja tagastab kasutamata vahendid valla eelarvesse. 
Vallavanemal selgitada lähiajal noortegrupile põhimõt-
teid ja nõudeid valla eelarvest rahastamisel ja seoseid 
projektidega.
 Võeti teadmiseks informatsioon 2013. aasta laeku-

mistest valla eelarvesse, uue hajaasustuse programmi 
eelnõust, Palupera piirkonna külade kinnistute omanike 
võimalusest saada soodsamalt kruusa AS Kiirkandur kar-
jäärist, majanduslike huvide deklaratsioonist jpm.

Palupera Vallavalitsuses 
5.04.2013 korraldati:

 Määrati Miti külas Sapi katastriüksusele 
(58201:002:0350) sihtotstarbed järgnevalt: maatulun-
dusmaa 45% ja mäetööstusmaa 55%.

 Väljastati kasutusluba Neeruti külas Väike-Jennu 
kinnistu elektrivõrguga liitumisühendusele.
 Anti kaks õppetoetust kõrghariduse omandajale á40 

eurot, üks õppetoetus kesk-erihariduse omandajatele á40 
eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot ja täiendavatest 
toimetulekutoetuse vahenditest kaks ühekordset toetust 
á 25 eurot.
 Väljastati raske liikumispuudega inimese sõiduki par-

kimiskaart tähtajaga 31. märts 2015.a.  

12.04.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korral-
datud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 15.04.13-
31.12.17, kuna taotleja omab ühiskonteineri lepingut.
 Otsustati toetada Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 

Sihtasutust vallavalitsuse ja põhikooli poolt kokku 75 
euroga seoses Vapramäe loodusmaja avamisega, ekspo-
sitsiooni täiendamisega ja teenindamiseks vajalike sead-
mete soetamisega.
 Nõustuti Keskkonnaameti korralduse eelnõuga - AS 

Kagu Teedele kaevandamise loa andmisest keeldumine 
Neeruti kruusakarjääri mäeeraldisele.
 Nõustuti Keskkonnaameti korralduse eelnõuga – 

Krüüdneri OÜ-le kaevandamise loa andmisest keeldu-
mine Neeruti II kruusakarjääri mäeeraldisele.
 Kehtestati looduslikest mõjudest tingitud ajutine 

liikluspiirang Palupera valla haldusterritooriu-
mil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel teedel 
mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. 
Erandkorras on suurema massiga mootorsõiduki 
liiklemine lubatud vallavalitsuse kirjalikul eriloal. 
Liikluspiirangu rikkuja on kohustatud hüvitama 
kohalikule teele tekitatud kahju. Liikluspiirang keh-
tib 20. maini 2013. Liikluspiirangu ennetähtaegsest 
lõppemisest seoses teede seisukorra normaliseeru-
misega anname teada Palupera valla veebilehel.
 Väljastati raske liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart tähtajaga 31. märts 2015. a.  
 Otsustati tasuda Lõuna-Eesti Hooldekeskuse 

teenuste eest vastavalt igakuistele arvetele M.K. 
kohamaksust puudujääv osa. Lubati vallavanemal 
võtta vastu vallale kink ja korraldada Palupera küla 
Savi kinnistu asjaõiguslepingu notariaalne vormis-
tamine. Tehing kooskõlastati 8. aprillil vallavolikogu 
istungil ka vallavolikoguga.
 Anti kaks õppetoetust kesk-erihariduse oman-

dajatele á40 eurot.

AMETLIK INFO

Palupera vallavalitsus kehtestas 12. aprillil 
2013 looduslikest mõjudest tingitud ajutise 
liikluspiirangu Palupera valla haldusterritoo-
riumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohali-
kel teedel mootorsõidukitele, mille kogukaal 
on üle 8 tonni. 
   Erandkorras on suurema massiga moo-
torsõiduki liiklemine lubatud vallavalitsuse 
kirjalikul eriloal. Liikluspiirangu rikkuja on ko-
hustatud hüvitama kohalikule teele tekitatud 
kahju. 
   Liikluspiirang kehtib 20. maini 2013. Liiklus-
piirangu ennetähtaegsest lõppemisest seoses 
teede seisukorra normaliseerumisega anna-
me teada taas Palupera valla veebilehel.

Palupera vallavalitsus

Liikluspiirang Palupera 
valla kohalikel teedel

Kui oled kinnistuomanik asukohaga Astuvere, 
Atra, Miti või Palupera külas ja soovid AS Kiirkan-
dur karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga 
looduslikku kruusa, toimi nii: teata vallamajja (tele-
foni teel 7679502 või e-post: palupera@palupera.
ee) endast: nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni), kon-
taktandmed. 
   Meie kogume info kokku, edastame kaevanda-

jale soovijate nimistu, saame neilt lisainfot, mille 
edastame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale 
ise järele minna jms. Vallamaja asub vahendajaks 
seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust 
kokkuleppele. 50% hinnasoodustus tähendab, et 
tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn 2,97 
eurot, 15 tonni 44,55 eurot. Maksta saad kohapeal 
sularahas.
   Meeldivale koostööle lootes,

Palupera vallavalitsus

Teadaanne Palupera piir-
konna külade elanikele

Olete kutsutud reedel, 10. mail 
Nõuni kultuurimajja

VÄIKESELE KEVADKONTSERDILE 
„Sulle laulan oma armsamad laulud, sulle 
tantsin oma toredamad tantsud kallis ema, 
vanaema, naabritädi...“

*esinevad valla väiksemad ja suuremad 
  lauljad, tantsijad
*traditsiooniline TORDIOKSJON
*pidu lõpeb ühises tantsuhoos

Aga ennem ikka joonistasin, sest osalesin „Va-
nemuise“ teatri poolt korraldatud joonistus-
võistlusel „Nägin teatrit!“.Minu pilt, mis sai 

joonistusvõistlusele, rääkis Pettsonist ja Findusest. 
Täpsemalt siis sellest, kuidas Findusel juhtus äpar-
dusi. Käisime seda etendust eelnevalt vaatamas ja 
see innustas mind.
   Tartus käik oli minu jaoks väga huvitav. Alguses 

toimus vastuvõtt, kus tänati õpetajaid ja õpetaja 
Marikat ka ning siis võistlusel osalejaid. Esines 
ka Getter Jaani, kelle autogrammiga plakatid me 
endale saime. Maiustasime kringlit.Pärast seda olid 
kõik oodatud vaatama balletti “Kaunitar ja koletis”. 
Mulle meeldis Vanemuises käimine ja eriti Vane-
muise Kollased Kassid.

DEIMO SARAPSON, Palupera Põhikooli 4. klass

Nägin teatrit!

28. aprillil toimub Palupera vallas Fotojaht. 
Kell 10.00 algustame fotokoolitusega 
Hellenurme Noortekeskuses.
   Bussiring: Nõuni Kultuurimaja 9.30; Palupera 
Pritsikuur 9.50; 10.00 Hellenurme Noortekeskus.
   Registreerige oma 4-5liikmeline (soovita-
valt 4 inimest) meeskond 26. aprilliks deivi.
sarapson@gmail.com.
   Fotojaht toimub projekti “Tunne oma Kodu-
kanti!” raames. Projekti toetab SA Archimedes 
Euroopa Noored ja Palupera vald.

Fotojaht

10. aprillil tulid meie kooli muusikud Kulno Malva 
ja Ruslan Trochynskyi ansamblist Svjata Vatra kont-
serdiga „Piirideta pärimus“. Neil olid mitmesugus-
ed huvitavad pillid, tavaliste hulgas ka kolme meetri 
pikkune trembita, mis pidi olema Ukraina karjapa-
sun ja trumm, mida kutsuti „põmmikuks“, huvitavat 
heli tekitati isegi vanal vikatil. Ise seletasid veel, et 
vanasti ei olnuddiskoreid, kes plaadiga krigistaks,  
siis oli vikat.
   Kontserti alustasid nad lauluga, mida pidime 

kaasa laulma. Kuna olime harjunud, et meie 
vaatame esinemist vaikides pealt, siis alguses ei 
laulnud keegi kaasa. Kuid laulu keskel hakkas asi 
edenema. Laulu lõpus laulsid juba kõik, koputasid 
või nipsutasid sõrmedega rütmi. 
   Kontserdi ajal räägiti meile jutte eesti ja ukraina 

rahvapillide ja -kommete kohta. Näiteks, millal 
ja kuidas mingit pilli mängiti ja kes üldse võis pilli 
mängida. Saime veel teada, kuidas kevadisi rahvapü-
hi tähistati. Selgus, et pühad ja nende tähistamine on 
nii ukrainlastel kui ka eestlastel üsna sarnased.  
   Ka ühislaulmist jätkus, alati peale väikest juttu ja 

pillitutvustust laulsime me kõik, kaasa arvatud õpe-
tajad. Laulsime nii ukraina kui ka eesti keeles. 
   Kontsert oli väga mõnus ja kõigile meeldis, kuna 

see oli eelnevatest erinev!
TRIIN TIIMANN, Palupera põhikooli 6. klassi õpilane

Piirideta pärimus

Tallinna Ülikooli Riigiteaduste Instituut ja 
Riigikantselei koostöös Euroopa Komisjoniga 
korraldasid metoodiliste õppematerjalide 
võistluse detsembrist 2012 kuni aprillini 2013 
eesmärgiga koguda kokku parimad materjalid 
Euroopa Liidu teema käsitlemiseks güm-
naasiumi ja põhikooli astme õppetöös ning 
tunnustada materjale koostanud õpetajaid. 
   Töid hinnati kaheksas kategoorias ning võit-
jate hulgas oli õpetajaid üle Eesti. Palupera 
põhikooli tuli koguni kaks tunnustust.
   14.-16. maini sõidavad Brüsselisse 
kunstiõpetuse õpetaja Marika Viks (lauamäng 
„Paluperast Brüsselisse“) ja ühiskonna- ja 
ajalooõpetaja Urve Sarv (väga edukas ja me-
toodiliselt tugev kodutöö).
   Palju õnne!

Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Paluperast Brüsselisse

HEI-HEI tantsusõbrad!

Olete oodatud reedel, 26. aprillil kell 19.30 
Nõuni kultuurimajja DISKOLE:)
Pääse 1€.

Nõuni järve ääres, endise koolimaja läheduses 
amortiseerunud suitsusauna palgid 5x7 m. Tingimus 
– palgid peavad olema viidud ja plats korrastatud 
hiljemalt 15. maiks 2013. a.
   Paku kirjalikult oma hinda (kiri 67514 Valgamaa 
Palupera vald Hellenurme, Palupera vallavalitsus, 
„SAUN“; või e-post palupera@palupera.ee).
   Info tel. 7679502, 5174740.

Palupera vallavalitsus müüb 
alghinnaga 100 eurot

Palupera külad on „Teeme ära“ talgutest osa võtnud 
nende algusest peale. Loomulikult on kevadisi koris-
tuspäevi olnud ennegi, näiteks kohaliku külaseltsi 
MTÜ P-RÜHM eestvõttel. Koristatud on põhiliselt 
teede ääri ja külamaja seest ning ümbert.
   Tänavu on plaanis puhastada võsast vana allee, 

mis viib mõisast Palupera külla. Tuleb raiuda võsa 
ja panna see kokku. Ära vedada on lahkelt lubanud 
Palupera Agro OÜ. Kaasa võtta töökindad, kirved, 
võsa- ja tavasaed. Talgute lõpus pakub Palupera 
Kool kõigile osalejatele talgusuppi.
   Ootame kõiki talgulisi 4. mail kell 10.00 Palupe-

ra staadioni juures pargi poolses küljes. Kaugemalt 
tulijatele teadmiseks, et Palupera teeristist tuleb 
keerata kooli poole.
   Info talgute kohta: tel. 5139 071 või 

palubuss@gmail.com, Kalev.

MTÜ P-rühma nimel KALEV LÕHMUS

Kutse Palupera mõisaallee 
koristustalgutele
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2013. aastaks Puka vallas kavandatust

SÜNNID

Puka Vallavalitsuses 

 Kinnitati Aakre Lasteaed-Algkooli õpilaste kooli 
vastuvõtu tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise 
kord.
 Kinnitati Puka valla lasteaeda laste vastuvõtu ja väl-

jaarvamise kord.
 Nõustuti vabade põllumajandusmaade kasutusvaldu-

sesse andmisega: Kibena külas Raudsepa maaüksus 23,13 
ha ja Väike-Raudsepa maaüksus12,26 ha.
 Jagati Pedaste külas asuv Solako katastriüksus kaheks 

– Solako ja Väikepedaste, sihtotstarvetega maatulun-
dusmaa.
 Otsustati maksta matusetoetust neljale (a’ 63,91 €), sün-

nitoetust ühele (319,56 € ) ühekordset toetust seitsmele 
(kokku 230.-€) ja toimetulekutoetust  kuuele taotlejale.

AMETLIK INFO

Puka lasteaed kiusamisest vabaks

Puka vallavolikogu võttis kolmandal lugemisel 
vastu Puka valla 2013. aasta eelarve mahus 
1 431 881 eurot tulusid ja kulusid ning nüüd 

on võimalik hakata ellu viima selleks aastaks ka-
vandatud tegevusi. 
   Milliseks kujunes käesoleva aasta eelarve ning 

mida see võimaldab? Peab ütlema, et juba käesole-
va aasta eelarve koostamine oli omaette katsumus 
ja eelarve elluviimine saab järgmiseks jõukatsumi-
seks meie valla asutustele.  
   Olen juba mitme eelmise eelarve vastuvõtmi-

se juures rääkinud selle vähendamisest ja kulude 
piiramisest. Vahepeal hakkas tekkima tunne, et 
rohkem pole eelarvet enam võimalik vähendada, 
kuid paraku tuli seda seekord jälle teha.  
   Eelarve koostamise alustamiseks andis vallavalit-

sus  korralduse allasutuste juhtidele asutuse eelarve 
kavade esitamiseks juba 2012. aasta novembri 
keskel. Seejuures palusime jääda mahtudes 2012. 
aasta tasemele.
   Kui tulude ja kulude tase jääb samaks, ei tohiks 

ju ülesanne olla raske. Keeruliseks tegi aga planee-
rimise viimasel ajal jätkuvalt toimunud hindade 
tõus tervikuna, seda eriti elektri ja kütuse hinda-
des. Tegelikult tähendas see taas kulude kärpimist.
   Vallavalitsus arutas asutuste juhtidega ettepane-

kud läbi ning seejärel esitas 2012. aasta detsembri 
alguseks eelarveprojekti volikogule.
   Pärast haridusministeeriumi poolt eraldatud 

õpetajate palgavahendite avaldamist selgus, et 
Puka Keskkooli õpetajatele on riik eraldanud 
palgavahendeid mõne kuu jagu ning omavalitsus 
peab puuduva, üle 50 000 euro suuruse summa ise   
leidma.
   Võib öelda, et sellest hetkest olime jõudnud 

eelarve koostamisega algusesse tagasi. Taas tuli 
käivitada arutelud allasutuste juhtidega, et lahen-
dada puuduvate palgavahendite probleem. Nii 

suure summa leidmiseks pidid eelarve vähenda-
misega leppima paljud allasutused. Kui lõpuks 
olime eelarve tasakaalu viinud, avaldasid mitmed 
juhid muret asutuse jätkusuutlikkuse pärast, sest 
eelarve ei võimalda arengut. Vastata saime seda, 
et investeeringute tegemiseks tuleb, nii nagu ka 
varasematel aastatel, vahendeid taotleda fondidest 
ja eelarvest on võimalik tasuda omaosaluse eest. 
Aktiivsemad asutused on neid võimalusi ka varem 
kasutanud ja nendes allasutustes on märgata ka 
suuremat arengut. 
   Jätkata tuleb praegu toimivat koostööd mitte-

tulundusühingutega, et ühiselt pakkuda vajalik-
ke teenuseid või tegevusi. Sellise koostööga on 
loodud külaplatse, mänguväljakuid ja korrastatud 
parke, mis on nüüd meie inimeste kasutuses.
   Olen sellega teieni toonud eelarve koostami-

se vaevad ja valud, rääkimata on aga 2013. aasta 
plaanid. 

Ühe olulise teemana peame käesoleval aastal 
lahendama Tööstuse tänava elanike joo-
givee probleemi, sest olemasolevast puur-

kaevust vee tootmine ei tarvitse jätkuda. Milline 
on konkreetne lahedus, selgub lähiajal ja töö selle 
nimel käib. Oleme esitanud rahataotluse Keskkon-
nainvesteeringute Keskusele ja selle rahuldamise 
korral lahendatakse veetootmise mure ning ka vee 
kvaliteet peaks muutuma nõuetele vastavaks.
   Rahataotlus on esitatud ka EASile Aakre rah-

vamaja lagunenud ja pehkinud põranda asenda-
miseks uue põrandaga. See tähendab, et lisaks 
kultuurilisele tegevusele saab remonditavat saali 
edaspidi kasutada ka sportimiseks ning ka kooli 
või lasteaia kehalise kasvatuse tundide läbiviimi-
seks. 
   Oleme esitanud taotluse Aakre Lasteaed-Alg-

kooli maja muinsuskaitseliste uuringute läbiviimi-

seks. Uuringu teostamisel selgitatakse vajalikud 
tegevused hoone korrastamiseks ning seejärel on 
võimalus esitada taotlus mõisakoolide program-
mile vajalike ehitustööde tegemiseks.   
   Nagu eelnevalt mainisin, on ka käesoleval 

aastal plaanis jätkata koostööd mittetulundusü-
hendustega.
  Ilmselt on paljud inimesed juba märganud ehi-

tustegevust Puka Keskkooli juures ja kerkivat uut 
puithoonet. On tuntud huvi, mida siin ehitatak-
se. Oleme huumoriga vastates saanud öelda, et 
sellest tuleb uus keskkoolihoone, sest on ju meil 
keskkoolis lapsi vähe. Tõsisemalt vastates on 
hoone kavandatud abihooneks vajaliku inventari 
paigutamisel ning ka väliõppeklassina, et muuta 
õpikeskkonda mitmekülgsemaks ja huvitava-
maks.
   Planeerime sellel aastal koostöös MTÜga 

rajada Puka alevikku turuplatsi. Puka valla aren-
gukavasse on selline elanike ettepanek tehtud 
juba mõnda aega tagasi, kuid pole õnnestunud 
selleks rahalisi vahendeid saada. Käesoleval aastal 
esitatakse projekt ja uus taotlus, millega loodame 
kavandatu teostada.
   Tänavu on kavas taaselustada Puka vallas vaba-

tahtlik tuletõrjekomando. Oleme läbirääkimis-
tes Päästeametiga jõudnud kokkuleppele auto 
ja muu vajalikuga varustamiseks. Täna otsime 
vabatahtlikke, kes oleksid valmis läbima väljaõp-
pe ning kaasa lööma meie turvalisuse tõstmisel. 
Hiljem on vajalik rajada ruumid auto ja tehnika 
säilitamiseks ning talvel ka kasutuskõlblikuna 
hoidmiseks. 
   Peame ennast ise hoidma ja kaitsma, sest keegi 

teine seda ju ei tee.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

11.-12. aprillil osalesid Puka lasteaia õpetajad 
Valgas MTÜ Lastekaitse Liidu korraldatud kooli-
tusel, mille tulemusena liitus lasteaed “Kiusamisest 
vaba lasteaed” projeketiga.
   “Kiusamisest vaba” metoodika sai alguse 

2007. aastal Taanist, mis on nüüdseks levinud üle 
Euroopa ja mida on pidevalt täiendatud uute 
materjalidega. 
   “Kiusamisest vaba” programmi eesmärk on luua 

laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua 
kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus üksteisesse 
suhtutakse sallivalt ja austavalt. Nii, et juba lasteai-
as tekiksid laste vahel head ja sõbralikud suhted. 
   Uue programmiga algab õppetöö Puka laste-

aias tuleval õppeaastal. Projekti sümboliks on lillat 
värvi karumõmm (lilla on mõmmik seetõttu, et ta 
on eriline). Metoodika näeb ette, et iga laps saab 

endale isikliku mängukaru, kellele ta mõtleb mee-
lepärase nime. Karu sümboliseerib turvalisust, 
hellust ja sõprust. Karust saab lasteaias lapse parim 
sõber. Ta vaatab, mis lasteaias toimub, karule saab 
muret kurta või temalt lohutust otsida. 
   Kord nädalas toimuvad koos karudega nn. laste 

koosolekud, kus arutletakse erinevate väärtus-
te üle, räägitakse päevakorras olevatest problee-
midest, mängitakse läbi erinevaid situatsioone, 
antakse teineteisele lubadusi, teostatakse räägitu 
põhjal kunstitöid, jpm. 
   Koosolekud lõppevad alati massaažiga – õpeta-

jad loevad ette erinevaid lugusid ja lapsed joonis-
tavad jutu järgi teineteisele käega seljale. Massaaž 
on lastele preemiaks ja ka siin peitub õpetus: keda 
sa puudutad, seda sa ei kiusa.
   “Kiusamisest vaba” programmi kestvus pole pii-

ritletud lühikese perioodiga. See on pikajaline tegevus, 
mis hõlmab lapse tervet lasteaias käimise aega. 

NELE BEND

Uus tervisevõrgustik on mõeldud tervisenõus-
tajatele, terviseedendajatele, aktiivsetele ko-
gukonnaliikmetele, arstidele, õdedele, te-

rapeutidele ja kõigile oma tervisest hoolivatele ini-
mestele, kes soovivad panustada kogukondlikusse 
terviseedendusse. Võrgustik on loodud ”Tervise-
edendusmudel läbi kogukonna – uus tervis” projekti 
raames, milleks raha tuleb regionaalministri valitse-
misalalt ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalilt.
   Meie kandist on võrgustiku ja projektiga tihe-

dalt seotud Kairi Rebane, tänu kellele on jõudnud 
kogukondlik terviseedendus ka Puka maile. 
Esimene sündmus toimus 7. aprillil ülemaailm-
sel tervisepäeval, kui Pärnumaalt oli külla saabu-
nud taimetark ja õieterapeut Mercedes Merimaa. 
Loeng oli ülimalt praktiline, silme ees terendusid 
esimesed rohelised võrsed, millest kohe ka teed 
või salatit võib valmistada. Mina igatahes lippasin 
koju, et vaher jooksma panna, aga oligi juba hilja. 
Ärgem siis kasemahla aega maha magagem!
   Teise loengu pidas 14. aprillil tuntud geobioloog 

Kalju Paldis (ka pendli- või vitsamees). Näha ja 
kuulata nii elavat, entusisastlikku ja usku täis esit-
lust oli suisa rõõm selles maailmas, kus vähesed 
julgevad oma arvamuse välja öelda ja seda seleta-
da. Jällegi väga praktiline pärastlõuna, mis suunas 
esmalt oma koju, siis aeda, seejärel taimede väesta-

misse ja lõpuks iseendasse. Kõik ühteviisi rõhuta-
des nii füüsilist, vaimset kui ka hingelist puhas-
tamist ning puhtust. Vt. Kalju Paldise kodulehte 
http://www.energoman.ee/.
   21. aprillil kogunesid taas huvitunud tervise- 

avastajad Puka Rahvamajja. Üheskoos vaadati 
filmi „Kahvliga skalpelli vastu“, mis teaduslikele 
tõestusmaterjalidele põhinedes esitab arvamu-
se loomsete toiduainete tarbimisest – seda mitte 
tarbida. Filmile järgnenud arutelus tõdeti, et raske 
on perekonda muutustesse kaasata ning samuti 
tekitab probleeme ühekülgne valik maapiirkon-
na kauplustes. Leiti, et hea mõte oleks teha tai-
metoitude valmistamise õpituba. Nii on, mida 
oodata!
   Jäänud on veel 1 tervisepühapäev Puka Rahva-

majas, millele on kõik lahkesti oodatud.
   28. aprill kell 12.00 toimub põnev praktiline 

töötuba „Kuidas saan ise tuua rohkem rahulolu 
ja rõõmu oma ellu?“. Igaüks saab individuaalselt 
otsa vaadata oma elu hetkeseisule ja planeerida 
samme paremaks tulevikuks. Räägime muutustest 
ja nende juhtimisest. Samuti lisanduvad praktilised 
nipid enesemassaažiks. Osalustasu 2 €.

Kunstiline juht KAIJA KÕIV

Terviseloengud toimuvad
Puka Rahvamajas

Kaspar Everst            31. märtsil

Head lapsed ja noored!

VOLBRIÖÖ DISKO

Puka Rahvamajas

30. aprillil kell 19.00-22.30.

Soojendus tantsugrupp „FeelingGood“ treeneri 
Merit Nigulaga.

Hitte mängib DJ Tarmo.

Esinevad Puka loovtantsijad.

Pilet 2€.

Tüdrukud 5.-7. klass

2. koht Annabel Teder – 108,
8. koht Marge Anette Koort – 31.

Poisid 5.-7. klass

2. koht Kaur Kadaja – 160,
6. koht Calvin Savisaar – 149,
12. koht Marchus-Joonas Koppel – 121.

Tüdrukud 8.-9. klass
1. koht Laura Melk – 172

Poisid 8.-9. klass
1. koht Kristen Kask – 166
3. koht Karel Kuus – 140

Võistkondlikult oli parim Puka KK esimene võist-
kond (Laura Melk 172, Karel Kuus 140, Karel Objar-
tel 135 ja Kristen Kask 166) – kokku 613 silma. 
   Puka KK teine võistkond (Calvin Savisaar 149, 
Marchus-Joonas Koppel 122, Annabel Teder 108 ja 
Kaur Kadaja 160) sai 4. koha 539 silmaga.

Puka keskkool võitis 
Valgamaa koolinoorte 
meistrivõistlused 
õhupüssist laskmises

Avaldame tänu Puka Vallavalitsusele, eriti valla-
vanem hr Heikki Kadajale, et ta on võimaldanud 
MTÜl Puka Pritsumehe Marid kasutada oma 
tegevuse korraldamiseks ruume ja on neid igati 
toetanud.

Loodan, et ka teised MTÜ Puka Pritsumehe Marid 
ühinevad meie tänuavaldusega.

MTÜ Puka Pritsumehe Marid liikmed 
ZOJA LEIS ja INGA SARAPIK

Tänuavaldus

MTÜ Aakre Külaseltsi üldkoosolek toimub 
pühapäeval, 28. aprillil kell 14.00 
Aakre rahvamajas.

Võimalus liituda külaseltsiga. 

Lisainfo: Arno Kangro, tel. 5149368, Silver Laks, 
tel. 51999996.

Külaseltsi juhatus

Aakre Külaseltsi liikmed ja 
Aakre piirkonna elanikud!
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Sangaste lasteaed Kratila õuesõppe 
kogemused Portugalis Cascais

SÜNNID

Sportlik õhtupoolik koos Pühajärve 
kooli 7. klassiga

Getly Toomsalu            10. aprillil
Lisette Puudist            18. aprillil

Portugalis Cascais toimus 17.-23. märtsini 
Comeniuse projekti raames rahvusvaheline 
täiendkoolitus teemal: „Outdoor Leadership“. 

Koolitusel osalesid erinevad haridusvaldkonna spet-
sialistid Rootsist, Soomest, Eestist, Leedust, Poo-
last, Rumeeniast ja Kreekast. 
   Koolitus keskendus eelkõige loodusele kui või-

malikule õpikeskkonnale, juhtimisoskuste aren-
damisele välistingimustes ning enda kui juhi ene-
seanalüüsile. Samuti jagasid osalejad oma isiklikke 
kogemusi ning esinesid ettekandega oma haridus-
asutuse õuesõppe võimalustest. Sangaste lasteaed 
Kratila pälvis osalejate tähelepanu lasteaia legendi, 
loodusläheduse ja KIK loodusprojektidega. 
   Kuna koolituse põhirõhk oli õuesõppel, viidi 

enamus tegevusi läbi ehedas looduses. Portugal 
asub Euroopa lääneserval, “seal, kus lõpeb maa 
ja algab meri”, nagu on öelnud 16. sajandi poeet 
Luķs de Camões. Lisaks kilomeetrite pikkustele 
liivarandadele on siin üksikuid abajaid, uhkeid kal-
jusid, tasandikke ja mägesid ning arvukalt jõgesid. 
Korgipuud ja eukalüptimetsad väänleva luude-
rohuga – kogu see müstiline loodus lausa kutsub 
ennast avastama. 
   Meie avastusretked ja grupitegevused viidi läbi 

Peninha metsas, Pedra Amarela skautide välilaag-
ris, Euroopa läänepoolsemal neemel Cabo da 
Rochal, Sintra mägedes ja kuningate linnas Sintras 
Pena pargis. Koolituspäevad olid väga põnevad, 
kogemuste ja teadmiste mahukad ning tervist 
toetavad.
  Mida „Outoor Leadership“ koolitus mulle andis? 

Arvan, et eelkõige hindamatu rahvusvahelise 
kogemuse, keelelise praktika ning palju häid kol-
leege üle maailma. 
   Lisaboonusena sain uusi vajalikke teadmisi ning 

praktilisi oskusi ja kindlasti mõtteid ning ideid 
uuteks projektideks.
  Tänan Archimedese bürood, kelle rahalisel 

toetusel sellised ettevõtmised teostuvad, San-
gaste Vallavalitsust ja kolleege Kratila lasteaiast 
mõistva suhtumise ja toetuse eest.

Sangaste lasteaed Kratila direktor 
MAIRE MURUMAA

Alates 01.05.2013 osutab sotsiaalinspektor transpor-
diteenust Sangaste valla eakatele ja puudega isikutele 
väljaspoole valda eriarstide juurde, haiglaravile või 
muul põhjusel ainult tasulise teenusena. 1 km hind on 
0,38 eurot.
   Arvesse läheb nii sõit linna kui tagasi, ooteaeg ei ole 
tasuline. Tasumine toimub arve alusel. 
   Ainsad erandid tehakse puudega lastele või psühhi-
aatrite külastuseks. 

PILLE SIKK

Teade transporditeenuse 
kohta! 

Kuni 1. maini saab esitada kandidaate konkursile „Aasta 
Suurpere“. Eesti Lasterikaste Perede Liidu (ELPL) ja 
BIGBANK ASi poolt välja antava „Aasta Suurpere“ 
aunimetus omistatakse ühtsuse ja lasterikkuse au sees 
hoidmise eest töökale ning eeskujulikule Eesti suurpe-
rele, kus kasvab vähemalt neli last.
   Kandidaadi esitamiseks „Aasta Suurpere” konkursile tuleb 1. 
maiks saata kirjalik taotlus, mida saab esitada Eesti Lasterikas-
te Perede Liidu kodulehe www.lasterikkad.ee kaudu.  
   Lisainformatsioon on kättesaadav BIGBANKi koduleheküljel 
www.bigbank.ee/et/suurperepaev.

Konkurss „Aasta Suurpere“ 
ootab kandidaate

Üleriigilise koristusaktisooni „Teeme ära!“ raames toi-
muvad 4. mail kell 9.00-13.00 Sangaste kiriku koristustal-
gud.

  Peseme kirikuruumi ja riisume kiriku ümbrust.
Regisreerida saab „Teeme ära!“ kodulehel www.teemea-
ra.ee või tel. 512 7248.
  Teeme Sangaste kiriku kauniks!

Talgujuht Riina Pill, 512 7248

Koristustalgud 
Sangaste kirikus

Aeg voolab. Asjad tahavad tegemist ja elu ela-
mist. Meil siis Sangastes on palju asju ära 
tehtud, aga ka tegemata asjade sahtlis on 

sahinat küll. Oleme vahepealsete aastatega Sangas-
te vallast ja Sangastest kujundanud korraliku ja ka 
visuaalselt nauditava kihelkonnakeskuse. Meil on 
arstiabiga hästi, juuksur lõigub ja kohendab, apteek 
rohutab, säilinud on toruküte ja ehitatud kergliiklus-
teed. Meil on noortekeskus, seltsimaja, pansionaat, 
korralik kool ja tegus lasteaed. Ettevõtjad võtavad 
ikka ette ja põllumees põlitseb edasi. Ja mis kõige 
tähtsam: ikka veel on inimesedki tegutsemas ja tar-
bimas.
   Mida siis veel on vaja teha ja kust see kingake  

enim pitsitab? Eks ikka inimene tahab rohkem 
saada hoolt ja tähelepanu. Ta tahab võimalusi ise 
teha ja kaasa lüüa, tahab olla osa kogukonnast. 
See peabki nii olema, sest rajuturumajandus ei ole 
meie rahva kood. Kogukondlikkus ja üksteisega 
enam arvestamine küll. Meile sobib skandinaav-
laste moto, et riigist (vallast) peavad osa saama 
kõik, siis on rahu ja tasakaal. 
   Kuigi läksin teemast pisut eemale, on seegi just 

sama teema. Kõik peavad end vajaliku ja väärika-
na tundma! Ka meil.
   Kogukonna väärt liige on ka see inimene, kel 

elus ehk parimal moel läinud pole või kes ka oma-
moodi on. Oleme üks pere ja anname üksteisele 
just selle, mida me anname. Mõelgem, et kas me 
ikka alati tahame lahti saada neist inimestest, 
keda kirume? Kas näiteks ilma natuke tavalisest 

rohkem napsu võtva, aga samas abivalmis ja hea 
südamega naabrimeheta oleks meie elu ikka lille-
lisem? Tegelikult ka? Kõik me oleme elemendid 
oma kogukonna mustris ja ühevärvilist rahvariiet 
pole meil olemas.
   Selleks, et kogukonnas mühaks teotahe ja 

uhkus oma kodukoha üle, on vaja väärtustada nii 
tema inimest, ajalugu kui ka kodulugu. See ongi 
edasitegemise üks peavoolusid. Jätkata kultuurit-
raditsioone ja luua uusi, mäletada olnut ja ehitada 
tulevast. 
    Vaja on valmis ehitada monument rukkile, 

anda välja Sangaste raamat ning anda enam 
ruumi vallaasjus ja elamisevõimalustes meie endi 
noortele.

Me vajame uusi ja innovaatilisi lahendeid 
koolis ja lasteaias oma lastele parima 
pakkumiseks. Vajame tõhusamat tran-

sporti valla sees ja linnade vahel. Me vajame vin-
guva, ara ja anonüümse pealekaebaja asemele ko-
danikujulgust ja sirgeseljalisust. Vajame otseütle-
mist ning oskust teha ja ka taluda konstruktiivset 
kriitikat.
   Ees on valimised ja siis kunagi ka haldusreform. 

Sangaste vajab võimalikult head ettevalmistu-
mist võrdseks partnerluseks teistega. See tähen-
dab tugevat kogukonda ja kokkulepitud väärtusi, 
millest saab alus liitumislepinguks kellega iganes. 
Sangaste vajab üksmeelt ja kokkuhoidmist ühiste 
huvide nimel. Me ei pea ja ega saagi just kõik üks-

teist pisarateni armastada, aga oma kogukonnaks 
ja pereks pidada küll nii, et meie ühishuvi parimal 
moel kaitstud oleks.
   Vaja on ka värsket verd ja uut mõtet. Selleks 

innustaks kandideerima Volikokku ka nooremaid 
inimesi, naisi ja mujalt siiatulnuid. Et muster 
saaks kirjum ja pilk avaram. Ka mina ise olen ilma 
nututa kurgus valmis selleks, et tuleb keegi uuem 
ja värskem vallavanemaks. Kui on leitud vääri-
kas inimene ja kogukond seda soovib, siis see ka 
juhtub. Seda näitavad sügisesed valimised ja uus 
kogunev volikogu. Sangaste asju ajan ma edasi 
igal juhul nii või naa, sest Sangastest on saanud 
minu kodu. Sangastes on minu süda.
   Meil siin koos teiega on vaja läbi mõelda, mis 

on need tähtsamad asjad, mida saaksime ja suu-
daksime lähiaastatel ära teha. Selleks on vaja 
tagasisidet ja kaasalöömist. Vallavalitsus ja voliko-
gu üksi ei suuda väikeses kogukonnas kõike ainult 
ise targasti ning vigadeta teha. Ikka kogukonna 
abi on ka vaja! Vingumine pärast ja paranoia 
enne ei vii kuhugi mujale, kui kogukonna kidu-
miseni ja konnalombistumiseni. Sellist Sangastet 
meil veel pole ja sellist me ka ei taha!

KAIDO TAMBERG

Meie asjad ja me ise

Meil on kevad ja avatud veed. Meil on tehtud ja tege-
mata tööd. Meil on just see elu, mida me praegu elame. 
Muudes maades ringikäinuna ja olnuna püüad ikka adu-
da erinevusi ja sarnasusi kodumaa oludega ja eludega. 
Selles võrdluses tundub nii mõnigi kord eestlase kuju 
olevat küll töökas, aga ka kinnine ja stressipeegeldav. 
Kuigi üha enam kohtab avatud ja ladusaid inimesi, 
kelle rind enam lahti elule. Enamasti ikka nooremad ja 
ilmanäinumad inimesed, sekka ka elu mõnusalt võtvat 
vanemat rahvast.
   Mis on siis selle suure pideva rahvusliku muretsemise 
allikas ja mootor? Ehk on siin oma roll meie kasvatusel, 
kust töörügamisest ja homse pärast muretsemisest on 
tehtud puujumalus?! Muretseme asjade pärast, mille 
pärast seda teha tundub üsna mõttetu. Naabritädi mu 
lapsepõlvest oli mures, et lehmahein sai just maha 
niidetud ja kohe võib vihma tulema hakata jne. Justkui 
saaks heina taas kasvama panna ning vihma muretse-
misega eemale suunata. Tuli mis tuli! 
   Prantslane ja itaallane söövad samal ajal juustu ja 
joovad veini, kui meie rahvas viljatu muretsemisega 
tegeleb. Sest nemad vana rahvana teavad üht tõsiasja. 
Et pole mõtet muretseda asjade pärast, mida muuta 
ei saa. Ja et sellest vabanenud aja saab täita mõnusa 
tegevusega ning stressi ka vähem!
   Eesti saab tõeliselt vabaks siis, kui tema kodaniku 
hing ängistavast kunstmure kooremast vabaks saab 
ja hirmudest tühjaks tehakse. Positiivsus on see rohi, 
mida iseendas toota saame. Unustagem see kesken-
dumine halvale, keskendugem heale! Lapsena jonnisin 
vanaisaga majalähedasse metsa minemast, sest seal oli 
lehmade karjatamisest lehmakooke rohu sees. Vanaisa 
ütles siis nii, et missa seda si..a vahid, vaata puid. Si.. 
on maas ja puud on üle. Pealegi saab sellest nagunii 
hiljem mets. Tema vana sõjamehena oma hinge pisi-
muredele ei kinkinud. Ja elas ka kaua tervena.
   Meie kõigi huvides on käivitada iseendas „Positiivse 
inimese programm“. Et tappa õelust ja kadedust, et 
kägistada mõttetuid stresse. Siis ei taha me ise ega ka 
teised meilt ära minna ning hinged saavad tervemaks. 
Mulle tundub, et suur osa Eestist väljarändajaist on ka 
stressipõgenikud. Ise peletame elu endist eemale ja ise 
haliseme, et kuhu kõik jäi! Ehtne, eks ole!?
   Positiivse kogukonna nimel ja muretuma elu eest!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Meie ja mured

Pühajärve põhikooli 7. klass andis Keeni põhi-
kooli 7. klassile teada, et nemad korraldavad 
5.aprillil sportliku õhtupooliku. Ettepanek 

tundus väga ahvatlev ja kutse võeti rõõmuga vastu. 
Tuli vaid leida paar lapsevanemat, kes aitaksid tran-
spordiküsimusi lahendada ja küllasõit võis alata. 
Siinkohal tänamegi lapsevanemaid Lea Albrechti 
ja Urmas Tiidemäed.
   „Keenikaid“ ootas Pühajärvel väga soe vastu-

võtt. Et mitte asjatult kallist aega raisata, siirduti 
kohe spordisaali ja alustati mängudega. 
  Kogu ettevõtmist juhtis väga kindlakäeliselt 

Pühajärve põhikooli 7. klassi noormees Taavi 
Vihmann, kes oli lausa sekundilise täpsusega läbi 
mõelnud kogu kohtumise plaani. 
   Neli ja pool tundi toimus saalis midagi enne-

olematut – kogu seltskond võistles ja möllas ohjel-

damatult. Võeti mõõtu korvpallis, jalgpallis, rah-
vastepallis ja kombineeritud teatevõistluses. Väga 
vahva oli see, et moodustati segavõistkonnad, kus 
oli nii „keenikaid“ kui ka „pühajärvekaid“, kus oli 
nii poisse kui ka tüdrukuid. 
   Kui tubased mängud ja ühislaua taga väike 

kehakinnitamine olid lõppenud, mindi õue 
lumesõda pidama, sest vahepeal oli maha sadanud 
aprillikuule tavatu kiht lund. 
   Oli väga meeleolukas kohtumisõhtu. Keeni 

rahvas jäi väga rahule ja otsustas, et pärast lume 
lõplikku sulamist kutsutakse sõbrad Pühajärvelt 
külla ja korraldatakse üks tore pidu.

Keeni Põhikooli 7. klass ja klassijuhataja 
MAIRE ROIO
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LEIDA KAUDNE
04.01.1924 - 16.04.2013

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Avaldame kaastunnet Heldurile, 
Margusele perega ema, vanaema, 

vanavanaema

OLGA AIGRO
kaotuse puhul.

perek. Reisenbuk

IIDA-ELFRIIDE-HARIETE 
TOOMJÕE 

04.06.1916 - 08.04.2013

HELJU ROHTLA
01.04.1929-12.04.2013

Siiras kaastunne Karinile perega 
armsa ema, ämma ja vanaema 

VALENTINA PIIROJA 
ootamatu kaotuse puhul.

Helge ja Koidula peredega.

AINO NIKLUS 
25.11.1929 - 19.04.2013

Mälestame head naabrit 

AINO NIKLUST

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Siiri, Enn, Aimar ja Aivo perega.

Avaldame kaastunnet 
Toomas Puusepale 

ema 

surma puhul.

Audentese SG Otepää kollektiiv

OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud 
küttepuid koos kohale toomisega. 
Info telefonil 5383 7099

Müüa metsakuiv kuusk, märg kask 
ning lepp 30 ja 50cm kohaletoomi-
sega. Tel 5056867

Ostan vanaaegset suusavarustust, 
ka riietust. Tel 5333 1154

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Viljapuude lõikamine ja ohtli-
ke puude langetus. Tel 5162812, 
www.arboristid.ee

Müüa lõhutud küttepuud koos 
kohaleveoga. Tel. 5117109

Üürile anda keskküttega korter 
Otepääl, omanikult. 5113980.

Ostan Otepääl vanema maja. Ostu-
ga kiire. Tel 50 23 505

Sümboolse tasu eest anda elami-
seks ahiküttega korter Otepäält 8 
km kaugusel Neeruti külas usaldus-
väärsele inimesele otse omanikult, 
5030519

Tänavakivi paigaldus, maakivitööd. 
www.arolagrupp.eu, 56972037

Ostan suvila või väiksema maja 
Otepääl või selle ümbruses. tel. 52 
12365

Üürin 1-toalise korteri Otepää lin-
nas. Tel. nr. 53 363 538

Ostan vanu raamatuid ja postkaar-
te. Telef 5395 8295

Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu, 
al. 26 eurot/rm, kask 32 eurot/rm) 
Hind koos veoga. Koorem 6 rm. 
Tel  5394 6271

Soovin osta kunstnik Johannes 
Uiga maali.Telef. 55 697176.

Üürile anda 3-toal. korter Otepääl, 
5113980.

OÜ WP Mets teostab raieteenust, 
oleme abiks metsamaterjali turus-
tamisel. Tel. 5253126.

Üürile anda k.küttega korter Ote-
pääl. Soodsalt. 5668 6109

Võtan tööle laadur-ekskavaatori 
juhi (talvel ehitustöö) ja kogemus-
tega ehitaja. Töö Otepää piirkon-
nas. Info 5144 509.

Ära anda plekk-garaaž. Telef 5197 
7372

KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

HOIULAEN PANDILAENUD

LOMBARD

AUTOLAENUD

E - R

L

10 - 18

10 - 15

Elvas, Kesk tn 17, I korrusel

Leinas nutab sinu kodu, 
tühi põllunõlv. 

Üle selle läks rada, 
kuni viimaks lõppes ränd.

AINO NIKLUS

Tuleme mõtetes ikka su juurde, 
hinges mälestus hell ja soe.

Kaastöötajad endisest Otepää II 
silmkoest.

Su jalg ei astu enam armsaid radu
ei ava käsi koduväravat.

Nüüd puhkavad Su kuldsed käed,
mis palju teinud kodu heaks.

Sügavas leinas mälestame

LEA RAIDSALU
24.02.1946 - 13.04.2013

Südamlik kaastunne lähedastele.
Suguvõsaorkestri Pillipuu endised 

ja praegused liikmed.

VILMA PAHVA 
07.01.1942-18.04.2013

AIVE PIKKER
09.02.1980 - 05.04.2013

Avaldame kaastunnet Heldurile, 
Mallele, Margitile ja Marguse 

perele

OLGA AIGRO 
kaotuse puhul.

Aivo, Erki, Marek ja Kätlin 
peredega.

MELANIE GROSS
24.01.1895 – 17.04.1963

JAAN GROSS
31.10.1885 – 11.05.1963

50. surma-aastapäeval meenutame
hoolivaid ja töökaid vanavanemaid.
Krista, Villu, Jaani ja Madise pered.

Armsaid radu Sa enam ei käi, 
kodutare Sind leinama jäi.

Mälestame kallist

AINO NIKLUST

Südamlik kaastunne lähedastele.

Valve ja Jüri

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

Meie südamlik kaastunne Galina 
Tämm’le perega kalli ema, ämma, 

vanaema ja vanavanaema

MARIA STRELTSOVA
kaotuse puhul.

Sepa, Sarvini ja Hõraku pered.

Südamlik kaastunne õpetaja Tiiule

ema

kaotuse puhul.

Palupera Põhikooli 9. klassi 
õpilased lastevanematega.

Kas kuuled, kuis nutab su kodu, 
see puudust leinates sääl...

AINO NIKLUS

Mälestame sõbralikku ja 
rõõmsameelset naabrimemme.

Perekond Drenkhan

Avaldame kaastunnet Heldurile 
perega kalli ema, ämma, vanaema 

ja vanavanaema

OLGA AIGRO 

kaotuse puhul.
Kopli 12 elanikud

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee
Head alanud kevadet!

Toimetan Otepää ja Lõuna-Eesti kinnis-
varaturul maaklerina juba 2003. aastast.
   Kui Teil on soov osta või müüa oma 
kinnisvara ja vajate selleks kohaliku 
spetsialisti abi, siis võtke minuga julgelt 
ühendust.
   Leiame koos lahenduse!
Tänud!

Janek Moros, 
tel. +372 529 4294, info@varaleidja.ee

Hotell Karupesa  

võtab tööle 

teenindaja.
Sooviavaldus ja CV 
palun saata e-mailile: 
katrina@karupesa.ee.
Info telefonil 51 36 510.

Kollektsionäär 
ostab 

EW ja saksa 
aegseid armee
ohvitseri 
fotosid. 

Hind: 10 €/tk.
Aita jäädvustada ajalugu! 
Tel. 58455341

Väikeaiandus = tulu + tervis

Müügil
Kasvuhoone karkassid
UV kindel kasvuhoonekile
laius 3m – 0,75€/jm
laius 6m – 1,90€/jm
Kõplad
Taimed
Istikud

Techne Teie teenistuses!
50 89 416; 76 68 292

Müüa
küttepuid – lepp vastavalt 
soovile 30 või 50 cm.
 Hind 28.- €/m³;
küttepinde – okaspuu vasta-
valt soovile 30 või 50 cm. 
 Hind 22.- €/m³.

Otepää valla piires 
kohaletoomine tasuta!

Tellimine ja info 
telefonil 51 57 019.

Hermani Pubi
pakub tööd 

kokale 
ja 

klienditeenindajale.

Soovist palun teatada 
hermanipubi@gmail.com 
või telefonil 51 33055.

Kevadtuultega läksid sa teele, 
hea mälestus sinust jääb meelde.

Head sõpra 

AINO NIKLUST 

mälestavad Ene, Miku, Maie, Malle 
ja Eldur.

Aarain Furniture OÜ
võtab tööle

TISLERI.

CV saata info@aarain.ee.

Info 5348 9493

-20%  aprilli lõpuni 

kõik kaup

mööblipoes 

Lipuväljak 22A, Otepää.

Saadaval ka riided!
OÜ Scanwood

Mälestame 

AINO NIKLUST

Südamlik kaastunne lähedastele.

Ilmar perega.

Mälestame 

AINO NIKLUST

ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Hooldekodu pere

Pilkuse küla 
kirbuturg 

taas 21. aprillil kella 10-12ni.
   Tule müüma, ostma, vahetama.

Otepää Aianduse ja 
Mesinduse Selts

korraldab

KEVADLAADA
18. mail algusega kell 8 
Otepää AMS maja esisel 
platsil (J.Hurda 5)
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Teeme Ära talgupäev 4. mail 2013

Rõngu kirik tähistab 2013. aastal oma esmamainimise 600. aastapä-
eva.
Selle kauni hoone, ajaloolise oreli ja leerimaja remondiks ning kiriku 

ümbruse heakorrastamiseks ja oma esivanemate pärandi säilitami-
seks vajame rahalisi vahendeid, mis kogudusel kahjuks puuduvad.
Oleme tänulikud iga euro eest!
Annetusi võib tuua pühapäeviti Rõngu kirikusse, igal tööpäeval 

Rõngu apteeki või kanda EELK Rõngu Mihkli koguduse arvele a/a 
1120195111
Olete kõik oodatud juubeliaastal kirikus toimuvatele üritustele!
  

Õnnistussoovidega 
Rõngu Mihkli koguduse nõukogu ja õpetaja
Info telefonil 5240241

Austatud Rõngu ajaloolise kiriku-
kihelkonna asutused, ettevõtted, MTÜd, 
endised ja praegused elanikud

Neljapäeval, 2. mail kell 18 on huvilised oodatud 
Otepää loodusõhtule, mis seekord toimub Otepää muusika-
kooli saalis (Koolitare 7)

Ravitarkused aastasadade tagant – Merle Anton

Juttu tuleb pärimusmeditsiinist – sellest, kuidas meie esiemad 
ja –isad end tervena hoidsid ning kuidas nende tarkusi ja oskusi 
tänapäeval kasutada. Räägime saunast, loitsust, toidust, ravimtai-
medest, soonetasumisest, meest ja kaanidest, kooskõlast iseenda 
ja loodusega.
Kohapeal võimalus tutvuda pärimusmeditsiini vahenditega.

Osalemine tasuta. Korraldavad keskkonnaamet koostöös Otepää 
loodusseltsi, Otepää muusikakooli ja Otepää kultuurikeskusega. 
Toetab keskkonnainvesteeringute keskus.

Lisainfo: Margit Turb, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsia-
list, tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Lõpuks ometi on kogu Eestimaa hakanud lume alt välja sulama ja 
tõelised kevadilmad annavad uut hoogu ka üle-eestilise talgupäeva 
ettevalmistustele. Teeme Ära talgupäeva meeskond kutsub kõiki 
eestimaalasi valima talguveebist aadressil www.teemeara.ee endale 
sobivad talgud ja end 4. mai talgupäevale osalejana kirja panema. 
Esmaspäeva (15.04) hommikuse seisuga sai Teeme Ära kodulehel 
valida 627 talgu seast, ent uusi talguid lisatakse iga päev.
    Kõik, kes soovivad kaasa lüüa Teeme Ära talgupäeval, saavad 

end osalejana kirja panna talguveebis aadressil www.teemeara.ee, 
klikates avalehel suurt rohelist nuppu „Liitu talgutega“. Endiselt 
võib registreerida ka uusi talguid, selleks on sinine nupp „Korralda 
talgud“. Teeme Ära meeskond soovitab märkida talguveebi ka need 
talgud, mis toimuvad vahetult enne või pärast 4. mai talgupäeva.
   Kui talgud on registreeritud, saab talgujuht spetsiaalse stardipaketi, 

mis aitab talgupäeva paremini ette valmistada. Talgute stardipakett 
sisaldab: esmaabitarbeid, mõne paari töökindaid, värvipoti, ehitus- 
ja aiapoe sooduskupongi, CD-plaadi „Talgulugude kogumik 2013“, 
teed, šokolaadi, peotäie kevadisi seemneid, samuti kriisijuhendi, 

hulga praktilisi nõuandeid ning häid soove.
   Headeks näideteks ja inspireerijateks võiks sulle olla Neeruti 

küla Palupera vallas, kus 4. mail asutakse üheskoos Neeruti küla-
platsi suveks ette valmistama – „Riisume, tõstame, veame, peame 
nõu, kinnitame keha ja lähme laiali :)“. Palupera valla noored hak-
kavad korrastama Hellenurme võrkpalliplatsi. Puka valla külad 
Pedaste ja Rabaste teevad korda oma territooriumi. Kõiki talgulisi 
oodatakse Otepää vallas Kappermäe seltsimaja Lokumärdi talus, 
Pühajärve rannas ning pargis ja veel pajludes paikades. Sangas-
te kirik, hetkel ainsa objektina Sangaste vallas, ootab rõõmsaid 
inimesi kiriku ruume pesema ja lähemat ümbrust riisuma. 
   Vt. huvitavaid talguid ja leia endale sobiv http://talgud.teemeara.

ee/events.
Täpsem info: www.teemeara.ee

KAIJA KÕIV, Valgamaa koordinaator, Puka valla rahvamajade 
kunstiline juht, tel. 53 242 748, e-post kaija.koiv@gmail.com.

NÄDALALÕPUPAKKUMISED

25. - 28. aprill

säästukaardiga!

1.-14. mai

 Tavahind    Soodushind 

OTEPÄÄ KONSUM  Lipuväljak 28, Otepää
NURGA KONSUM  Hurda 1, Otepää

    kampaania ”VÄIKE TAKS”

Otepää Kaubanduskeskuse II korrusel
25.-28. aprill

KÕIK MEESTE VALMISRIIDED - 20% 
(välja arvatud pesu ja sokid)

E–EHITUSKESKUS  Otepää, Lipuväljak 28

Aiamaa must muld 55 l Biolan    2.59
Kasvuturvas naturaalne 250 l Biolan 9.99
Looduslik väetis 10 l Biolan    6.99
Kasvuhoonekile armeeritud   3.91/m 
Kartuliseeme Gala 2 kg    2.99
Kartuliseeme Gala 10 kg   9.99
Kartuliseeme Solist/Birgit 2 kg   3.35

Valik LILLE- ja KÖÖGIVILJA 
            seemneid Agronom                   -.25

Suur valik LILLESIBULAID hinnad alates 2.15

Kirsstomat punane 250 g      -.75     -.59
Margariin Keiju 60% 400 g   1.29 -.85
Pitsakate Oskar 250 g     1.39 -.95 
Sulatatud juust 
  Kaval Ants 20% 400 g   2.29 1.49 
Seljanka Salvest 530 g lihaga   3.29 2.19
Punane paprika kg I klass Hispaania 2.79  2.49

Lisaks palju soodushinnaga tooteid 
Säästukaardi omanikele!

Tehvandi Spordikeskus otsib tööle oma meeskonda uusi 
töötajaid seoses Tehvandi peahoone taasavamisega.

Pakutavad ametikohad:

 Administraator

 Toateenija-koristaja

 Kokk

 Kokaabi-ettekandja

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 06.05.2013 
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald 

või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 505.

Kutsume
Arula 594. aastapäeva peole 27. aprillil Lutsul kell 15.00.

Kutsutud on kõik, kes tunnevad ajaloolist sidet selle kandiga või on 
seotud tänaste toimetamistega. Siin on suur võimalus kohtuda vanade 
tuttavatega ja leida hoopis uusi.
Teeme lõket, kosutame keha talutoiduga, lustime ja tunneme ennast 

mõnusalt. Meeste tants, lastele batuut, kooslaulmine, mängud, kanuu 
ja orienteerumine, ajalooliste fotode ja käsitöönäitus kohapeal.Väike 
üllatus ka.
Tulles võta kaasa rõõmus meel, kutsu ühes ka lapsed, too peolau-

ale natuke meelepärast kohvikõrvast (nt.koduküpsetatud koogike, 
puuvili või midagi mida oled sügisel purki teinud ja mida soovid teis-
tega jagada). Väike meene ja soe söök on teid juba ootamas.
Peo heaks kordaminekuks teata tulekust aadressil arulakyla@gmail.

com või telefonil 5218653. 
Osalustasu (10€) saad kanda a/a nr.10202008060005 SEB Voldemar 

Tasa, ülekande selgitus - Arula pidu.
Kohtumiseni 27.04.2013 Lutsul!

Hea Otepää aedlinlane!
Pühapäeval, 26. mail kell 11.00-14.00 toimub
OTEPÄÄ AEDLINNA KODUÕUELAAT

osalevate aedlinlaste koduõuedel/väraval.
Kaubaks läheb kõik, mis kodust ja aiast soovitakse ära anda/müüa: 
riideid, kodutehnikat, mööblit, istikuid jms.
   Välistatud pole ka kuum jook ja pirukas.
Hea aedlinlane, tule ja osale !
Anna sellest varakult teada,
Ene – 5228000, Marju – 53499413 või Valdur – 5137977.

4. mail kell 19.00 toimub kohvikrestoranis l.u.m.i meeleolukas stiili-
pidu, kus saab näha ehedat vene mustlasfolkloori. Esinevad tantsut-
rupp Maljarka Tartust Svetlana Zaikova juhendamisel. Aukülaliseks 
on staažikas mustlastantsu- ja lauluõpetaja Lehti Kostabi Tallinnast, 
kes tähistab oma juubelit suvel Kumus kontserdiga “Sa näed mu 
südame taha”.
   Kallid naised! Selleks õhtuks otsige välja kõige kirkamad ja 

pikemad seelikud. Kõik, mis sätendab ja kõliseb, sobib hästi. Suu 
tehke säravpunaseks ja selles lubas abiks olla ka meikar Leenu. 
   Mehed, ärge teiegi hoidke end vaka all! Säärsaapad jalga, roos 

rinda ja vunts läikima! Mis siis veel paremini sobiks lõõgastuseks 
peale väsitavat talgupäeva, kui üks äge mustlaspidu eesti moodi! 

Mustlastantsufänn MARIKA KAPP

Mustlaspidu ehk Svenko Romano!

Otepää Aedlinna Seltsing on tegutsenud juba kaks aastat. Seltsi 
loomise alguses kerkis mõte hakata koguma selle, kunagise 
„Vaevaküla“ nimelise paigaga seotud lugusid. Miks tekkis 

küla just siia, kes olid need inimesed, kes oma majad esimestena, 
juba enne sõda ehitasid? Ainet seda uurida ja sellest kirjutada  andis 
veelgi  tutvumine ennesõjaaegse Otepää Pühajärve teatmikuga. Tol 
ajal oli Otepääl väga palju väikeettevõtteid, kauplusi, kohvikuid, pa-
garipoode ja isegi 3 panka. Aedlinnast aga kirjutati, et seal oli kaks 
majutuskohta – Pühajärve Turistide kodu ja Tondilossis 12 möblee-
ritud tuba, kus pakuti hommiku- ja õhtusööki, tegutses ka kiosk. 
Uuringud ajalooarhiivis näitasid, et juba sel ajal oli ka 19 elumaja, 
praeguseks on majade arv kasvanud 182ni!
   2012. aastal valmis projekt „Mineviku meenutused“, millele 

saime EAS Regionaalarengu projekti toetuse ja töö algas. Koosta-
sime küsimustikud, mille paljundamise eest tänu Otepää vallava-
litsusele ja agarad aedlnlased jaotasid need laiali. Esialgu oli kavas 
ainult esimeste, 19 maja kohta kirjutada, aga lugusid tuli üha enam 
ja enam ka hilisemast ajast. Lapsed kirjutasid oma vanavanemate ja 
vanemate elust, majade ehitamisest, huvitavatest inimestest, kes on 
aedlinnas peatunud lühemat või pikemat aega.
   Kasvanud on seltsinglaste arv, liikmeid on isegi Norrast, rääki-

mata Tallinnast, Tartust ja Pärnust. Mõned inimesed on teinud 
ka annetusi raamatu trükikulude katteks, sest algselt kavandatud  
väga väikesest raamatust piiratud piltide arvuga on tulnud hoopis 
mahukam kogumik vanade fotode ja põnevate elulugudega. Vas-
tavalt projektile peab meie „Mineviku meenutused“ ilmuma juba 
eeloleval sügisel.
   Veel on aedlinlastel käimas teinegi põnev tegevus. On alustatud 

nn. Aedlinna koduõue laatadega, kus inimesed saavad oma seisma-
jäänud asju vahetada, väikese tasu eest müüa, niisama ära anda, aga 
ka lihtsalt suhelda, koos kohvi või teed juua ja ja tuttavaks saada. 
Kuna meil oma kodulehekülge veel pole, saate meie seltsi tegevu-
sest rohkem teada, kui juhtute tulema meie kevadlaadale.

Otepää Aedlinna Seltsing, ENE KELDER

Paikkonna lood ja perede lood

Pühapäeval, 31. märtsil külastas Kappermäe seltsimaja Gerda Korde-
mets, kes sattus Lõuna-Eestisse seoses aianduse õppimisega Räpina 
aianduskoolis. Ta rääkis filmi ja äsjailmunud raamatu „Klass“ valmimi-
sest ning „Näitlejate kokaraamatu“ sünnist. Nägime tema loomingust 
ka filme.
   Oluline on rääkida probleemidest. Ka lapsega tuleb rääkida sellest, 

mida ta meediast ja arvutist näeb. Probleemid algavad siis, kui laps 
jääb üksi teleka või arvutiga. Ta rõhutas, et tema on oma lapsele alati 
õpetanud – ükskõik mis juhtub, kõigepealt räägi sellest minuga. Hea 
saate valmimisel pidi olema kolm reeglit: peab saama naerda, korra 
silma niiskeks ja midagi võiks juhtuda ootamatut. Näiteks ühes saates, 
kui räägiti suurest kassisõbrast Mati Undist, tuli saate külalise juurde 
emane kass ja hakkas sünnitama. Kohtumine toimus mõnusalt koduses 
õhkkonnas.
   Sellised, kord kuus toimuvad kohtumisõhtud on Kappermäe selt-

simajas juba traditsioonilised. Meil on külas käinud Ülo Vooglaid, 
Contra, Pulga Jaan. Viimane lausa kaks korda. Esimesel korral rääkis 
ta lugusid ja laulis ning enne munadepühi oli ta meil külas koos oma 
kanadega.
   Pikemalt loe Kappermäe Seltsi kohtumisõhtutest kodulehelt http://

kappermae.weebly.com.
PILLE KANGUR, MTÜ Kappermäe Selts

Gerda Kordemets külastas 
Kappermäe seltsimaja


