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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

4. mail toimus heakorraaktsiooni 
Teeme ära raames Pühajärve 
pargi ja ranna koristamine.

Täname kõiki talgute korraldajaid, 
toetajaid ja talgulisi! Aitäh!

Otepää vald

Eveko koor lõi kultuurisilla Otepää ja 
Peterburi vahele

Eveko koor esinemas Peterburi Jaani kirikus. Esiplaanil Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter.

Looduskaitsekuu 
üritused

SEB 31. Tartu jooksu-
maratoni liiklusinfo

Otepää Aianduse ja 
Mesinduse Selts

korraldab

KEVADLAADA
18. mail algusega kell 8 
Otepää AMS maja esisel platsil 
(J.Hurda 5)

Keskkonnaamet kutsub laupäeval, 
25. mail matkama Sangastesse 
Rukkikrahvi radadele. 
   Avastame üheskoos imekaunist Sangas-
te lossi ja Eesti ühte suuremat, Sangaste 
metsaparki. Buss väljub kell 10.00 Valgast 
kultuurikeskuse parklast ja kell 10.00 
Otepää bussijaamast ja tagasi orientee-
ruvalt kell 15.00. Selga pange mugavad ja 
ilmastikuoludele vastavad riided. Matkal 
peame koos pikniku, selleks võta kaasa 
oma leivakott. Osalemine TASUTA! 
 Neljapäeval, 30. mail toimub õhtune 
jalutuskäik Pühajärve ümbruses. 
   Umbes 3 km pikkusel jalutuskäigul tut-
vume hilistel õhtutundidel tegutsejatega. 
Koguneme kell 20.00 Otepää loodus-
keskuse parklas (Kolga tee 28, Otepää 
aedlinn). Osalemine TASUTA. 
   Üritusi toetab SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus. Lisainfo ja registreerimine: 
Margit Turb, tel 766 9293, 518 6747, e-post 
margit.turb@keskkonnaamet.ee.

4. mail toimus üle-eestiline talgupäev Teeme Ära 2013, 
mille puhul korraldati Pühajärve rannas ja pargis selle 
päeva ühed suurimad korrastustalgud. Kohale tuli 
hinnanguliselt 100 talgulist.
Pühajärve rand ja park on ammusest ajast olnud 

üks Lõuna-Eesti atraktiivsemaid suvituskohti. Seda 
oskavad hinnata nii kohalikud elanikud kui ka kauge-
malt kokku voorivad rannalised. 
    Pühajärve rand ja park said värske ilme algava 

suvehooaja eel. Talgutööde nimekiri on väga pikk, 
alustades lehtede riisumisest ohtlike puude langeta-
miseni. Koostegemise päeval ootas talgulisi soe supp, 
värskendavad joogid ning laulu- ja tantsuetteasted.
   Eesti suurimate talgute hulka kuulunud Pühajärve 

ranna ja pargi korrastustalguid organiseerisid Otepää 
valla haljastusspetsialist Ülle Kübarsepp, ettevõtjad 
Margus Mäll, Raivo Kalda ja Siim Kalda. 
  Korraldajad tänavad kõiki, kes andsid hindamatu 

panuse Otepää paremaks muutmisel: kõik talgulised, 
Mairo Kangro, Ahto Saar, Mirko Meema, Kadri Palmis-

te, Ilmo Tamm, tantsugrupp FeelingGood, Margit 
Tali koos Andres Vago ja Silver Sirp, Otepää val-
lavalitsus, Otepää Looduspark, Eco Oil, Oti pubi, 
ööklubi Comeback, GMP Clubhotel & „Pühajär-
ve Restoran“, Saku, A.le Coq, Coca-Cola, Techne, 
Pühajärve SPA ja Puhkekeskus, Otepää Veevärk, 
Astrosteel, E&T Valgus, Pühajärve Paadilaenutus, 
   Pühajärve ranna ja pargi talgute korraldajad loo-

davad, et Eesti suurimate talgute korraldamine saab 
Otepääl igakevadiseks traditsiooniks. 
  Selle aasta talgutest leiate pilte internetiaadressilt 

facebook.com/otepaaevents. 

Suur tänu kõigile talgulistele!

MTÜ Otepää Üritused, 
SIIM KALDA, MARGUS MÄLL

Otepää tegi Pühajärve rannas ja pargis koristustalgud

Peterburi Jaani kirikus toimus 
4. mail Otepää Eveko koori 
kontsert. Otepää valla esin-
dus andis Peterburi Jaani 
kogudusele üle külalisteraa-
matu, mille on valmistanud 
nahakunstnik Triinu Siilbek.

Eveko koori esinemine võeti Pe-
terburi ühes parima akustikaga 
kontserdisaalis väga soojalt vastu. 

A capella kõlanud kooripalu ilmestasid 
Otepää valla kultuurijuhi Sirje Ginteri 
eesti- ja venekeelsed laulututvustused. 
Otepää vallavolikogu esimees Aivar 

Nigol andis Otepää valla poolt Peterbu-
ri Jaani koguduse esindajale, Peterburi 
Eesti Seltsi esinaisele Viiu Fjodorova-
le üle nahkköites külalisteraamatu kui 
sümboli Otepää ja Peterburi ajaloo-
listest sidemetest. Kontserdi lõpetas 
meeldejäävalt Ülo Vinteri „Laul Põh-
jamaast“.
   Eesti üks ärkamisaja tuntumaid tege-

lasi Jakob Hurt teenis Otepää kogudust 
aastatel 1872–1880, Otepäält suundus ta 
Peterburi Jaani koguduse pastoriks, kus 
oli 1901. aastani. EELK Otepää Maarja 
koguduse õpetaja Marko Tiirmaa pidas 
enne kontserdi algust eesti ja venekeel-
se palvuse.
   „Jaani kirikus oli tajutav eriline 

vaimsus, otepäälastena oli meil üllas 
tunne, et oleme seotud Jakob Hurda, 
eestluse ning Eesti lipu sünniga,“ rääkis 
vallavolikogu esimees Aivar Nigol. 
„Võin öelda, et Jaani kirikus laulis meie 
esinduskoor. Tunnustan ja tänan kõiki 

kooriliikmeid ja dirigenti Vilve Maidet 
suurepärase esinemise eest!“ Aivar 
Nigol lisas, et Otepää kirikuõpetaja 
Marko Tiirmaa palvus Jaani kirikus oli 
osa ajalooliste sidemete taastamisest 
kahe kiriku vahel.
   „Nägin, et paljud eesti kogukonna 

liikmed laulsid kaasa ning olid kontser-
dist liigutatud,“ sõnas Marko Tiirmaa. 
„Mind üllatas väga positiivselt see, et 
publiku seas olnud vene noored tulid 
hiljem palvuse teemadel vestlema ning 

tundsid elavat huvi Otepää ja Eesti 
vastu.“
   Eveko kontserti oli teiste hulgas 

kuulama tulnud Peterburi kammer-
koor Gasu, kes hiljem tervitas Eveko 
koori liikmeid lauluga. Koorid vaheta-
sid muljeid ja lõid kontakte.
   Kultuurivisiidi raames tutvustati 

Peterburi kontserdipublikule Otepää 
ning Valgamaa turismipotentsiaa-
li. Huvilised said tutvuda trükistega 
ja Karupesa hotelli ning Pühajärve 

Spa&Puhkekeskuse infovoldikutega.
   Kontserti Peterburi Jaani kirikus 

toetasid Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupp, Otepää vald ja MTÜ Eveko 
koor. Reisi Peterburi toetas Peterburi 
reisibüroo „Zolotoi kljutš“, kogu reisi 
aitas läbi viia turismikonsultant Mare 
Raid. 
   Täname Eveko koori ja kõiki, kes 

aitasid kultuurireisi korraldada!

MONIKA OTROKOVA

Tantsutrupi FeelingGood tüdrukud õlitavad silda.

12. mail toimub SEB 31. Tartu Jooksu-
maraton. Võistluspäeval on Otepääl on 
liikluseks suletud: 
• Kella 10.50–11.15 Otepää - Valga mnt 
- Tartu mnt – Kanepi mnt ristist (fooriga 
ristmikust) kuni Rolleriraja ristmikuni.
• Kella 10.50–11.45 (viimase jooksja ära 
pööramiseni maanteelt) Otepää-Rõngu 
mnt esimesed 4 km (va operatiivsõidu-
kid). Liikumine lubatud jooksjate taga 
peale lõpuautot (politseiauto) või jooksja-
te ees tuleva liiderauto (politseiauto) ees 
ainult Rõngu suunas.
   Võistluspäeval on Otepääl parkimine 
keelatud kell 7.00 – 11.15:
• Valga mnt-l Tartu mnt - Valga mnt 
– Kanepi mnt ristist (fooriga ristmikust) 
kuni Otepää linnapiirini mõlemal pool 
teed.
• Tehvandi tee Valga mnt ja Tehvandi 
Spordikeskuse peahoone vahelisel lõigul, 
mõlemal pool teed.
• Rollerirada Valga mnt ja Mäe tn vahe-
lisel lõigul, mõlemal pool teed.
   Täpsemad rajakaardid, pealtvaatajatele 
mõeldud liiklusinfo ja pealtvaataja liiklus-
kaardi leiab SEB 31. Tartu Jooksumara-
toni korraldaja MTÜ Klubi Tartu Maratoni 
veebilehelt www.tartumaraton.ee. 
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11. mail

kell 12.00 

Otepää 

Kultuurikeskuses

emadepäeva 

kontsert.
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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 24. 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 avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 

Tornimäe detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 22.03.–19.04.2013. Avaliku väljapaneku ajal laekus kokku 28 vastu-
väidet ja sellega seonduvat ettepanekut ning 3 muud küsimust. Otepää Vallavalitsus vastas vastuväite esitajale seisukohad 
24.04.2013. Avalik arutelu toimus 25.04.2013 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis. Arutelu eesmärk oli ülevaate andmine 
kirjalikult laekunud vastuväidetest, ettepanekutest ja küsimustest ning Otepää Vallavalitsuse seisukohtadest vastuväidetele. 
Kohal viibis 35 isikut. Arutelu oli sisutihe ja kestis kokku 3 tundi. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-24 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää vallas 
Otepää linnas asuva Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailpla-
neeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Lipuväljak 24 kinnistut, Lipuväljak 24a kinnistut, Lipuväljak 28 kinnistut, Lipuväljak 
28a kinnistut, Munamäe tn 4a kinnistut, Munamäe tänav T2 katastriüksust, Munamäe tänav T1 katastriüksust, Postipargi 
katastriüksust, Lipuväljak T1 katastriüksust, Parkla katastriüksust, Taara katastriüksust ja osaliselt Keskväljaku kinnistut. 
Planeeritava ala suuruseks on ca 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on liiklus- ja parkimiskorralduse 
määramine piirkonnas, krundipiiride muutmine, Lipuväljak 24 kinnistu hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine, 
Lipuväljak 28 kinnistu ja Lipuväljak 28a kinnistu olemasolevate hoonete laiendamine ning ehitusõiguste määramine. 
   Lipuväljak 24 kinnistule on lubatud hoone suurimaks kõrguseks 500 m² ulatuses 24 meetrit ja 1000 m² ulatuses 15 meetrit. 
Planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, kontori- ja büroohoone 
maa, majutushoone maa. Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb Lipuväljak 24 kinnistu arendajal koostöös 
Otepää Vallavalitsusega korraldada avalik arhitektuurikonkurss. 
   Lipuväljak 24a krundi planeeritud krundi kasutamise sihtotstarve on sideehitisemaa. Ehitusõigust ei muudeta. 
   Lipuväljak 28 krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa. Suurim 
lubatud hoonete arv krundil on 1 ja suurim lubatud ehitusalune pindala on 2 417 m². 
   Lipuväljak 28a krundi planeeritud kasutamise sihtotstarve on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa; teadus, 
haridus- ja lasteasutuste maa, ridaelamu maa. Krundi ehitusõigusega on lubatud hoone kõrgemaks ehitamine. 
   Taara ning Parkla katastriüksused on planeeritud liita Lipuväljak 28 krundiga, alal nähakse ette liiklus- ja parkimiskor-
ralduse parandamist. Keskväljaku katastriüksus on osaliselt planeeringualasse võetud seetõttu, et parandada jalakäijate 
liikumist. Katastriüksuse ehitusõigusi ei muudeta. 
   Munamäe tn 4a kinnistul nähakse ette kinnistu piiride korrigeerimist.
   Lipuväljak 24 krundist (omanik Ugandi Capital OÜ) võõrandatakse vallale Pos 4 ja Pos 6 pindalaga kokku 203 m². Vallale 
kuuluvast Postipargi katastriüksusest võõrandatakse Lipuväljak 24 krundi juurde Pos 5 pindalaga 205 m². Suuremas osas 
säilib tervikuna Postipargi katastriüksusel olemasolev maa kasutuse sihtotstarve, üldkasutatav maa. Üldkasutatav maa 
jääb erinevate funktsioonide puhveralaks ning tagab sujuvama ülemineku ärifunktsiooniga hoonetelt elamutele.  
   Lipuväljak 28 krundist (omanik TÜ Elva Tarbijate Ühistu) võõrandatakse vallale Pos 7 pindalaga 276 m².
   Käesolev detailplaneering on kehtivat Otepää linna generaalplaani muutev krundi hoonestuse suurendamise osas.
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 17.05.2013–14.06.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud 
ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 25.06.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas toimuval avalikul arutelul (Lipuväljak 13, II korrus). Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaa-
dav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning 
tööajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. 
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel 
(Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või 
e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-21 kehtestada Otepää vallas Otepää külas asuva Kirikla kin-
nistu (katastriüksused tunnustega 63602:001:1962 ja 63602:001:1963) detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks 
on katastriüksusele katastritunnusega 63602:001:1962 sakraal- ja tavandihoonete maa ning kaubandus-, toitlustus- ja 
teenindushoonete maa kasutusotstarbega hoonete ja ühepereelamu kavandamine ning katastriüksuse katastritunnusega 
63602:001:1963 jagamine ja uutele kruntidele pereelamute ehitamine. Otepää Vallavolikogu on seisukohal, et detailpla-

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 aren-
guvõimaluste kohta aadressile: Otepää Vallavalitsus, 
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile: 

vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

Otepää Vallavolikogus 

25.04.2013
 Tunnistati kehtetuks Otepää vallas Nüpli külas Suure-

Kalda kinnistu detailplaneering.
 Kehtestati Otepää vallas Otepää külas Kirikla kinnistu 

detailplaneering.
 Kehtestati Otepää vallas Pilkuse külas Mäemõisa kin-

nistu detailplaneering.
 Kehtestati Otepää linnas asuva Otepää lasteaia detailp-

laneering.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää 

vallas Otepää linnas Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, 
Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse 
detailplaneering.
 Otsustati mittealgatada Otepää vallas Pühajärve külas 

Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu keskkonna-
mõjude strateegiline hindamine.
 Otsustati anda luba avatud hankemenetlusega riigi-

hanke „Otepää valla koolitoidu teenuse ostmine“ kor-
raldamiseks ja hankelepingu sõlmimiseks.
 Lubati Otepää Vallavalitsusel osaliselt koormata hoo-

nestusõigusega kuni 49 aastaks MTÜ Otepää Linnamäe 
Ajaloo Seltsi kasuks kehtiva Ajaloo Teemapargi detailp-
laneeringu elluviimiseks kaks kinnistut.

Otepää Vallavalitsuses 

24.04.2013
 Peeti võimalikuks Munamäe tn 4 katastriük-

suse 55601:004:0830 ja Munamäe tn 2 katastriüksuse 
55601:004:1440 vaheliste piiride muutmist ning määrati 
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-
ressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele järgmiselt: 1.1. katastriüksuse 
(pindala 0,0669 ha) kohanimeks Munamäe tn 4, koha-aad-
ressiks Munamäe tn 4, Otepää linn, Otepää vald, Valga maa-
kond, sihtotstarve – elamumaa (001;E);1.2. katastriüksuse 
(pindala 0,1463 ha) kohanimeks Munamäe tn 2, koha-aad-
ressiks Munamäe tn 2, Otepää linn, Otepää vald, Valga maa-
kond, sihtotstarve – elamumaa (001;E).

 Kinnitati Kaitseministeeriumi taotlusel projekteeri-
mistingimused Otepää vallas Pilkuse külas Mäealuse kin-
nistule (katastritunnus63602:002:0051), Astra kinnistule 
(katastritunnus 63602:003:0720), Väike-Juhani kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:0005) ja Mastimäe kinnistule 
(katastritunnus 3602:002:0873) juurdepääsutee ehituspro-
jekti koostamiseks.

 Kinnitati Otepää valla kriisikomisjoni koosseis.
 Jäeti rahuldamata kaks korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest vabastamise taotlust.
 Anti Clear Channel Estonia OÜle (registrikood 10717472, 

Pärnu mnt 20, Tallinn) luba paigaldada alates 29. aprillist 
2013. a kuni 05. maini 2013. a tänavavalgustuspostidele 
kinnitatud raamile Vivacolori reklaamtahvel (kogus 22) 
ja määrata reklaamimaksu suuruseks 21,1 eurot päevas, 
kokku 147,7 eurot.

 Mä ä rat i  a ndek a noore toet us Eest i  Noor te 
Puhkpilliorkestri koosseisus 28.06-01.07.2013 USA-s San-
Fransiscos XXXI Lääneranniku Eesti Päevadel ja Esto 
Ühendatud festivalil osalemise toetamiseks kolmele 
Otepää valla õpilastele, kogusummas 600 eurot.
 Määrati 100 % kooli- ja lasteaiatoidu toetust ühele vähe-

kindlustatud pere lapsele.
 Määrati seitsmele isikule sünnitoetust kogusummas 

1728 eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetust 128 eurot.
 Muudeti Otepää valla hooldusvajaduse hindamise 

komisjoni koosseisu.
 Kinnitati AS Otepää Veevärk 2012. aasta majandusaasta 

aruanne.
 Väljastati kirjalik nõusolek Otepää vallale väikeehitise 

(Otepää turismikeskuse välikaart) püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Pühajärve küla Pühajärve rannapark 
(katastritunnus 63601:002:3520). Väljastati kirjalik nõu-
solek Otepää vallale väikeehitise (Otepää turismikeskuse 
infotahvel) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää 
linn Tartu-Võru (katastritunnus 55601:004:0021).
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.

Kaarel Veere                              15. aprillil

AMETLIK INFO

järgneb 3. lk 

Laupäeval, 11. mail kell 12.00 toimub Otepää 
Kultuurikeskuses emadepäeva kontsert, kus 
tunnustatakse Otepää valla aasta ema ja an-

takse uutele ilmakodanikele üle sünnikirjad. Kont-
serdil esinevad Otepää Muusikakooli õpilased.
   Otepää valla aasta ema konkurssi korraldab 

Otepää Naisselts koostöös Otepää vallaga. Nais-
seltsi esinaine Riita Aader sõnas, et sellel aastal 
laekus valla aasta ema nimetusele kaheksa kandi-
daati: Pille Kangur, Helve Täär, Ene Raudsepp, 
Maarika Olesk, Tiiu Orasson, Merle Tammela, 
Angela Veerpalu ja Piret Drenkhan.
   „Kõik kandidaadid on tublid ja väärikad emad, 

nii et valikut oli tänavu väga raske teha,“ rääkis 
Riita Aader. „Aasta ema – Pille Kangur, valiti sala-
jase hääletamisega, kuna nii tundus õigem. “
   Pille Kangur esitati ka vabariigi aasta ema ja 

maakonna aasta ema kandidaadiks.
   Emadepäeva kontserdil saavad sünnikirjad ka 

uued vallakodanikud, kes on sündinud ajavahemi-
kul 1. oktoober 2012 – 31. märts 2013. Sünnikirja 
saavad 25 last, 13 tüdrukut ja 12 poissi.
   Aasta ema Pille Kanguril on viis last. Ta töötab 

Pühajärve Põhikooli loodusainete õpetajana. Kol-
leegid kirjeldavad teda kui abivalmit, töökat ja hea 
organiseerimisvõimega töökaaslast, kes on aktiiv-
selt tegev KIKi projektide kirjutamisel ja elluvii-
misel. Tänu õpetaja Pille tegevusele on õpilased 
saanud tutvuda Eesti looduse erinevate vaatamis-
väärsustega. Ta on tegutsenud ka giidina.

   Pille Kangur on aktiivne Pühajärve Haridus-
seltsi Rahvakooli kursustel õppija, ta on osalenud 
keelte, keraamika, lapitehnika ja peotantsukursus-
tel. Abikaasa Peetriga tantsitakse rahvatantsurüh-
mas „Nuustaku.“ 2005. aastal sai ta Valgamaa 
Aasta Õppija tiitli. Lisaks oma põhitööle juhen-
dab Pille Kangur koostöös Otepää Looduspargiga 
koolis loodusringi ning tegutseb aktiivselt MTÜs 
Kappermäe Selts.
   Kolleegid leiavad, et Pille Kanguril on olemas 

kõik omadused, mis ühele aasta emale on kohased 
– positiivne ellusuhtumine, kannatlikkus, oskus
olukordi lahendada ja olla ikka rõõmsameelne.

Aasta ema nominent Helve Tääril on neli last ja 
kolm lapselast. 
   Aasta ema nominent Ene Raudsepal on kuus 

last ja kaks lapselast. 
   Aasta ema nominent Maarika Oleskil on kolm 

last. 
   Aasta ema nominent Tiiu Orassonil on neli last 

ja kuus lapselast. 
   Aasta ema nominent Merle Tammelal on kaks 

last.
   Aasta ema nominent Angela Veerpalul on viis 

last. 
   Aasta ema nominent Piret Drenkhanil on kolm 

last ja kaks lapselast. 

MONIKA OTROKOVA

Emadepäeva kontserdil tunnustatakse 
Otepää aasta ema

Kogume taas:

kasutatud puhtaid ja terveid 

riideid, jalanõusid, mänguasju, aksessuaare.

Palun võta ühendust telefonil 5663 8474, Rita.

Esemete jagamine toimub
25. mail kell 10.00–14.00 Otepää Kultuurikeskuses

Otepää jsk. naiskodukaitsjad

Kultuuripärand on oma esivanematelt päritud 
elutarkus, elamise ja olemise viis, mis teebki 
ühest eestlasest eestlase. Me ei saa vaimset 
pärandit kaitsta, nagu mõnda esemelist 
mälestist. Külapidu, suurim kogukonna 
kokkusaamine, on hea võimalus meie kõikide 
mälu värskendada, meie paikkonna ajalugu 
meenutada, see on parim viis traditsioonide 
säilitamiseks ja ühistunde loomiseks, noore-
mate järeltulijate kaasahaaramiseks.
   Tänavusele külma ilmaga kevadpeole tuli 
üle 100 inimese, neist lapsi 20 ringis. Kindlus-
tamiseks vitsutatud suur telk, et tuul seda mi-
nema ei viiks, pingid, lõke, tuult trotsiv „sääse 
suvemaja”, käsitöönäitus, ajaloomaterjal ja 
kõik muu oli külarahval valmis pandud. Oma 
abikäe peo ettevalmistamisel pakkusid Risto 
ja Airika, Mauri, Esti ja Juhan, Mart, Aivar, Sil-
via, Jaak, Eike ja Volli jt. Ahti Tiirmaa tuli väga 
omapärase pärnapuuga, mille istutasime Lut-
su järve kaldale. Jaak Eensalu ja Raivo Paavel 
olid toonud kaasa omavalmistatud õllenõud ja 
see siidiselt vahutav märjuke meeldis kõigile. 
Õllevalmistajaid kiideti tublisti. 
   Shoutantsijad tõid vallatult rõõmsat küla-
kosti. Nende juht Aime Vilu pani kogu Arula 
rahva võimlema ja tantsima. Peolaud kattus 
nagu muinasjutus kuidagi nähtamatult. Ei 
puudunud ka omaküpsetatud must leib, 
mida peetakse Eesti toidukultuuri aluseks, 
tänapäevaselt oli leiba küpsetatud rosinate ja 
erinevate seemnetega, kuid nii nagu muistegi 
– ikka ka koos pekitükkidega. Paljud olid küp-
setanud maitsvaid kooke, ja seda oma pere 
traditsioonide järgi.
   Peo naelaks oli Karlssoni meenutav lennu-
aparaat Paabu juhtimisel, kust visati alla Arula 
sünnitunnistus. Selle luges ette Mauri Män-
doja, lisades olulisi meenutusi Arula ajaloost 
muinasajast tänapäevani. Rõhutati tähtsamat 
asjaolu, et alates 20.08.1991.AASTAST, KUI 
TOIMUS EESTI ISESEISVUMISE TAASTA-
MINE ON SEE, MIS TOIMUB ARULAS VÕI 
ÜLDSE EI TOIMU – KÕIK MEIE ENDI TEHA. 
   Mauri etteastet kuulasid tähelepanelikult nii 
noored kui ka vanad, sest tema isamaaline, 
ajalooline ja mõtlemapanev kõne vääris 
tähelepanu. Suur õnn, et selline inimene oma 
kogukonnas on tegutsemas. 
   Arula on õnnelik kogukond, sest meil on 
noori tublisid liikmeid, meil on parimas eas 
töömehi, meil on vanemaid, elukogenumaid 
liikmeid. Külapidu on aga parim viis oma 
kogukonnale meeldetuletamiseks, kes meie 
oleme täna ja mis toimus enne meid.
   Need olid külarahva mõtted meie peost.

Arula esmamainimise 
594. aastapäevast
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Otepää kultuurikeskuses

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

10. mai kell 20.00 Tantsusalong. Tantsuks mängib ansambel 
Matiband. Hooaja viimases tantsusalongis õpetatakse salsat. 
Pilet 5 €.

11. mai kell 12.00 Emadepäeva kontsert. Otepää valla Aasta 
Ema 2013 austamine, laste sünnikirjade kätte andmine, 
Otepää Muusikakooli õpilaste kontsert, kohvilaud.

18. mai kell 13.00 „Otepää linetants 10“. Üle-eestiline 
linetantsijate maavõistlus. Linetantsu rühmade vahelised 
kiiksuga spordivõistlused Tehvandi staadionil, tantsimine ja 
etteasted Otepää keskväljakul.

19. mai kell 16.00 Peterburi kammerkoor MiLadies kontsert. 
Kontserdil esineb ka Otepää segakoor EVEKO. Sissepääs prii. 
Kontserti toetab Otepää vallavalitsus ja Kultuurikeskus.

KINO
23. mail kell 10.30 ”Kruudid” Perefilm. Action, seiklus, 

animatsioon. Film on dubleeritud eesti keelde! Tegelastele 
annavad oma hääled Marilyn Jurman, Mait Malmsten, Ita 
Ever, Jim Ashilevi, Kait Kall ja Eva Püssa.

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

12. mai  SEB 31.Tartu jooksumaraton, Tehvandi 
staadion, Klubi Tartu Maraton

15. mai  Otepää orienteerumiskolmapäevak, 
Mägestiku, Voldemar Tasa, tel. 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak

16. mai kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgol-
fi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

19. mai kell 17.00  FC Otepää vs Suure-Jaani United, 
Tehvandi staadion

22. mai  Otepää orienteerumiskolmapäevak, 
Madsa, Voldemar Tasa, tel. 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak

23. mai kell 18.00  Otepää discgolfipäevak, Tehvandi discgol-
fi park, Tauno Tõld tel. 525 4844

26. mai kell 09.00-11.00  Otepää matk marsruudil Vana-
Otepää - Kastolatsi (sihtpunkt) – Otepää Veevärk, Helle Tallo, 
tel. 5661 4884 

26. mai kell 17.00  FC Otepää vs Tõrva JK, Tehvandi staadion

Otepää – kas atraktiivne reisisiht brittidele?

neering on nõuetekohaselt koostatud, vastab Otepää valla arengueesmärkidele 
ja on õigusaktidega kooskõlas. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää 
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.
ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-22 kehtestada Otepää 
vallas Pilkuse külas asuva Mäemõisa kinnistu (katastritunnus 63602:002:014) 
detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on katastriüksuse jagamine 
kaheksaks ja uutele kruntidele pereelamute ehitamine. Igale krundile on lubatud 
rajada elamu, abihoone ja saun. Otepää Vallavolikogu on seisukohal, et detailpla-
neering on nõuetekohaselt koostatud, vastab Otepää valla arengueesmärkidele 
ja on õigusaktidega kooskõlas. 
   Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, 
Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-23 kehtestada Otepää 
vallas Otepää linnas asuva Otepää lasteaia detailplaneeringu. Planeeringu ees-
märk on lasteaia kavandamine Staadioni, Koolitare tn 6 ja Koolitare tn 8 katastriük-
sustele ning selle juurde spordiväljakute, jalg- ja sõiduteede, parkimis- ja peatu-
misalade kavandamine. Planeeringuga soovitakse korrigeerida katastriüksuste 
Kopli tn 3, Kopli tn 5, Pühajärve tee 22, Tehvandi tn 9 ja Tehvandi tn 11 piire. Otepää 
Vallavolikogu on seisukohal, et detailplaneering on nõuetekohaselt koostatud, 
vastab Otepää valla arengueesmärkidele ja on õigusaktidega kooskõlas. 
   Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, 
Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-20 tunnistada keh-
tetuks Otepää Vallavalitsuse 09.12.2009. a korraldusega nr 2-4-635 kehtestatud 
Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on maa-
ala kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõigusega alade 
väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muutmine ning juurdepääsude, servituutide 
ja tehnovõrkude määramine. 
   Detailplaneeringuga jagatakse kinnistu kümneks krundiks, neist kuuele antakse 
ehitusõigus eluasemekoha rajamiseks, üks on alajaama krunt , üks puurkaevu 
krunt ja kaks liiklusmaa krunti. Kinnistu omanik ei soovi ellu viia kehtestatud 
detailplaneeringut, sest kehtestatud detailplaneering ei arvesta maastiku oma-
päraga. Samuti on kehtestatud planeeringus ette nähtud ehitusalade sobimatus 
arvestades maastikku (soine ja ehitamiseks mittesobilik ala). 
   Tiigi rajamisel selgus, et supluskohta ei ole soise pinnase tõttu võimalik rajada 
detailplaneeringuga määratud asukohta. Samuti on ka muudetud juurdepää-
sutee asukohta projekteerimise käigus, kuna kehtestatud planeeringuga ette 
nähtud asukoht oli äärmiselt liiklusohtlikult lahendatud (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
mittealgatamine 

Otepää Vallavolikogu otsustas 25.04.2013.a otsusega nr 1-4-25 mitte algatada Otepää 
vallas Pühajärve külas asuva Sõjatamme maaüksuse detailplaneeringu kesk-
konnamõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja 
on Otepää Vallavolikogu. 
   Detailplaneeringu ala hõlmab kogu Sõjatamme kinnistut (katastritunnus 
63601:002:1681), mille maa kasutamise sihtotstarve on Maa-ameti geoportaali 
andmetel käesoleval ajal üldkasutatav maa (Üh, 100 %). Planeeringuala suuru-
seks on ca 21 ha, millest planeeritav ala hõlmab ca 4 ha kogu Sõjatamme kinnis-
tust. Planeeringuala asub Pühajärve külas Pühajärve kaldal. Tegemist on kom-
paktse asustusega piirkonnaga, kus paiknevad pereelamud, äriettevõtted. Ala 
läheduses asub Pühajärve avalik rand. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks 
on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõi-
maluste laiendamiseks. Tulenevalt asjaolust, et käesoleval ajal on kogu Sõjatamme 
kinnistu sihtotstarbeks üldkasutatav maa (Üh 100%), kuid osal territooriumist 
asub hoonestus, mida kasutatakse tasulise majutusteenuse pakkumiseks, jõu-
dis Otepää Vallavalitsus seisukohale, et Sõjatamme kinnistu on vajalik jagada 
kaheks katastriüksuseks. Tulenevalt eelnimetatust jagatakse planeerimise käigus  
Sõjatamme kinnistu kaheks – ärimaa sihtotstarbega (Ä 100%)  hoonestusalaks 
ning üldkasutatava maa sihtotstarbega (Üh 100%) puhkealaks. Planeeritava ala 
osas kehtivad hetkel Otepää Vallavolikogu poolt 04.07.2002. nr 1-4/43 kehtestatud 
Pühajärve maa-ala detailplaneering ning  Otepää Vallavalitsuse poolt 20.09.2006 nr 
2-4-575 kehtestatud Õru maaüksuse ja Sõjatamme kinnistu osa detailplaneering. 
Käesoleva otsuse alusel algatatava detailplaneeringu kehtestamisega muutuvad 
Planeerimisseaduse § 24 lõike 6 kohaselt kehtetuks samale  maa-alale või selle osale 
varem kehtestatud sama liigi planeeringud. Planeeritav ala jääb Pühajärve valla 
üldplaneeringus määratud senise maakasutuse säilitavale alale ehk nn „valgele 
alale“.  Nimetatud üldplaneeringu kohaselt tuleb maakasutuse sihtotstarbe muut-
miseks nn „valgel alal“  koostada detailplaneering. Seega on otstarbekas algatada 
käesolev detailplaneering Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 3 alusel kehtestatud 
üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneerin-
guna. Vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu kohaselt on detailplaneeringuga 
hõlmatud  maa-alale kavandatud kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutushoo-
nemaa, kontori- ja büroohoonemaa. Parkla laiendus jääb vastu võetud Otepää valla 
üldplaneeringu järgi puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa sihtotstarbega alale. 
Samuti on vastu võetud, kuid veel kehtestamata Otepää valla üldplaneeringus 
määratud kaubandus-, toitlustus-, teenindus- ja majutushoonemaale, kontori- ja 
büroohoone maale ehitamiseks üldise tingimusena võimalus maksimaalselt 3 
korruseliste, kuni  12 meetrise kõrgusega hoonete rajamine. Detailplaneeringu 
algatamisel on teada, et soovitakse ehitada kõrgemat hoonet kui 12 meetrit ning 
seega võib kõne alla tulla  vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga ettenähtud 
põhilahenduse muutmine.
   Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne 
planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole  vajalik. 
Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud otsusega on võimalik tut-
vuda Otepää Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete 
lehel alates 06.05.2013 (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhti-
missüsteemi seadus” § 35 lg 6.

DETAILPLANEERINGUD
Otepää Muusikakooli kevadkontsert 
toimub 
13. mail algusega 18.00 Otepää Gümnaasiumi aulas. 

Otepää Muusikakooli lõpuaktus toimub 
18. mail algusega 14.00 Otepää Gümnaasiumi aulas. 

Üleriigilisel NUPUTA lõppvõistlustel saavutas Pühajärve 
Põhikooli 7. klassi võistkond koosseisus Rasmus Jaagant, 
Hanna Liis Kiho ja Karel Kaupmees (õpetaja Karin
Järv) 4. koha 30 punktiga. Rõõmu teeb see, et meid edesta-
sid vaid Rakvere Gümnaasium (34,5 p), Miina Härma Güm-
naasium (32p) ja Tallinna Prantsuse Lütseumi võistkond 
(30,5 p). Meile järgnesid Viimsi Kool (28,5 p), Tallinna Inglise 
Kolledž (28 p) jne.

Eesti 6 parema klassi hulgas PRANGLIMISES on Pühajärve 
Põhikooli 4. klass (klassijuhataja Anneli Teder).

Pühajärve Põhikool võitis eTwinningu projektiga II auhin-
nalise koha. Juhendaja inglise keele õpetaja Lembi Oja. 
Õpetaja ja õpilased on kutsutud auhinna kättesaamisele 9. 
mail Tallinna Lauluväljaku pealavale. Tseremoonia toimub 
kell 13.00.

MIIA PALLASE

Head uudised Pühajärve koolist

Aprilli lõpus külastas Otepääd Neil Taylor Inglismaalt – reisiraa-
matute Bradt Guide to Estonia, Bradt Guide to Baltic Cities ja 
Footprint Guide to Berlin autor. Taylori eesmärk oli uuendada 

materjali Bradt Guide to Estonia kordustrüki jaoks. Reisi aitas korral-
dada EAS Turismiarenduskeskus. 
   Otepääl käis Neil Taylor Otepää Turismiinfokeskuses, Villa Müller-

beckis, Eesti lipu ja Jakob Hurda toas kirikumõisas, Otepää kirikus, 
Eesti Talispordimuuseumis ning Tehvandi K90 suusahüppemäe vaatetor-
nis. Pildil on Neil Taylor koos abikaasa Tiina Randviiruga Tehvandi tornis. 
   Enne lahkumist palusin Tayloril lühidalt kommenteerida Otepää kui 

sihtkoha potentsiaali Suurbritannia turistide jaoks.  

 Kellele Bradt Guide to Estonia on suunatud? 
Väljaanne on mõeldud 50-75 aastatstele inglastele, kes elavad kas Ing-

lismaal või välismaal. See on suhteliselt jõukas sihtgrupp, kel on aega 
reisida ja kes armastavad kvaliteeti ning mugavust.
 Millal viimati Otepääl olite? 
Siis, kui Otepääl tegutses veel puhvet-restoran Punatäht. Kahju, et 

Punatäht enam ei tööta. Inglastele, ja usun et teistelegi, oleks selline 
tegutsev puhvet-punaajaloo muuseum magnet nr 1.  
 Mida soovitate Otepää turismiarendajatel-ettevõtjatel silmas 

pidada Suurbritannia turiste sihtides? 
Väga oluline on arvestada brittide saabumise teekonda. Otepää ei 

asu lennujaama lähedal, bussiga saabudes on vaja ümber istuda. Britid 
on mugavad – pärast keerulist transpordilogistikat kohale saabudes 
ootavad nad luksuslikku mugavust ja et kõik oleks käe-jala juures. Peak-
site mõtlema, et liikumisradade äärde jääksid atraktsioonid ja oleksid 
istepingid ehk isegi puhkekohad, kus saaks kaasa võetud einet nautida 
ja loodust imetleda. 
   Britid on suured loodusearmastajad, teie looduspark võimaldab 

pakkuda erinevaid temaatilisi looduses liikumise pakette. Ka talvel. 
Kindlasti restoranid, kus ei röögiks muusika. Armastame päevasel ajal 
vaikseid söögikohti, kus saaks omavahel vestelda. Oluline on ka maju-
tuse hind – Otepääle on võimalik turiste meelitada madalama hinnaga, 
aga samas juurde pakkudes lisateenuseid. Britid on altid lisateenuseid 
(jalgrattarent, kontserdipääse, aktiviteet, linnaekskursioon jms) tellima 
ning rahulolu korral jootraha andma. 50-70 aastased briti turistid viibi-
vad sihtkohas reeglina 5-7 päeva. Seega on see tänuväärne klient, kelle 
soove ja vajadusi tasuks arvesse võtta ja teenuseid arendada. Ja samas 
– teil on väga hea golfiväljak, aga britte sellega ei köida, meil on endalgi 
selleks väga palju võimalusi. 
  Teil soovitan britte sihtida Peterburist, kus õpib või töötab väga palju mu 

kaasmaalasi. Nad janunevad 
võimaluse järele puhkepäe-
vadel või pühade ajal teha 
lühireise Venemaalt välja. 
Selleks on Otepää suurepä-
rane sihtkoht. Ka piiriületus 
on meile omamoodi eksoo-
tika, sest mujal maailmas 
liikudes seda enam kogeda 
ei saa. Või Riiast, aga siis 
peaks mõtlema, kuidas 
ühendada rongiliikumisega 
Valga-Otepää bussitrans-
port.
 Mis Otepääl meeldis? 
Villa Müllerbeck jättis väga hea mulje, nagu loodud brittide vastuvõt-

miseks. Kuna armastame voodis lugeda, siis tasuks mõelda korralikele 
lugemislampidele voodi päitsis. Meeldis vaadata ülevalt alla maailmale 
Tehvandi tornist, aga ehk peaks katma vaateplatvormi sõrestiku suve-
hooajaks läbipaistmatu kattega, et meelitada torni ka kartlikumaid ja 
vanemaid inimesi. Meeldis Eesti lipu tuba ja Hurda tuba, ehe ajalooline 
hoone kirikumõisas, mis vajaks kindlasti edasiarendamist atraktiivseks 
keskuseks. Eesti lipumuuseumi mujaleviimine lõikaks läbi ajaloolise 
nabanööri ja kaoks autentsus. Lugusid peab rääkima nende sünni- või 
tekkekohas! Teil on imeilusa interjööriga kirik, aga minu jaoks oli veel 
huvitavam kuulda fakti koguduse esindaja (Jaan Uibo) suust, et Maarja 
luteri kirik on üks kolmest Eestis asuvast kirikust, kus on eraldi ehitatud 
kivihoone-tualett. Sellised põnevad faktid jäävad meelde ja tekitavad 
huvi. Muidugi tasuks mõelda selle vajaliku abihoone ajastutruule reno-
veerimisele. Turismiatraktsioon võiks olla ka kolme Balti vabariigi presi-
dentide poolt 1997. aastal istutatud tammed kirikuaias.
   Talispordimuuseum Tehvandi staadionihoones on õige koha peal, 

kuna teil toimub palju spordiüritusi, saab nendega siduda ka muu-
seumikülastust. Briti turiste köidaks aga kindlasti enam Eesti lipuga 
seonduv ja omapärane Punatähe puhvet-muuseum, aga seda viimast 
teil kahjuks enam pole.
   Muide – on teil sõpruslinnasid välismaal? Vastastikune turismilinkide 

vahetamine aitaks elavdada huvi teie toreda piirkonna vastu. 
 Tänan vestluse eest ja jääme huviga reisiraamatu ilmumist 

ootama! Soovin Otepääle edu ja palju turiste!

Neil Tayloriga vestles ja jalutas Otepääl turismikonsultant MARE RAID

Otepää Gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste lastevanema-
te koosolek toimub
esmaspäeval, 3. juunil k.a. kell 18.00 
algklasside majas 3. korrusel ruumis 302.
   Kaasa võtta sünnitunnistuse koopia ja koolivalmiduskaart. 
Avaldus-ankeet täidetakse kohapeal.

23. maist 2. juunini toimuvad Otepää-Palupera piirkonnas 
rahvusvahelised motovarjurite võistlused, mis lõpevad 
1. juunil üllatusterohke lennušouga Tehvandi staadionil, kus 
Otepää taeva all saab näha lendavat autot.
   Lennušou eestvedaja Paap Kõlar, kes ka ise ürituses 
aktiivselt kaasa lööb sõnas, et sellel aastal tasub kohale tulla 
veidi varem, kuna alates kella 17.00-st on võimalik uurida 
lähemalt motovarjurite ja lennumudelistide väljapanekuid 
Tehvandi staadioni peavärava esisel alal.
   Huvitavamate masinate hulgas on mehitamata lennuapa-
raadid, suured kopteri- ja lennukimudelid, täismõõtmetes 
motovarjud, suured kahekohalised traigid ja isegi lendav 
auto. 
   NB! Kuna motovarjusport on ilmatundlik, on sõltuvalt 
ilmaoludest planeeritud üritusele päev varem ka reservaeg. 

Otepää suvi tuleb lendava autoga
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AMETLIK INFO Palupera vald ja aasta 2012

järgneb 

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

Osaleti Elvas Euroopa Naabritepäeval. Koduvalda 
esindasid noored, kes mängisid push-palli, naisan-
sambel „Kõueõied“ lauludega, mälumängus tuldi 
III kohale ja debatis koostööst naabritega osale-
sid vallavolikogu liikmed Evelyn Uuemaa ja Ermo 
Kruuse. 
   Nõuni noored vaatasid ööfilme, diskotasid, mat-

kasid, osalesid noortevolikogu koosolekutel ja tege-
mistes ning projektitegevustes – käsitööring, pro-
jektijuhtimise koolitus, kokanduskursus, hip-hop 
tantsukursus; tähistasid naistepäeva, volbripäeva, 
lastekaitsepäeva, vanavanemate päeva, hallowee-
ni, mardi- ja kadripäeva, advente. Käidi ka külas 
– Tsoorus Valgamaa Noorsootöökeskuse Tankla 
passi peol, Rõuge noortel ja jõulunäidendiga 
kohvik „L.U.M.I“ jõuluhoovis. Tehti ka tööd küla 
koristustalgutel, Tartu Maratoni toitlustuspunkti-
des. Ja saadeti meie Merily Viks vahetusõpilaseks 
Hollandisse.
   Nõuni puhkealal toimunud muinastuledeöö 

päikeseloojangu-kontserdil esines vokaaloktett 
„Enelas“.
   Nõuni kultuurimajas mängis tantsuks kapell 

„Supsti“, Rõngu külakapell, ansambel „SeeMees“ 
ja Ruusa meeste šoutantsutrupp „Nõtked ja karva-
sed“, ansambel „Lihtsad poisid“, ansambel „Horos-
koop“ ja „Relami“ ning Toomas Anni.
   Hellenurme kultuurimajas mängis tantsuks Toivo 

Nikopensius, hooldekeskuses andis jõulukontserdi 
Otepää vanamuusikaansambel.
   Nõuni kultuurimajas etendati näitemängu – män-

gimas käisid Tabivere harrastusteater „Võidulaenu 
loosipilet“, Kambja harrastusteater „Püünelind“ Hugo 
Raudseppa komöödiaga „Roosad prillid“, Tsirguliina 
näitetrupp etendusega „Oh seda elu“.
   Nõuni Purjeklubi tähistas oma esimest aastapäeva 

regatiga Nõuni järvel. Regatil võisteldi jahiklassides 
RS-Feva, Optimist, Luts/Laser standard.
   Jaaniõhtud korraldati Makita külaplatsil, Neeruti 

külaplatsil, Nõuni raamatukogu parklas ja Palupera 
staadionil. Neerutis esines ansambel „Lektus“, Nõunis 
Toomas Jalajas ja Paluperas DJ Burks, lisaks ansambel 
„Kälimehed“.
   Meie eakad käisid Tallinnas eakate festivalil, kus 

tantsurühm „Mathilde“ ka esines. Paljulapselised 
pered käisid ühiselt Valgas jõulupeol.
   Maakondlikul käsitöönäitusel Valga Kultuuri- ja 

Huvialakeskuses esindasid valda Kaire Kompus 
õmblus- ja kudumistöödega, Andres Rattasepp kase-
tohust esemetega ja metallist ehetega ning Raivo 
Pauskar sepistega. 
   Palupera vallast osales „Teeme Ära“ heakorratal-

gupäeval seitse objekti – Hellenurme võrkpalliplatsid, 
Nõuni mänguväljak ja võrkpalliplats, Makita küla kii-
geplats, Neeruti külaplats, Palupera pritsikuur, Helle-
nurme veskimuuseum ja Lilleallika talu. Talgulised 
korrastasid oma talu ja koduvalla objekte, tehes ära 
suure töö.

Koolist

Jalgpalliklubi FC ELVA korraldamisel toimus 
Palupera staadionil jalgpalliturniir „Palupera Cup 
VIII“ 7 võistkonnaga. Kodumeeskond sel aastal ei 
osalenud. „Rõngu Cup´ilt“ tulid Palupera noored 
jalgpallurid koju I kohaga (osales 8 võistkonda). 

algus OT nr 4
Parima mängija (Kris Käos) ja kaitsja (Mauri Koz-
lovski) tiitlidki tulid Paluperra.
 Valgamaa 6.-9. klasside noormeeste meistri-

võistlustel jalgpallis saavutas Palupera põhikool III 
kohta kaks korda, kevadel ja sügisel.
   Valgamaa noorte kabevõistluselt sai 1.-4. klasside 

tüdrukute hulgas I koha Caroliis Miks (3. klass) ja 
5.-9. klasside poiste hulgas III koha Mauri Kozlovs-
ki (9. klass).
   Kevadel pääses Palupera põhikooli klaveriringi 

õpilane Argo Jentson VII Eesti noorte pianistide 
konkursil edasi II vooru. Jõulude eel sai noormees 
A. Russaku nim. pianistide vabariiklikul konkursil 
I koha! Ees ootavad noormeest uued konkursid ja 
võimsad suurvormid.
   Nõuni noormees Rando Enno, olles jõudnud C-

klassi tasemele peotantsus, jõudis 2012. aastal Eesti 
meistrivõistlustel standardtantsudes VIII kohale (52 
paari konkurentsis).
   Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorus said Palu-

pera põhikooli õpilased kaks I kohta – Tanel Riivik 
7. klasside arvestuses ja Triin Roodja 9. klasside 
arvestuses. 8. klasside arvestuses said Artur Lõhmus 
IV koha ja Marlene Bandis VI koha.
   Ajaloo-olümpiaadi piirkonnavoorus sai Tanel 

Riivik 7. klasside arvestuses IV koha.
   Palupera kooli õpilased käisid parimate loodu-

setundjatena preemiareisidel. Keskkonnaameti toe-
tusel käisid Artur Lõhmus, Tanel Riivik ja Marlene 
Bandis Setumaal; Tartu Ülikooli geoloogiamuuseu-
mi toetusel käis Artur Lõhmus Taevaskojas noor-
geoloogide laagris, kuna sai kevadel II koha noor-
geoloogide vabariiklikus viktoriinis; Artur Lõhmus 
ja Kris Käos käisid ka GLOBE suvelaagris. Noor-
geoloogide viktoriinis sai II koha ka vanemas astmes 
Palupera valla tüdruk Kristi Roodla, kes õpib nüüd 
Rõngu Keskkoolis.
   Palupera põhikooli õpilane Urmo Koger sai joo-

nistuskonkursil „Nägin teatrit“ osaledes autasus-
tamisel osa põnevast ja sisutihedast päevast Tartus 
(vastuvõtt teatris „Vanemuine“, seiklusmäng, 
Marilyn Jurman sai „Nukitsamehe“ muusikaliks 
premeeritute nähes peaosatäitja grimmi ja õhtul 
vaadati Olav Ehala armastatud lastemuusikali).
   Disainikonkursi finaalist „Jäätisepulgast Eiffeli 

tornini“ tulid 3. klassi tüdrukud Kairit Kruusa (töö 
„Balbiino kell“), Caroliis Miks ja Rena Tiganik (töö 
„Jõululamp“) koju III ja IV kohaga. Kell ja lamp on 
ka reaalselt kasutatavad. Auhinnaks Balbiino jääti-
sekastid ja priipääsmed AHHAA 4D elamuskinno.
   8. klassi võistkond sai Valgamaa Euroopa Liidu 

viktoriinis „Infojaht“ I koha.
   Valgamaa pranglimise finaalis sai Valgamaa 2. 

klasside hulgas Palupera põhikooli 2. klass I koha. 
Parim arvutaja 2. klassi õpilaste hulgas oli meie 
Danjel Juškin.
   X Eesti koolinoorte mälumängumeistrivõistluste 

Valgamaa eelvoorus said Artur Lõhmus ja Marlene 
Bandis II koha (vaid 1 punkt jäi I kohast puudu). 
Valgamaa kodanikupäeva viktoriinile võtsid samad 
noored kaasa ka Teele Tamme ja Kris Käose ning 
siis saadi III koht (ja jälle vaid 4 sekundit puudus 
II kohast). 
   Eesti Füüsika Selts valis vabariigi 25 kooli hulka 

ka Palupera põhikooli, et saada tulemusi õhu-
saaste (mõõdetakse NO2, O3, NH3, SO2 ja tahma 
sisaldust õhus kõigil aastaaegadel) mõõtmiselt oma 
kodukandist. Teaduslikel alustel keskkonnamõõtmi-
si on Palupera kool keskkonnaprogrammi GLOBE 
raames teinud juba kaks aastat.

Palupera Vallavalitsuse istungil 
23.04.2013 korraldati:

 Anti kaks ühekordset toetust à 20 eurot, kaks õppe-
toetust kesk-erihariduse omandajatele á40 eurot, kaks 
õppetoetust kõrghariduse omandajatele á40 eurot, üks 
sünnipäevatoetus 90.a. ja eakamale 20 eurot ja üks toetus 
lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 10 inimesele kogusummas 245,38 
eurot.
 Kinnitati aprillikuu toimetulekutoetuse saajate nime-

kiri 7 perele kogusummas 1325,44 eurot.
 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 

nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti 
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 382,80 
eurot.
 Määrati Hellenurme külas munitsipaalomandisse taot-

letava 4,9 ha suuruse maa-ala, nimetusega Mõisamaa, 
sihtotstarbeks maatulundusmaa ja maksumuseks 657 
eurot.

 Väljastati projekteerimistingimused A.T-ile Neeruti 
külas Sooserva kinnistule elamu ja majandushoone pro-
jekteerimiseks.

Olete kutsutud reedel, 10. mail kell 19
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.

See toimus Anita Pavlova eestvedamisel 20. ap-
rillil meeldivalt soojas, puhtas ja tordilõhnali-
ses Hellenurme maakultuurimajas, kus pilku 

lummas Merle Vääri keraamika, käsitöö ja maali-
de näitus.
   Suure aplausi osaliseks sai Anita omaloomingu-

line lastenäidend „Õnneväravad“, kus lisaks sõna-
lisele osale lauldi ja tantsiti. Ka kostüümid olid 
superägedad. Etendus oli vahva, väikesed näitlejad 
toredad, publiku säravad silmad, naeratused, kallis-
tused ja kauakestvad aplausid näitasid, et laste esi-
nemine läks igati korda. Aitäh teile, kallid lapsed. 
No mida veel tahta? Jääme uusi etendusi ootama.
   Eeskava jätkas meeleoluka esimese esinemisega 

noorte muusikaansambel Lahe, kes on meil tegut-
senud vaid pool aastat. Noored ise arvavad, et peagi 
saavad nad hakkama noorte tantsuõhtute läbiviimi-
sega. Samas valmistatakse ette ka vanemaealistele 
kava, mis tuleb esitamisele augustis. Ise nad ütlevad; 
„Repertuaarivalik on lai. Meeldib kergem muusika 
nii Eesti kui ka teistelt heliloojatelt.“ Ansambli 
solistid Karin ja Raivo on esinenud meie üritustel 

juba kolmel korral.
   Valla sotsiaalnõunik Heli oli rõõmus, et noored 

leiavad aega ja tahet tulla ning rõõmustada üritu-
sest osavõtjaid. Kaunid tänusõnad ütles Heli ka 
kodukandi kultuurielu edendajate kohta, kinkides 
Elsale ja Anitale kauni raamatu „Eesti kaunis kodu 
2012“.
   Klubi toetajaid tänati lilledega, tänukirjade ja 

kaunite sõnadega. Lustakas tänupidu lõpetati 
rõõmsas meeleolus hiigeltordi söömisega. Siiri, kui 
sa seda artiklit juhuslikult loed, siis ole nii kena ja 
tee järgmine kord tort veidi väiksem. Meil oli vaja 
mitme mehe mõistust ja jõudu, et see maiuspala 
kuidagi uksest sisse saada. 
   Loodame kogu südamest, et leidub ka edaspidi 

neid, kes soovivad kodukandi kultuurielu toetada. 
Üritus sai teoks tänu Eesti Kultuurkapitali Valga-
maa ekspertgrupile ja Palupera vallale.
   Kohtumiseni järgmisel tänuõhtul aasta pärast 

samal ajal!

Sõnad seadis ritta ELSA Hellenurmest

Meenutusi tänuüritusest
4. mai hommikuks oli tulnud endise iidse Palupera 
mõisapargi juurde väike seltskond inimesi. Teeme 
Ära talgutel olid nad otsustanud võsast puhastada 
pargist algava allee, mis viib Palupera külla.
   Rõõm oli tõdeda, et aktiivsemad olid just äsja 
meie kanti elama tulnud inimesed. Samuti need, 
kellele peale saab alati loota. Oleks oodanud 
rohkem ka põliselanikke. Kuid see jäägu igaühe 
südametunnistusele, kuidas ta oma kodukanti 
väärtustab.
   Töö läkski käima. Saemehed lõikasid eespool 
muudkui võsa ja ülejäänud ladusid selle tee äärde 
virna. Tublisti rassisid nii väikesed kui ka suured. 
Palupera Agro aitas selle võsa oma masinatega 
kokku vedada. Töö läks üllatavalt kiiresti ning sel-
jataha jäi ilus koristatud alle. Pärast tööd kostitas 
Palupera kool kõiki maitsva talgusupiga.
   Tänan kõiki tublisid inimesi, kes vaatamata kiirele 
elutempole leidsid aega tulla ja anda oma panus 
meie kodukoha, Palupera küla, kaunimaks muutmi-
seks. Aitäh teile!

MTÜ P-Rühma nimel KALEV LÕHMUS

Ja saigi allee puhtaks

Tegime ära jah suurele, suurele hunnikule leherisu-
le, oksaprahile, teeäärsele prügile. Vastukaubaks 
saime tänulikud sinililled, ülisooja päikese ning 
rõõmsalt rohetama löönud heinatutid. 
   Meie rõõmsameelses tegijate seltskonnas oli 
neid, kes kõik kuus aastat talgutel osalenud nagu 
näiteks Andres, Siiri, Ruta, Kalju kui ka päris esma-
kordseid väiksemaid ja suuremaid tegijaid. Nõunis 
toimusid kahed talgud. Üks seltskond koristas pal-
liplatsi ümbrust ning purjeklubi kaasabil toimetati 
vana koolimaja ümbruses ning rannas. Päris mõ-
nus oli pärast tööpäeva lõppu varbad järve pista 
ning jahutavat vett nautida. Talgusupp, moosisai, 
jäätis turgutasid väsinud talgulisi. 
   Tore traditsioon on meil olnud istuda ühiselt puu 
või põõsas. Seekordset talgupäeva jäävad meenu-
tamaTüki talu aiast toodud väikesed sirelipõõsad.

talgujuht MARIKA VIKS

Tegime ära!

Pühapäeval, 28. aprillil ajasid Palupera valla 
noored end vaba päeva kohta eriti vara maast 
lahti, et osa võtta Hellenurmes kell kümme 
koolitusega alanud Palupera valla Noortevo-
likogu (PVNK) korraldatud fotojahist. Koolitaja 
oli vägev – Sven Začek, kelle pildid on isegi 
National Geographicus ilmunud. Ta oli meel-
divalt üllatunud, nähes kui palju looduse- ja 
fotohuvilisi noori oli Hellenurme Noortekesku-
sesse jõudnud. 
   Kõigepealt lasi Sven kõigil kohalviibijatel 
öelda, kui kaua nad on pildistamisega tege-
lenud ja millega ning mida enamasti fotogra-
feerivad. Niiviisi sai ta aimu, kuidas koolitust 
edasi läbi viia. Vastuseid tuli aga seinast seina 
– mobiiltelefonidega hetkejäädvustajatest 
põliste kaamerameeste ja -naisteni. Sven 
rääkis noortele erinevatest fotografeerimise 
liikidest: makro-, maastiku-, looma- ja linnu-
fotode tegemisest, enda kogemustest ning 
juhtumistest. 
   Ta rääkis ka vastavast tehnikast, missuguse 
pildi tegemise jaoks missugust tehnikat on 
vaja. Koolitajal oli endal kaameraid kaasas 
ning ta lasi kõigil proovida, kuidas nende 
kaameratega on võimalik pildistada. Pärast 
kahetunnist õppust läksid noored Začeki 
juhtimisel õue, kus ta enne koolitust oli ise 
ringi juba käinud, et näha, kus saaksime me 
fotografeerimist harjutada. Eelkõige saime 
kätt proovida makro- ja maastiku piltide tege-
misel, aga siin-seal lendas ka mõni linnuke, 
keda lennult tabada üritasime. 
   Kui kell oli saamas üks, söödi kõhud noorte-
keskuses täis ning asuti fotosid jahtima. Moo-
dustati kolme kuni nelja liikmelised rühmad 
kellega liitusid kogemusterikkamad piltnikud, 
nii-öelda abifotograafid, kes aitasid noortel 
pilte paremini fookusesse saada. Koos käidi 
valla kolmes keskuses: Nõunis, Paluperas ja 
Hellenurmes, vihjete põhjal pilte tegemas. 
Vihjed olid väga erinevad – mõned olid üheti 
mõistetavad, kuid teised jätsid hoopis palju 
ruumi isemõtlemiseks. 
   Päeva lõpus koguneti taas Hellenurme 
Noortekeskusesse kokku, kus õhtusöögi 
kõrvalt valiti välja kõige õnnestunumad pildid. 
Päev oli veedetud lõbusalt sõprade ja looduse 
seltsis. 

RAUNO UMBORG, 
Palupera valla Noortevolikogu liige

Palupera vallas toimus 
noorte fotojaht

Kaheteistkümnes mõisakoolide teatrifestival 
toimus 3. mail, seekord Tõstamaal. Kogu Ees-
tist osales üheksa kooli. Meile oli see esimene 
kord teatrifestivalil osaleda. Mängisime ainu-
kesena nukuteatrit „President kinnas“, mis sai 
tunnustuseks tänukirja.
   Kõik etendused olid vahvad. Mõisahoone oli 
ilus ja avar, söögid head ja koos palju toredaid 
inimesi. Ilm oli ilus ja tuju mega, päev töötihe 
ning vahva! Aga nii mõnus oli keskööl oma 
voodisse pugeda ja mõelda, et oma kodu ning 
kool on kõige armsamad!

Palupera mõisakoolist osalejad: KARMEN, 
MERILYN, CAROLA TRIXIBELL ja AVE ning 

õpetaja MARIKA

Tore mõisakoolide 
teatrifestival

   18. mail kell 11.00 toimuvad Hellenurme võrk-
palliplatsi talgud. Rohkem infot: http://talgud.
teemeara.ee/events/hellenurme-vorkpalliplatsi-
korrastamine või Liis Lõhmuselt 55536222.

    26. mail toimuvad Hellenurme Noortekeskuse 
talgud. Rohkem infot: noored.palupera.ee või 
Deivi Sarapsonilt 56665643.
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Perepäev Aakres koos looduse ja ajalooga
Puka Vallavolikogus 
2.05.2013

 Kuulati:
- informatsiooni Puka Keskkooli küsitluste 
tulemustest;
- ülevaadet 2013. aasta I kvartali vallaeelarve 
täitmisest. 

 Vabastati vallavalitsuse liikme kohustustest Õnne 
Paimre, vallavalitsuse koosseis jäi 4 liikmeliseks.

 Algatati:
- Puka valla arengukava 2013-2020 koostamine; 
- Puka valla üldplaneeringu ja üldplaneeringu keskkon-
namõju strateegilise hindamise koostamine .

 Kinnitati muudatused määruses „Toimetulekutoetuse 
määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade 
kehtestamine“. Kehtestatud piirmäärades tehti muuda-
tus tarbitud elektrienergia maksumuse osas - kuni 11.50 € 
perekonna esimese liikme kohta ja kuni 7.70 iga järgneva 
pereliikme kohta kuus.

Puka Valimiskomisjonis

1. Otsustati volikogu liikmete volituste ennetähtaegne 
lõppemine tagasiastumisega:
- volikogu liige Kajar Tilga (asendusliige Helgi Pung),
- volikogu liige Aavo Neemeste (asendusliige Karin-Kaja 
Liigand),
- volikogu esimees Heldur Vaht.

2. Anti volikogu liikme volitused asendusliikmeks 
registreeritud kandidaadile Õnne Paimrele.

AMETLIK INFO

4. mai varahommikul alustas bussitäis lapsi ja 
nende vanemaid sõitu pealinna poole, et ühiselt 
vaadata Nukuteatri muusikali „Shrek“. Etendus 
toimus Nokia kontserdimajas, kuhu suurem osa 
meie seltskonnast polnud varem sattunud. Saal on 
ikka tõeliselt suur ning mahukas! Meie kohad oli 
rõdul, kust avanes suurepärane vaade lavale ning 
lavaauku. Peaosades särasid Sepo Seeman Shre-
kina, Nele-Liis Vaiksoo printsess Fionana, Mart 
Müürisepp Eeslina ja Taavi Tõnisson. Viimase roll 
lord Farquaadina oli väga nutikalt lahendatud eel-
kõige nuku ja inimese koostöö näol. 
   Kohati tundus laule ehk liiga palju olevat ning 

laulutekstist arusaamiseks tuli väga kõrvu pinguta-
da, kuid kokkuvõttes oli muusikal nauditav. Lisaks 
näitlejatele oli kaastegev tõeliselt äge orkester, kus 
mängisid koos nii klassikud kui ka rokkarid. Et 
viimnegi unimüts etenduse lõpuks ikka virguks, 
pakuti finaalis nii pauku, saluuti kui ka kuulsai-
mat hitti „I am believer“ (eesti keeles „Nüüd usun 
siiralt“).
   Pärast pikka istumist kontserdisaalis tahtsime 

jalgu liigutada ning mööda Tallinna ilusat kesklin-
na kõndida. Kaubamajast saime kätte koos piletiga 
lubatud tasuta jäätise ning suundusime edasi vana-
linna poole. Kuna meid oodati nukumuuseumis, ei 
jäänud lastel aega imetleda linna arhitektuuri ega 
muid pealinna põnevaid vaatamisväärsusi. Suures 
rahvamassis (millest 99% moodustasid välismaa-
lased) liikumisest mööda Viru tänavat said maa-
lapsed siiski osa. 

   Nukumuuseum on tõeliselt vahva interaktiivne 
ning lapsesõbralik paik, kus vaatamist, kuulamist 
ning isetegemist jätkub pikaks ajaks. Meie giidid 
olid väga asjalikud ning sõbralikud. Lapsed said 
panna nukke ise liikuma, piiluda nukumeistri-
te töötuppa, väikse värinaga kõndida pimedas 
õuduste toas ning jäädvustada ennast Malviina, 
Rebase vms tegelase näol. 

   Loodan, et reisiga jäid rahule nii lapsed kui ka 
täiskasvanud, hoolimata mõningatest ajalistest 
viivitustest. Igal juhul tänan kogu grupi nimel tae-
vataati suurepärase ilma eest ning Kimar Trans-
porti ja supertoredat bussijuhti mõistva suhtumi-
se eest! 

KERSTI SALUJÕE

Väike kultuurireis Tallinna

Kevade hakul on Aakres traditsioon korralda-
da koolis ja lasteaias käivate laste peredele 
tore koostegutsemise päev. 

   Varasematel aastatel oleme meisterdanud lin-
dudele pesakaste, käinud matkamas ja pidanud 
piknikku, sel aastal oli aga meie koolipargis üks 
toimetus toimetada. 
   Looduse õpperajal oli vaja väljavalitud puude 

juurde sildid maasse kaevata ja selleks tuligi 27. 
aprillil kokku palju rõõmsaid peresid, kaasas 
labidas ja kang. Kes missugusele puuliigile sildi püs-
titab? Selleks, et töö laabuks, olid õpetajad otsinud 
mõistatusi, vanarahva uskumusi ja muid huvitavaid 
fakte puude kohta. Kui puu oli ära arvatud, tuli ta 
koolipargist juhendite järgi üles leida. 
   Suur tänu lapsevanem Rein Undritsale ilusate 

siltide meisterdamise eest! 
   Hea tujuga läheb iga töö kiiresti ja kogunedes 

tagasi kooli värava juurde, tegi koolidirektor Ilme 
Hõbemägi ülevaate Aakre mõisakooli ajaloost, 
mõisnike tegemistest ja peahoone ümberehitus-

test. Samuti tuli juttu teistest mõisakompleksi kuu-
luvatest hoonetest. 

  Liikusime pargis ringi nagu mõisnikud ise, 
igasse suunda vaadates nägime mõnda mõisa-
hoonet, selle varemeid või endist asukohta. Keva-
disel ajal, kui puud pole lehtedes, on mõisahoo-
ne ümbrus kaugele näha. Mõisnikud planeerisid 
oma mõisakomplekti hoolega ja ikka kõrgemale 
künkale, et näha, mis ümberringi tema maadel 
toimub. 
   Järgmisena oli kavas lasteaialaste näidend ja 

koolilaste esinemised koolimajas. Esmaette-
kandele tuli lasteaialapse Annabel Lüüsi välja 
mõeldud näitemäng siili ja karu sõprusest laste 
endi joonistatud dekoratsioonide taustal. Armas 
lugu suupärase tekstiga just pisikestele näitleja-
tele.
   Sööklas olid kokad katnud lauad värske kodu-

leiva, ürdivõi ja maitsvate kaneelisaiadega. Pärast 
töötegemist maitses kõik imehea. 
   Oli tore kevadine päev!

Õpetaja LIINA LAASER

Lasteaia lapsevanemad õde-venda Tiiu Kas-
tein ja Olari Eller koos Tiiu tütre Triinu ning 
õetütre Marisega tunnevad rõõmu perepäe-
val tehtud tööst.

Puka Vallavolikogu 28. juuni 2012 määrusega nr 14 
„Aakre asula liikluspindade ja kohanimede määra-
mine“ määrati Aakre küla keskuse liikluspindadele 
nimed ning maa- ja katastriüksustele lähiaadres-
sid. Määrus avalikustati peale vastuvõtmist Aakre 
raamatukogus, võimalusest sellega tutvumiseks 
teavitati Otepää Teataja kaudu.
   Tulenevalt eelpooltoodud volikogu määrusest on 
lähiaadressid antud katastriüksustele, sellekohane 
märge on tehtud ka ehitistele ehitisregistris. 
Käesoleva aasta märtsis–aprillis on vastavad muu-
datused tehtud rahvastikuregistris. 
   Aakre küla keskuses on Mõisa tee, Pargi tee, 
Undi tee, Oona tee, Kasumetsa tee, Pühaste tee. 
Muudatustest informeeritakse asjaosalisi kirja teel.
   Tellimisel on tänavasildid ja majanumbrid.

Aakre küla keskuses 
tänavatel nimed

Vallasekretär Anita Kallis viibib puhkusel 
alates 13. maist kuni 31. mai k.a.
Vastuvõtt teisipäeviti kella 9.00–12.00.
Info tel: 5100177.

Teade

Praegu on õige aeg märgata inimesi, kes õppimi-
sega on oma elu muutnud ning esitada neid aasta 
õppija kandidaadiks.
   Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. 
Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on 
olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustu-
seks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada 
täiesti uue eriala omandamist.
Valgamaa Kutseõppekeskuse õpetaja ja aasta 
õppija 2012 Anne Perlovi sõnul andis aasta õppija 
tiitel talle teadmise, et õppimine toob tohutult 
palju uusi võimalusi. „Tunnustamine andis tuule 
tiibadesse oma ideid ja unistusi teostada. Mul on 
nüüd võimalus ja oskus julgustada õpihimulisi 
oma kogukonnas, Puka vallas“.
 
XVI täiskasvanud õppija nädala raames (11.–18. ok-
toober 2013) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi 
ja organisatsioone tiitlitega:
• aasta õppija;
• aasta koolitaja;
• aasta koolitussõbralik organisatsioon;
• aasta koolitussõbralik omavalitsus.
   Märka sinagi tublisid inimesi enda ümber ning 
esita kandidaat 1. juuniks 2013.
Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid 
leiad www.andras.ee/tunnustamine.

Märka ja tunnusta!

Rõngu vald korraldab kalmisturegistri koostamist. Lähtematerjalina oli 
kasutada paberkandjal matmiste raamatud alates aastast 1952, kus puuduvad 
viiteid matmiskohtade paiknemise kohta.
   Kalmistu plaanile kanti skemaatilise täpsusega võimalikult tõetruu kuju 

ja suurusega platsid. Platsidele omistati numbrid ehk aadressid ja kanti need 
skeemile ning seejärel pildistati kõik hauatähised. Fotografeeritud hauatähis-
telt ja kalmistuvahi abiga tuvastati maetute nimesid ja daatumeid ning otsiti 
vasteid matmisraamatute põhjal koostatud andmetabelist.
   Tihti aga on hauatähisele kantud nimed osalised või pööratud kujul või 

hoopis loetamatud, mistõttu vald palub teie kõigi abi nimede tuvastamisel ja 
hauaplatsidega seostamisel.
   Ootame tagasisidet maetute omastelt võimalike täpsustuste kohta Rõngu 

kalmistu registris telefonil 5029715, kalmistuvaht Urmas Kiiver või e-posti 
aadressil rongu@rongu.ee.
   Rõngu kalmistu andmed ja kaart on aadressil http://www.kalmistud.ee.

Valminud on Rõngu kalmistu digitaalne 
kalmisturegister

Päästeameti peadirektori käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks 
kogu Eesti territooriumil 1. mai. Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha 
ainult selleks ettenähtud kohtades. Matkajatel ja metsas liikujatel on lõkke 
tegemisel ja grillimisel soovitav kasutada Riigimetsa Majandamise Keskuse 
lõkkekohti, need leiab internetilehelt www.rmk.ee. Samuti võib avalike lõkke-
kohtade ja grillimisplatside asukohti uurida kohalikust omavalitsusest.
   Lõkke tegemisel tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Enne lõkke tegemist on 

soovitav uurida kohaliku omavalitsuse õigusakte – tiheasustusalal võib olla 
lõkke tegemine keelatud või siis on määratud, mida lõkkes põletada tohib. 
Tuld võib teha vaid vaikse tuulega ja tähelepanelikult jälgida, et sädemed 
ei lendaks põlevmaterjalidele. Lõkkekoht tuleb valida ohutusse kaugusesse 
hoonetest ja metsast. Lahtist tuld ei jäeta kunagi järelevalveta, sel lastakse 
lõpuni põleda, kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Igasugu-
ne kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud.
   Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab päästeala infotele-

fonilt 1524.

Päästeamet kuulutas välja tuleohtliku aja

Eesti suurimaid rahvaspordiüritusi korraldav klubi Tartu Maraton ja Jurmala 
maratonide korraldaja Alpha Baltic Sport ühendasid jõud, et ühiselt eden-
dada rahvasporti terves Baltikumis. Mõlemad soovivad koostööga kasvatada 
järgmise kahe aasta jooksul partnerriigist tulnud osalejate arvu 30% võrra.
   Alpha Baltic Spordi 2012. aasta üritustel osales sadakond eestlast. Tartu 

Maratoni üritustest võttis 2012. aastal osa kokku 625 lätlast. Arvestades 
riikide lähedust võiks see olla oluliselt suurem number. 
   Mõlemad pooled usuvad, et koostöö kaudu on oodata enam osalejaid üri-

tustele ning seniste kogemuste jagamise kaudu loodavad korraldajad pakkuda 
osalejatele huvitavat ja terviklikku rahvaspordi aastaaega.
   Alpha Baltic Sport poolt korraldatavad rahvaspordiüritused on järgmised: 

9. juunil toimub SMScredit.lv Jūrmala Cycling Marathon (maanteeratas), 4.
augustil Jurmala rulluisumaraton, 25. augustil toimub SMScredit.lv Marupe 

MTB Marathon (maastikuratas), 21. septembril lõpetab hooaja Jurmala pool-
maraton (jooksmine).

Klubi Tartu Maraton alustas koostööd Läti 
rahvaspordi edendajaga Alpha Baltic Sport

VAPRAMÄE LOODUSMAJAS

Laupäeval, 11. mail
algusega kell 12.00

PEREHOMMIK TEEDEST

Vaatame, milliseid kevadisi taimi tee tegemiseks korjata.
Saame teada, kust taimi korjata, kuidas kuivatada ja kuidas kasutada.

Saame teada, kui palju või kui vähe juua raviteesid.
Pikemalt tutvume kümne kevadise teetaimega.

Ja muidugi proovime, kuidas teed maitsevad ja analüüsime maitsealamusi.

Juhendab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse retkejuht Karin Raud.
Lisainfo ja registreerimine telefonil 5178912 (Karin), e-post: karinraud@gmail.com

Perepäeva toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond
ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
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SILVA-AGRO tähistab 19. sünnipäeva 
kevadpeoga

16. mail tähistab 19. sünnipäeva Sangaste ettevõte 
Silva-Agro OÜ, kuhu kuuluvad Silva Kodukaup, 
Sangaste Rukki Maja ja laomajandus Lauküla 
külas. Kuigi tegu pole just ümmarguse juubeliga, 
otsustasime siiski juttu ajada Silva-Agro asutaja ja 
juhataja Aavo Välloga. Seda enam, et ukse ees on 
traditsiooniline sünnipäevapidu, kuhu on oodatud 
Silva-Agro sõbrad koduvallast ja kaugemalt. 

Aavo Vällot usutles Oliver Loode

OL: Aavo, räägime alustuseks veidi Silva-Agro aja-
loost. Kuidas sai ettevõte 1994. aastal alguse? 
AV: Aastatel 1990–93 olin vabakutseline põllu-

mees. Aega ja energiat jäi üle ja koos lapsepõl-
vesõbra Kuno Lauluga tekkis 1993. aastal mõte 
osta tollase Sangaste varumiskontori hoone (prae-
gune Silva Kodukaup), mis oli äsja müüki pandud. 
See oli koht, kuhu ümberkaudsed elanikud said 
müüa oma aiasaaduste ülejääke – marju, õunu, 
kartulit ja kõike muud. Seejärel müüs Sangaste 
Linnas 1994. aasta talvel endise Sangaste kolhoosi 
varuosade lao koos kaubaga, mille samuti oman-
dasime. Siis oli juba selge, et hakkame tegelema 
põllumajanduse teenindamisega ja et avame San-
gastes ühe tõsise talumehe poe. Võtsime tööle Lii 
Vaheri – endise Sangaste kolhoosi varuosade lao 
juhataja – kes on siiani Silva-Agro meeskonnas. 
Ametlikult avasime uksed 19. mail 1994.  

OL: Millised algselt püstitatud eesmärgid on täitu-
nud, millised (veel) mitte? 
AV: Üks praktiline eesmärk oli stabiilse partneri 

leidmine väetiste ja taimekaitsevahendite tarni-
jate seast. Selleks sai Dual Agro (hiljem Kemira 
GrowHow ja nüüdseks Baltic Agro), kelle ametlik 
esindaja Valgamaal oleme 1995. aastast. Lisaks 
osutame Baltic Agrole lao- ja transporditeenust. 
Koostöö on sujunud hästi ja Baltic Agro on tän-
aseks Silva-Agro peamisi partnereid. 
    Kindlasti oli algne eesmärk saada kõrgema tulu 

ja selles osas ei ole Silva-Agro mingi erand. Iga 
ettevõtja soovib, et tema ettevõttel läheks veelgi 
paremini, nii ka mina.  

OL: Mida pead Silva-Agro 19 aasta suurimateks 
kordaminekuteks? 
AV: Ilmselt seda, et Silva-Agro tegutseb siiani, 

vaatamata vahepealsetele rublakriisidele, masude-
le ja muudele tõrgetele. Pakume vajalikke kaupu 
ja teenuseid piirkonna elanikele ja ettevõtetele 
ning üha rohkem ka turistidele. Anname tööd 25 
inimesele, mis on Sangaste mõistes päris suur arv. 
Oleme oma tegevuse eesmärgistanud sellele, et 
Sangaste oleks edaspidigi elujõuline ja toimekas 
alevik ning vald. Hea meel on olnud ka saadud 
tunnustustest – näiteks 2011. a valiti Rukki Res-
toran kategoorias Ehedalt Eestimaine 50 parima 
restorani hulka.

OL: Aasta pärast täitub Silva-Agro asutamisest 20 
aastat. Mida soovid eelseisva aastaga ära teha?
Kõige rohkem vajab edasiarendamist ja üles-

töötamist Sangaste Rukki Maja. Peame veelgi 
tõstma oma toodete ja teeninduse kvaliteeti, 
paremini välja mängima rahvusköögi ja rukki 
teema. Uue suunana soovime Rukki Restorani 
roogades kasutada võimalikult palju kohalikku 
toorainet Sangaste vallast, mujalt Valgamaalt ning 
Lõuna-Eestist. Tahame teha sisulisemat koostööd 
toiduainete tootjatega – arendada ühiselt ret-
septe, turundada üksteist jne. Ajapikku soovime 
areneda täieõiguslikuks lähitoidurestoraniks, mis 
pakub külastajale ehedamaid ja parimaid Lõuna-

Eesti maitseid. Esialgne tagasiside nii tootjatelt 
kui ka klientidelt on positiivne ja innustab meid 
sel suunal edasi tegutsema. 
   Peame aktiviseerima Rukki Maja turundust, 

tõstma külalistemaja täituvust ja parandama 
majandustulemusi. Oleme vastavad tegevused ka 
tõsisemalt ette võtnud. Mul on hea meel, et Rukki 
Maja ja kogu Silva-Agro meeskond on uute idee-
dega kaasa tulemas ja soovib panustada ettevõtte 
arengusse.  

OL: Keda ootab Silva-Agro külla 16. mail toimu-
vale sünnipäevapeole ja mida head-paremat küla-
listele pakutakse? 
AV: Silva-Agro sünnipäev on igakevadine üritus, 

kuhu on oodatud kõik  Sangaste ja ka naaberval-
dade elanikud, meie kliendid ja koostööpartnerid. 
Lisaks traditsioonilisele istikute müügile pakume 
degusteerimiseks Rukki Restorani uusi rukki-
suupisteid, Sangaste Rukkiküla liikmete tooteid 
ja Rukki Maja teiste koostööpartnerite – esma-
kordselt Nopri Talu tooteid. Kindlasti on kavas ka 
mõni üllatus, mis selgub juba kohapeal. 
   Kohtumiseni Silva-Agro sünnipäeval nelja-

päeval, 16. mail kell 15! 

Aavo Vällo ja kaupluse juhataja Lii Vaher Silva Kodukaupade kaupluse ees.

Keeni naisrahvatantsurühm Tanuke tähistas 
26. aprillil Keeni Põhikooli võimlas oma 
30ndat tegutsemisaastat.

   Juubilari olid sünnipäeval tulnud tervitama kõik 
Sangaste valla tegutsevad tantsukollektiivid ja küla-
lised Otepäält ning Tsirguliinast. Rõõmsad tantsu-
tervitused andsid üle Sangaste valla tantsurühmad 
Kõvvera kõdara, Rõõmurullid, Kesa-Line, Keeni 
Põhikooli tantsulapsed ning noortekeskuse tant-
sutüdrukud. Otepäält olid külla tulnud Nuusta-
ku segarühm ja Nuustaku naisrühm, Tsirguliinast 
naisrühm Midrilinnud. Lisaks sellele näitasid oma 
tantsuoskust Sangaste valla peotantsijad.
   Lustis aga ka juubilar ise – naisrühm Tanuke, kes 

nakatas kõiki saalisolijaid vallatu tantsupisikuga. 
Kuna oli ka rahvusvaheline tantsupäev, siis kutsus 
juubilar sünnipäevapeo lõpetuseks kõiki üheskoos 
Kägära tantsu tantsima. Rõõmsa peo lõpetuseks 
said külalised sünnipäevalapsega kohvi- ja tordi-

lauas juttu ajada. Peo juhtideks olid Tarmo Lääts 
ja Merle Tombak.
   Naisrühmas Tanuke tantsib 13 naist. Rühma 

alguseks võib pidada 1983. aasta 18. aprilli, mil 
rühm Viivi Stenovi algatusel loodi. Alates 1994. 
aastast juhendab naisrühma Hiie Vähi. „Meie 
naisi seob tants, vajadus liikuda ja kanda edasi 
pärimuskultuuri ning hoida traditsioone,“ ütles 
Hiie Vähi. „30 tegevusaastat ühel tantsukollek-
tiivil on igati austust vääriv iga. Meil on kindlalt 
paigas vajadused, väärtused ja traditsioonid.“ 
   Tanuke on edukalt osalenud mitmetel kontser-

ditel ja olnud alati suure tantsupeo vääriline.
   Naisrühm Tanuke tänab kõiki, kes peo õnnes-

tumisele kaasa aitasid. Eriline tänu Sangaste Val-
lavalitsusele, Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupile, AS Sanwoodile, Uuela talule ja Keeni 
Põhikoolile, Kai Jäägerile, SirjeKetsile, Marjan 
Pavlovitšile ning Ringo Saarele.

Üks päev on aastas, mille nimi tähistab emaksolemise 
imet. Emaksolemise tähendus ja emaduse olemus on aga 
oluliselt suuremad, kui mõtteisse korraga mahub. 
   Ema on meie esimene kaitsekiht maailma jaheduse ja 
emasoojuse vahel, läbi tema vere jõuab elu meie soon-
tesse. Ema on meie algava maise elu esimene versta-
post. Ema on Suur Algus ja  meie ilmailmumise läte. Ei 
ole puhtamat ja sirgjoonelisemat taju, kui emainstinkt. 
Selle jõud ja võim võib liigutada mägesid. Oma laste eest 
antakse kõik ja ollakse valmis kõigeks. Ema süda on mit-
mekihiline ime, milles armastuse jõud ja eluandja võim 
on magusalt seotud. Emasüda on võimeline rõõmustama 
nii, et sellest täitub maailm. Emasüdame kurbusesse aga 
võib uputada ookeanilaevu. 
   Emale on pühendatud palju kauneid teoseid ja võr-

ratut loomingut. Side oma emaga jääb inimest plaatinast 
niidina ühendama kogu ta elu, ehk enamuse surmastki. 
See, kelle ihust me voolitud oleme ja kelle hing on me 
elujõu allika, ongi meile me privaatne looja. 
   Kahjuks on siiski ka neid, kelles emaksolemise niit on 

katki ja emalikkus kaduma läinud. Nemad hülgavad oma 
ihuvilja ja kohtlevad oma lapsi elatisvahendina. Nemad 
on oma laste õnnetuseks juhuslikud üsad ilmaletulemi-
se teel ning neil jääb seetõttu emaime tundmata. Mida 
vähem on selliseid, seda suurem on emaduse võim ja 
tasakaalujõud maailmas. Ema, see on tasakaalustaja oma 
lapse elujõnksudel ja puhver löökidele. 
   Ehk tulevadki paljud maailma hädad sellest, et me 

Ema rolli liiga vähe tähtsutame. Me ei oska oma algal-
likat piisavalt austada. Müts maas vaatad neid naisi, kes 
majandusliku pitsituse ja mehekese napsuhäda kiuste 
oma lapsed suureks kasvatavad ja neist väärika inimese 
voolivad. Seda tehakse omaenda vajaduste arvelt ja 
iseenda rõõmuks. Aga tehakse! Au emadele, kes oma 
lapse kasvamisse hinge annavad ja oma mõnusa perega 
tuge pakuvad!
   Austagem Ema ja emadust, kummardagem looduse 

ülluse ees! Au Emale ja olgu tema olemus lugupeetud ja 
hinnatud!
   Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsuse nimel ning 

iseenda suust ja südamest jõudu ja tervist kõigile olevate-
le ja tulevastele emadele meie mail ja mujal!

KAIDO TAMBERG

Emahinge iluaed

TEADE
Keeni Põhikoolis alustab 1. septembrist 2013 tööd koo-
liks ettevalmistusrühm. Töö rühmas toimub vastavalt 
Haridus- ja Teadusministeeriumi alushariduse õppeka-
vale viis päeva nädalas. Rühma on oodatud kõik lapsed, 
kes saavad 1. oktoobriks 2013 kuueaastaseks. 
   Esimene lastevanemate ja laste kokkusaamine on tei-
sipäeval, 14. mail kell 18.00 Keeni koolimajas. Räägime 
rühma töökorraldusest, päevarežiimist, bussiliiklusest. 
   Kui te ei saa tulla, aga soovite oma last rühma panna, 
siis teatage telefonitsi 769 6225. Infot saab samal tele-
fonil tööpäeviti  8.00- 15.00.
   Aluseks:  Põhikooli ja gümnaasiumiseaduse §9.
   Kohtumiseni!

Hiirekõrvul kõivupuud on mahlajooksmise lõpe-
tanud ning valmistuvad mattuma rohelisse. Nii 
nagu puu- ja taimeriigile ikka kohane. Elame siin 
omasoodu ja omamoodiu edasi, vaatame keva-
de tulekut ja vete minekut, käsi labidavarre järgi 
juba kõver. Kui see kevadine töö rõõmu teeb ja 
stressilahjendust pakub, eks siis nii peabki.
   Vald vaatab samuti kevadesse ja suvesse, 
valmistudes ja varudes vajalikku. Teed on tal-
vel kannatada saanud ning vajavad höövlit ja 
kruusa. Keeni kergliiklustee ehitamisel on vii-
mane hange tehtud ja ehitaja tegutsemas. Tee 
peab valmima augusti lõpul. Seni maadleme 
projektivigade ja hinnatõusudega.
   Paar tölli on osanud üle tüki aja Sangaste valla 
suhteliselt lõhkumisvaba ajaperioodi lõpetada 
ja laamendanud. Pilluti sisse lossi aknaid ja 
purustati liiklusmärke. Nende pisiajuliste nimed 
on aga politseil teada ja ehk saavad ka teenitud 
karistuse. Igal juhul taolised oma tuppa essujad 
ei ole teretulnud meie oma kogukonnas.
   Sangaste lossis algavad sügisel talveaia taas-
tamistööd. Raha saime Eesti-Läti-Vene ühispro-
jektist. Tahame alustada detailplaneeringuga, 
et saaks rajada Sangaste sissesõidule haljasala 
monumendi tarbeks ja lisaparkla. See valmib 
praegu veel pinnasega täidetud teedekolmnur-
ga asemele. Keeni asula vajab haljastusplaani 
ja mänguväljakuid ning spordiplatsi. Ka selle 
planeerimisega on kavas ots lahti saada.
   Vallavalitsusse on pöördunud mitu inimest, 
kes sooviksid osta maja ja siia elama tulla. Kui 
keegi kavatseb maja müüa, võiks sellest teada 
anda, et saaksime vajadusel kaasa aidata ja 
lahkuja asemel ehk uue inimese siia saada.
   Meil on ühised mured. Kui kellelgi on midagi 
südamel või mõni hea nõuanne keelel, siis olete 
oodatud. Väga oodatud on ka siia ajalehte asja-
likud kirjad valla inimestelt. Lihtsalt mürgipritsi-
mine pole teretulnud, konstruktiivne kriitika 
aga küll. Samuti arvamuslood ja ideed. Eriti ilus 
oleks teada nooremate arvamust elust ja olust.

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Kevadel ja kevadiselt

Naisrühm Tanuke tähistas juubelit

Norra-Eesti noortelaager II
Käimas on teise Norra-Eesti noortelaagri ettevalmis-
tamine. Koostöö Norra Bǿmlo ja EELK Sangaste kiriku 
vahel toimib alates aastast 1996. Läinud aastal toimus 
esimest korda ühine noortelaager Marja talus. Tänavu 
ootame noori vanuses 15-17 aastat infotundi, et jagada 
teavet augustikuus toimuva laagri kohta.
   Infotund noortele toimub laupäeval,18. mail kl. 14.00 
koguduse majas. Ootame sind!

RIINA PILL

Suurel talgupä-
eval, 4. mail askel-
dasid talgulised ka 
San-gaste kirikus 
ja selle ümbruses. 
   Siseruumides 
nühkisid ja püh-
kisid pesijad ning 
õues riisujad. 
   Eesmärk oli teha 
kirik puhtaks ja 
luua värske ilme 370 aastat vanusele hoonele. 
   EELK Sangaste Koguduse juhatus tänab kõiki talgutel 
osalejaid ja Helke Kalbrit, kes talgulistele maitsvaid 
pirukaid küpsetas.
   Info: jätkutalgud toimuvad laupäeval, 11. mail kl. 9.00. 
Kaasa võtta reha või ämber.

RIINA PILL

Talgud Sangaste kirikus
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Teatame kurbusega, et on lahkunud armastatud 
abikaasa, isa, vanaisa ja vanavanaisa

OLEV TAMM
19.04.1932-02.05.2013

Leinavad omaksed.

Üks tee on lõpuni käidud, 
üks süda on vaikinud...

JAAN TOBRE
08.05.1914-1.05.2013

Mälestan head naabrit ja avaldan 
kaastunnet omastele

ALMA PÄÄRSONI 

kaotuse puhul.

Luule

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

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

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

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

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

Rendile anda maatulundusmaa 
Kääriku külas, u. 12 ha, ÜPT ja Na-
tura toetuse õiguslik. Tel. 52 91 017.

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

kuulutused 
ja reklaamid

Nurmede keskel oli Su kodu
linnulaulust helises nurm

puud lehte ei jõudnudki minna
kõigest sellest Sind lahutas surm...

AINO NIKLUS
25.11.1929-19.04.2013

Rõõmsameelset ja head sugulast 
Kaarna talu perenaist mälestab

Henno Veski suguvõsa.

VILMA PAHVA
07.01.1942-18.04.2013

Su hellust, helget elutuld, 
valu südames ei suuda matta muld.

Tunneme kaasa Andrele kalli ema 

ALMA PÄÄRSONI 
kaotuse puhul.

Vineeritehase I vahetus

On sulgunud igaveseks 
üks eluraamat...

Südamlik kaastunne Hiljale kalli 
abikaasa 

OLEV TAMME 
kaotuse puhul.

Maila, Eha ja Vello.

Südamlik kaasunne Andrele kalli 
ema

ALMA PÄÄRSONI 
kaotuse puhul.

Kerli, Angeelika, Irina, Jürgen ja 
Sergei.

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa- ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

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

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

II kvartalis
6. ja 20. mail
3. ja 17. juunil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

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

Pangabussi peatused:

Rõngu 
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste 
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

II kvartalis
7. ja 21.mail
4. ja 18. juunil

Otepää 
Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

II kvartalis
kell 12.30–16.30
14. ja 28. mail
11. ja 25. juunil
kell 13.30–17.30
7. ja 21. mail
4. ja 18. juunil

MARGUSE PUHKEKESKUS Otepääl 

otsib oma kollektiivi töökaid ja rõõmsameelseid töötajaid 
järgmistele ametikohtadele:

ADMINISTRAATOR
TOATEENIJA

KOKK
NÕUDEPESIJA

Vajadusel ööbimisvõimalus.

CV saata toni@marguse.ee 
või helistada 5340 0987.

Nuustaku Pubi

ootab suveks tööle

KLIENDITEENENDAJAID,
KÖÖKI ABITÖÖLISI.

Info: veiko@nuustaku.ee, 
tel. +372 5299713

OLEV TAMM  
19.04.1932-2.05.2013

ALMA PÄÄRSON 
17.04.1946-24.04.2013

Avaldame kaastunnet omastele

JAAN TOBRE

kaotuse puhul.

Naabrid Tohu, Tootsi, Kirmi, Silla, 
Arbi ja Väike-Raudsepa taludest.

Südamlik kaastunne Andrele
 armsa ema

ALMA PÄÄRSONI 

surma puhul.

Andu Puhkekeskuse pere

Otepää Prillipood 

registreerib

optometrist Meelike Õun 
vastuvõtule

tel 7333258 või 
kaupluses Lipuväljak 7.

Kevadkampaania 
www.optiline.ee.

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte 
võtab sööda varumise eesmärgil 
rendile PÕLLU - ja ROHUMAAD, ka 
võsastunud kinnistud, tasu kokku-
leppel. OÜ Heizung, tel: 511 3543

Müüa möödunud suvel saetud-lõ-
hutud küttepuud (kuusk). 5055702

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

HEIDI ja RAIDO TAKSO

4-, 6- ja 8kohaline.

Tel. 5071 256
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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, isti-
kuid jms. Välistatud pole ka kuum 
jook ja pirukas.
   Hea aedlinlane, tule ja osale! 
Anna sellest varakult teada, Ene 
– 5228000, Marju – 53499413 või 
Valdur – 5137977.

1. mail oli Otepää Naisseltsil külas Ülemaailmse 
Maanaiste Assotsiatsiooni juhtorganite liige Valerie 
Stevens, kes on pärit Šotimaalt.
   Kauge külalisega olid tulnud tutvuma Otepää 

Naisseltsi liikmed ja Soome Kinnaspunkti esindaja 
Päivi Veikkolainen. Otepää Naisseltsi esinaine Riita 
Aader tutvustas külalisele Otepää Naisseltsi tegemi-
si.
   Naisseltsi liige Helge Kääri sõnul on Valerie 

Stevens õpetaja. 2010. aastal valiti ta ÜRO naisliiku-
misse, kus ta tegeleb laenude ja finantsidega. Eesti 
naisseltsidega tutvumise eesmärgiga viibis Valerie 
Stevens nädala Eestis.
   „Valerie Stevens märkis, et teda vaimustas eesti 

naiste soojus südamlikkus ning töökus,“ rääkis Helge 
Käär. „Ka meeldis talle eesti naiste hea käsitööoskust 
ning isetegevus.“
  Stevensile jäi silma, et võrreldes Inglismaaga, on 

Eestis on vähem ratastooliga inimestele mõeldud lii-
kumisteid. Lisaks sellele on Inglismaa naisorganisat-
sioonid väga tugevad ja võitlevad oma õiguste eest. 
   Peale kohtumist Otepää Naisseltsi liikmetega 

tutvus külaline Pühajärve Puhkekeskuse ning Teh-
vandi spordikompleksiga. Valerie Stevens sai nais-
seltsilt kingituseks embleemiga hõbesõle.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Naisseltsi
külaline Šotimaalt

Doonoripäev Otepääl
29. mail kella 10.00-13.00 toimub 
doonoripäev Otepää kiirabis. 


