ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald
OTEPÄÄ
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 9 . m a i l 2 0 1 4

SANGASTE
vald

Nr 8 (381)

Otepää vallas tehti ära, otepäälased
hoolivad oma kodukohast

Ü

le-eestilised heakorratalgud
„Teeme ära!“ toimusid 3. mail.
Veebilehe www.teemeara.ee
andmetel toimus Otepääl 9 talgut, üks
talgupäev on veel tulemas. Kokkuvõttes
oli Valgamaal kõige rohkem talguid just
Otepää vallas.
3. mai heakorrapäeval toimetasid
talgulised Vana-Otepää külatalgutel,
Väikese Munamäe Suusakeskuses,
Pedajamäe külas, Pilkuse külamaja
korrastamisel, Pühajärve rannapargi
heakorratalgutel, Sassi sauna talgutel,
Otepää Aedlinna talgutel, Sihva külas
ja Madsa Noortelaagri talgutel. Kappermäe Seltsi talgud toimusid 19. aprillil ja
Truuta külatee korrastamise talgud 26.
aprillil.
Kappermäe Selts korraldab jätkutalgud ka 10. mail. Talgujuht Ene-Mall
Vernik-Tuubel sõnutsi on Kappermäel
plaanis pidada Vernikute suguvõsa kokkutulek ja suguvõsa liikmed otsustasid
jätkata talgukorras heakoristustöid.
Truuta külatee talgute juht Lilian
Holts sõnas, et Truuta küla elanikud
otsustasid puhastada kasvavast võsast
ja langenud puudest Truuta küla teeääred endise Truuta karjamõisa aladel.
Heakorratööd pole Truuta külas läbi,
neid kavatsetakse jätkata terve maikuu
jooksul.
Otepää Vallavalitsus korraldas heakorratalgud Pühajärve rannapargis. Talgujuht, vallavalitsuse ehitus- ja planeerimisteenistuse juhataja Mairo Kangro
ütles, et talgud läksid igati korda – osales
ligi 40 talgulist, rand ja rannapark sai
suveks kaunima ilme. Talgulisi ootas

Head Otepää valla asutused ja organisatsioonid,
seltsingud ja ettevõtjad!
4. juunil tähistame Eesti lipu
130. sünnipäeva
rongkäiguga Lipuväljakult
Otepää kirikumõisasse.
Neid, kes soovivad rongkäigust osa
võtta, ootame koos oma asutuse
lipuga kell 9.45 Lipuväljakule.
Tule ja tähistame koos
Eesti lipu 130. juubelit!
Palume rongkäigus osalemise soovist teada anda kuni
2. juunini e-posti aadressil:
monika@otepaa.ee või telefonil
505 8970. (Monika Otrokova)

Otepää kevadlaat
Otepää Naiskodukaitse poolt keedetud
talgusupp. Heakorratöödel osalesid ka
suve suurima festivali – Pühajärve Jaanitule korraldajad.
Otepää vallavanem Kuldar Veere,
kes ka ise Pühajärve rannapargi talgutest osa võttis, oli rahul, et Otepää vallas
toimus nii palju talguid. „Lisaks talgupäeval osalemisele on mitmed vallaela-

nikud ka omal algatusel heakorratöid
teinud. Heaks näiteks võiks tuua perekond Sumbergi, kes tegid korda Otepää
Vabadussamba ümbruse. Tänan südamest kõiki – nii neid, kes „Teeme ära!“
raames kui ka neid, kes muul ajal on
aidanud meie koduvalda ilusamaks
muuta. Au ja kiitus kõigile tublidele talgulistele!“ ütles vallavanem.

Aruteluõhtu vallarahvaga oli igati töine
23. aprillil toimus Otepää vallavolikogu
saalis aruteluõhtu vallarahvaga. Töises
meeleolus peetud koosolekul räägiti
hariduse, lasteaia, kultuuri, heakorra,
tervishoiu, sotsiaali ja soojamajanduse
teemadel.
Vallavanem Kuldar Veere andis ülevaate erinevatest valdkondadest ning
peatus pikemalt sooja- ja veemajanduse teemadel. Vallavanema sõnutsi on
Otepääl mitmeid suuri investeeringuid
vajavaid kohti, mille jaoks plaanitakse rahastust leida eelkõige Euroopa
Liidu fondidest. 2014. aasta on eelkõige plaanide tegemise aeg, info võimalike fondide kohta saab avalikuks kõige
varem selle aasta sügisel-talvel.
Vallavanem tõi ka esile prioriteetsed
valdkonnad, mille arendamisega vald
tegeleb. Tähtis on investeerida lasteaiakohtade loomisse, praegune kehtiv uue
lasteaia planeeringu maksumus saab
selgeks aprillikuu lõpus. Remondisolev
kultuurikeskus ootab samuti fondide
avanemist. Ka Otepää Tervisekeskus
koos hooldekoduga otsib rahastusvõimalusi.
Investeerimisotsuseid ootab samuti
soojamajandus – nii katlamaja kui ka
soojatrassid. Ühe variandina on kaalumisel Otepää kesklinnas asuva katlamaja linnast välja viimine. Üldse on soojaja veemajanduses arutusel võimalus teha
kaks eraldi ettevõtet – üks ettevõte, mis
tegeleks ainult vee ja kanalisatsiooniküsimustega ning teine, mis tegeleks ainult
soojamajandusega.

www.otepaa.ee/ot

See oleks mõistlik ka valdade ühinemist silmas pidades – kui vallad ühinevad, siis saaks valdade veemajanduse
ettevõtted omavahel ühendada. Nii on
lihtsam riigilt kui ka erinevatest projektidest raha taotleda.
Palju küsimusi tõstatati heakorra
kohta, eeskätt just Otepää linna kalmistut silmas pidades. Kuna kevadised
hooldustööd ei ole veel lõppenud, siis
tegeliku hinnangu probleemidele saab
anda kuu jooksul. Otepää vallavalitsus
on kalmistupidajale, EELK Otepää
Maarja kogudusele, need küsimused
teada andnud ning koostöös asutakse
neid lahendama.
Aedlinna elanikud olid rahulolematud Pühajärve pargis toimuvate üritustega, eelkõige Pühajärve Jaanitulega.
Elanikke häirib suurüritusega seonduv
melu ja külastajate käitumisega seotud
probleemid. Koostöös kontserdikorraldajaga loodab vallavalitus olukorda juba

sel suvel leevendada.
Kirgi küttis ka öisel ajal kesklinna baaride ümber toimuv. Vallarahva
huviks on, et lõbustusasutustele oleks
kehtestatud ühine öine sulgemisaeg.
Seda hakkab eeldatavasti arutama
volikogu.
Vallavanem Kuldar Veere ütles, et
aruteluõhtu vallarahavaga kujunes
igati asjalikuks ja töiseks. „Mõningatest
kitsaskohtadest sain teada alles kohapeal,“ sõnas vallavanem Kuldar Veere.
„Panin kõik ka kirja ning asume võimaluste piires asju lahendama. Tänan
kõiki, kes aruteluõhtule kohale tulid ja
oma küsimusi esitasid. Leian, et ainult
üheskoos saame oma kodukoha muuta
paremaks.“
Vallavanem julgustas kõiki mure või
probleemiga koheselt pöörduma vallavalitsusse. Ka edaspidi on plaanis jätkata
aruteluõhtute korraldamisega.
MONIKA OTROKOVA

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI

kooride kevadkontsert
14. mail kell 18.00
AULAS.
Esinevad:
mudilas-, poiste-, laste- ja hobikoor.

Talgupäeva raames korraldati kokku
Eestis 1737 talgut, millest võttis osa
43 137 inimest. Kõige rohkem talguid
toimus Harjumaal ja Tallinnas, Valgamaal toimus kokku 56 talgut 1512 talgulisega.
Allikas: www.teemeara.ee
MONIKA OTROKOVA

toimub laupäeval, 17. mail
Otepää AMS-i
esisel platsil J.Hurda 5
algusega kell 8.00.
Müügil taimed, istikud, talutooted,
kunstkärg, käsitöö.
Info: 5650 9770.

Otepää Gümnaasiumi aulas
laupäeval, 10. mail kell 12.00

Aasta Ema
tunnustamine
Kell 12.30 lastele
sünnikirjade üleandmine
Kontserdil esinevad:
• Margit Tali
• Otepää väikesed laululapsed,
juhendajad: Meeli Rammul, Airi Liiva,
Helis Teearu.
• Otepää Gümnaasiumi õpilased,
juhendajad: Merlin Jalajas, Marika Paavo.
Korraldavad: Otepää Naisselts koostöös
Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Vallavalitsusega.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

9. mai 2014

www.otepaa.ee

Otepää valla Aasta ema on Merike Roop

AMETLIK INFO

L

aupäeval, 10.mail kell 12.00 toimub Otepää
Gümnaasiumis valla Aasta ema tunnustamine ja kell 12.30 uutele ilmakodanikele sünnikirjade üleandmine.
Otepää valla aasta ema konkurssi korraldab Otepää Naisselts koostöös Otepää vallaga.
Otepää Naisseltsi liige, aasta ema valimise komisjoni esimees Ülle Perv ütles, et tänavu esitati valla
Aasta ema nimetusele viis kandidaati: Merike
Roop, Maie Eensalu, Marika Paavo, Rita Pärnik,
ja Eike Jodsche. „Kõik esitatud kandidaadid olid
väga tublid ja aasta ema nime väärilised, kõiki
kaaluti väga põhjalikult ning tulemus otsustati
salajase hääletamisega,“ sõnas Ülle Perv.
Merike Roop esitati ka vabariigi ja maakonna
aasta ema kandidaadiks.

Otepää Vallavalitsuses
30.04.2014
Peeti võimalikuks järgnevate maaüksuste riigi omandisse jätmine ja määrata nendele kohanimi, koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve vastavalt moodustatud
asendiplaanile järgmiselt: maaüksus piiriettepaneku
numbriga AT1311110063 kohanimeks Aakre metskond
324, koha-aadressiks Aakre metskond 324, Pilkuse küla,
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
Väljastati Eesti Vabariigile kirjalik nõusolek ehitise tehnosüsteemide muutmiseks Otepää vallasiseses linnas Kopli
tn 12 maaüksusel(katastritunnus 55601:004:0750) asuva ehitise (ehitisregistri kood 111029459) korteris nr 6.
Väljastati Jan Ruukelile kirjalik nõusolek väikeehitise
(küün ehitisregistri kood 111008573) rekonstrueerimiseks
asukohaga Pilkuse küla Tõru maaüksusel (katastritunnus 63602:002:0890).
Kinnitati Pille Saani taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 9 kinnistul (katastritunnus 55601:004:0110) elamu ja abihoone
laiendamise ning renoveerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis
isikut.
Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas
1152 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetust 128 eurot.
Määrati ühele isikule koduteenuseid.
Anti MTÜle Valgamaa Noorsootöökeskus Tankla
(registrikood 80312831, aadress Võru 67, Valga linn) luba
pidada ajavahemikul 06.-18.07.2014. a Sihva külas projektlaager „Tankla Õpilasmalev 2014“.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 32
eurot.
Anda luba korraldada Otepää vallasiseses linnas Otepää
keskväljakul 8. mail 2014. a ajavahemikul kell 14.00-15.00
avalik üritus „Koolinoorte üle-eestiline heategevuslik
teatejooks“.

Otepää valla Aasta ema Merike Roop on Otepää
Muusikakooli direktor. Merike on üles kasvatanud kolm tublit last, ta on väga kohusetundlik ja töökas naine, kes annab oma käitumisega
eeskuju õpilastele muusikakoolis ja kodus lastele.
Merikese „teine elu“ möödub Otepää Muusikakoolis. Ta on pühendunud pedagoog, kelle käe all
on õppinud terve põlvkond õpilasi, kes on saavutanud vabariigis häid tulemusi. Näiteks sel õppeaastal võtsid kaks tema õpilast osa vabariiklikust
akordionistide konkursist, kus Maris Turb saavutas neljanda koha ja Vivian Mitt seitsmenda koha.
Merike esineb koos õpilastega Otepääl Keskkonnaameti poolt korraldatud loodusõhtutel, kohvikrestoranis l.u.m.i toimuvatel kultuuriõhtutel, valla
üritustel jne. Seda kõike selleks, et anda oma õpilastele praktilise pillimängu kogemust ja kasvatada neist häid muusikuid. Merike on mänginud ka
ise muusikakooli rahvamuusikaansamblis, kellega
koos on mängimas käidus Saksamaal.
Aasta ema nominent Maie Eensalu töötab Pühajärve Põhikooli klassiõpetajana. Tal on kaks last ja
neli lapselast. Kolleegina on Maie sõbralik, hooliv,
abivalmis, töökas ja usaldusväärne. Oma lastele
ja lastelastele on ta suurepärane eeskuju. Maie

23.04.2014
Väljastati Kai Pangale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas Kopli tn 14 maaüksusel (katastritunnus
55601:004:0840) ehitise (saun-abihoone) püstitamiseks.
Väljastati OÜ Ugandi Capital kirjalik nõusolek Otepää
vallasiseses linnas Pühajärve tee 6 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0610) väikeehitise (laut ehitisregistri
kood 111034095) lammutamiseks.
Määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu toetus kuni 31.
augustini 2014 ühele vähekindlustatud pere lapsele.
Määrati viiele isikule sünnitoetus kogusummas 1152
eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128
eurot.
Anti MTÜle Otepää üritused (registrikood 80347545,
aadress Munamäe 14-9, Otepää vallasisene linn, Otepää
vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
30. mail 2014. a kell 16:30 kuni 22.00, 31. mail 2014. a kell
9.00 kuni 17.00 ja 1. juunil 2014. a kell 9.00 kuni 16.00 avalik
üritus „Otepää Jooksutuur 2014“.

on hooliv oma lähikondlaste suhtes, ta hoolitseb
päevast-päeva oma pimeda ämma eest.
Aasta ema nominent Eike Jodsche on praegu lapsehoolduspuhkusel. Ametilt on ta Pühajärve Puhkekodu administraator. Tal on kolm last, kellest
noorim sündis tänavu. Eike on Otepää Naisseltsi
käsitööringi hingeks ja eestvedajaks, ta õpib TÜ
Viljandi Kultuuriakadeemias rahvuslikku tekstiili.
Aasta ema nominent Marika Paavo töötab Otepää
Gümnaasiumis eesti keele õpetajana. Tal on kolm
last ja viis lapselast. Ta on üle 35 aasta olnud teiseks
emaks paljudele Otepää Gümnaasiumi õpilastele.
Teda on kahel korral tunnustatud Aasta õpetaja
tiitliga. Ta juhendab gümnaasiumiastmes meediaklassi, mille õpilased on mitmel korral üleriigiliselt
silma paistnud ja võitnud auhindu. Lisaks sellele
on Marika aastaid juhendanud kooliteatrit. Tema
tegevus on märkimisväärselt mõjutanud Otepää
Gümnaasiumi õpilaste kujunemist.
Aasta ema nominent Rita Pärnik on Otepää Vallavalitsuses koduhooldustöötaja. Tal on kolm last.
Rita on väga aktiivne kodanik, ta on Naiskodukaitse Otepää jaoskonna aktiivne liige ja naiskodukaitse „maaletooja“, tegeleb heategevusega ning vabatahtliku töö edendamisega. Igapäevaselt teeb ta
tänuväärset koduhooldustööd Otepää eakatega.
Emadepäeva kontserdil saavad sünnikirjad ka
uued vallakodanikud (5 tüdrukut ja 7 poissi), kes
on sündinud ajavahemikul 01.10.2013–31.03.2014.
Lisaks sünnikirjale saavad lapsed mälestuseks
fotoalbumi, lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa poolt
kootud papud.
Kontserdil esinevad: Margit Tali, Otepää väikesed laululapsed (juhendajad Meeli Rammul, Airi
Liiva, Helis Teearu), Otepää Gümnaasiumi õpilased (juh. Merlin Jalajas, Marika Paavo). Kontserdi korraldab Otepää Naisselts ja Otepää Gümnaasium koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Heakorrateated
Alates 1. veebruarist 2014 on avatud Otepää jäätmejaam Kastolatsi teel. Jäätmejaama opereerib Eesti
Keskonnateenused AS. Jäätmejaam on avatud T-R 10.0018.00 ja L 10.00-15.00.
Jäätmejaamas võetakse elanikelt ja ettevõtetelt vastu
taaskasutatavaid sekundaarseid jäätmeid (plast, kile,
paber, papp, segapakend), erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aiaja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja
elektroonikaseadmeid, vanarehve.
Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete
ja hindadekohta saate Eesti Keskkonnateenused AS kodulehelt: http://keskkonnateenused.ee/teenused/jaatmejaamade-opereerimine/.
Lisaks tegeldakse koostöös MTÜga Taaskasutuskoda
kasutuskõlblike esemete kokkukogumise, korrastamise ja
uuesti kasutusse andmisega. Kõik toodud esemed peavad
olema puhtad, terved ja taaskasutatavad. Täpsemat infot
saab vaadata kodulehelt: www.taaskasutuskoda.ee.
Mööblit saab ära anda TASUTA, kellel ei ole transporti,
siis palume ühendust võtta valga@keskkonnateenused.
ee või tel. 1919.
Eesti Keskkonnateenused AS, e-post:
valga@keskkonnateenused.ee, tel: 1919

NB! Tuletame meelde, et üldkasutatavate prügikonteinerite juures Otepää linnas ja Aedlinnas paiknevad
kaamerad. Seega – ära viska prügi maha ning ära pane
prügikotte ka konteinerite kõrvale!
Otepää Vallavalitsus

Kolmapäeval, 14. mail algusega kell 10.00
toimub Otepää Lasteaia Pähklikese maja saalis

AVATUD USTE PÄEV
sügisel lasteaeda tulevate laste vanematele.

MONIKA OTROKOVA

OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLI
VASTUVÕTUKATSED

DETAILPLANEERINGUD

29. mail, 2.–3. juunil
kell 12.00–18.00.

Kolga tee 22a maaüksuse ja lähiümbruse detailplaneeringu
algatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 17.04.2014.a istungil otsusega nr 1-4-22 algatada Otepää aedlinnas asuva Kolga tee 22a
maaüksuse (hotell Bernhard) detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala asub Otepää vallasiseses linnas ja Nüpli
külas ning hõlmab kolme kinnistut: Otepää vallasiseses linnas Kolga tee 22a kinnistut (katastritunnus 55601:007:0280;
sihtotstarve ärimaa Ä, pindala 0,42 ha) ja osaliselt Sulaoja soo kinnistut (katastritunnus 55601:007:2050, sihtotstarve
üldkasutatav maa Üm, pindala 0,64 ha) ning Nüpli külas Alliku II kinnistut (katastritunnus 63602:002:1412, sihtotstarve
maatulundusmaa M, pindala 3,85 ha). Alliku II kinnistu asub Otepää looduspargi territooriumil.
Detailplaneeringu eesmärk on Kolga tee 22a kinnistul asuva hotell Bernhard otstarbeks maakütte rajamise, ehituskeeluvööndi vähendamise ja veekogu rajamise võimaluste väljaselgitamine, krundijaotuse täpsustamine, avaliku läbipääsu
määramine, maa sihtotstarbe muutmine ning keskkonnatingimuste seadmine kavandatu elluviimiseks.
Detailplaneeringu koostamise algatamise materjalidega on võimalik tutvuda alates 09.05.2014 Otepää valla veebilehel
www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
(Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Seoses Silver Eljandi volikogu liikme volituste
ennetähtaegse lõppemisega on määratud volikokku asendusliikmeks Rein Vikard.
Otepää valla valimiskomisjoni 25.04.2014
otsus 8-1.11-4, http://avalik.amphora.ee/otepaa/
document.aspx?id=94407.

Otepää valla üldplaneeringu ülevaatamine

Euroopa Parlamendi
valimised
Euroopa Parlamendi valimisteks on Otepää valla
haldusterritooriumil moodustatud valimisjaoskond
nr 1 hääletamisruumi asukohaga Otepää Kultuurikeskuses (aadress Virulombi 2, Otepää vallasisene
linn, Otepää vald).
19.–21. mail kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine
elukohajärgses valimisjaoskonnas. Samas saavad
eelhääletada valijad väljaspool oma elukohajärgset
valimisjaoskonda ja valijad, kelle elukoha andmed
on rahvastikuregistrisse kantud valla või linna täpsusega.
Valimispäeval, 25. mail toimub hääletamine kell
9.00-20.00.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

Tulenevalt planeerimisseaduse § 29 lõikest 3 on kohalikul omavalitsusel kohustus vaadata üle kehtestatud üldplaneeringud kuue kuu jooksul pärast kohalike omavalitsuste volikogude korralisi valimisi.
Otepää valla üldplaneering on kehtestatud 01.10.2013. a Otepää Vallavolikogu määrusega nr 1-6-14. Kuna üldplaneering
on hiljuti läbinud avalikustamise ning asjakohaste asutustega kooskõlastamise, on üldplaneering aja- ning asjakohane
ning uue üldplaneeringu koostamise vajadus lähiajal puudub.
Kuna üldplaneering on kehtestatud hiljuti, siis on vara hinnata üldplaneeringu kohase arengu tulemusi ning planeeringu
elluviimisel ilmnenud olulisi mõjusid majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale.
Üldplaneeringuga ette nähtud teemaplaneeringute ja projektide koostamise vajadust hinnatakse eraldi. Üldplaneeringu
elluviimine toimub läbi detailplaneeringute koostamise, ehituslubade väljastamise ja maakorraldustoimingute menetluste vastavalt üldplaneeringus sätestatud tingimustele.

Üldplaneeringu ülevaatamise käigus otsustas volikogu, et:
1) Tuleb jätkata ruumiandmete haldamise arendamist (andmesüsteem EVALD).
2) Värskendamist vajab 2008. aastal kehtestatud valla ehitusmäärus, mis on vaja viia kooskõlla seadusandluse ja uue
üldplaneeringuga.
3) Keskkonnaameti poolt on koostamisel Otepää looduspargi kaitse-eeskiri ning hiljuti algatati Valga maavanema
poolt maakonnaplaneering. Neis protsessides tuleb vallavalitsusel aktiivselt osaleda, et nimetatud dokumentides saaksid valla üldised huvid esindatud.
4) Aasta jooksul tuleb üle vaadata detailplaneeringud, mille koostamine on erinevatel põhjustel seiskunud ning otsustada menetluse jätkamine või lõpetamine. Samuti on planeeringuid, mis on kehtestatud juba enam kui 7 aastat tagasi,
kuid mida pole seni hakatud ellu viima. Nende osas tuleb välja selgitada arendajate edasised kavatsused. Vajadusel saab
koostöös maaomanikuga planeeringud kehtetuks tunnistada.
Otepää Vallavolikogu otsusega 17.04.2014 nr 1-4-21 saab tutvuda alates 09.05.2014 Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Merle
Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Margit Prede,
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

Erialad: klaver, viiul, plokkfööt, klarnet, trompet,
tromboon, tuuba, saksofon, akordion, löökpillid,
klassikaline kitarr.

Otepää Spordihoone saun
on suletud alates
12. maist kuni kütteperioodi alguseni.
Täiendav info: 766 3677

Tänu aedlinna seltsingule
”Teeme ära” talgupäev aedlinna pargialal pakkus
rõõmsat jällenägemist, rahulolu ja lootust, et
ühistegevusest siinmail sünnib taas tahe jätkata
elutegevust oma kodupaigas.
Eriline tänu ja lugupidamine teile – Ene Kelder,
Marju Ilves, Silvia Mägi, Ines ja Tõnis Vajakas, kes
te oskasite näha ja kulutada tunde oma koduaiast
kaugemalgi.
Üks (endine) aedlinlane kodude
tühjenemise tänavalt – AILI MIKS

Väga suur tänu
perearst Evi Lillele ja tema imetoredale medõele
Ene Väärsile, kes on alati nii abivalmid, sõbralikud ja südamega oma tööle pühendunud. Nad
on tõelised oma eriala profid.
Palju jõudu ja energiat neile ka edaspidi sellel
tänuväärsel tööl!
Südamliku tänutundega patsient ENDLA-RENATA

SÜNNID
Kaspar Kärp
Ats Ostrat
Kitrin Peetrik

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.

13. aprillil
23. aprillil
2. mail

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. mail.
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Volbriöö teatejooksu kaks esikohta sai Karupesa Team
30. aprilli Volbriöö teatejooksul läbi Otepää
linna osales 13 võistkonda 91 jooksjaga. Kõige
suurema arvu võistkondi, nimelt 6, pani välja
spordiklubi Karupesa Team, kelle treenerile Tanel Ojastele anti ka parima spordiklubi
eriauhind – karikas.
Kaks esimest kohta kuulusidki Karupesa
Teami võistkondadele. Võitis ja sai aastaks
rändkarika juba 4. aastat Karupesa Team I
võistkond ajaga 7.31,18. Võistkonda kuulusid:
Andreas Veerpalu, Hans Teearu, Avo Sambla,
Marten Pulles, Mariel Merlii Pulles, Teiloora
Ojaste ja Liis Jääger.
Teine koht kuulus Karupesa Team Harrastajatele, aeg 8.12,92. Jooksid: Argo Kikas,
Priit Vakmann, Rein Lehtmets, Ain Veemees,

Evelin Kõrvel, Maive Vill ja Merlin Müür.
Kolmanda koha ja külade arvestuses
esikoha karika sai Pedajamäe küla võistkond
ajaga 8.18,60. Võistkonnas olid: Mait Mändmets, Priit Viks, Margit Turb, Ethel Kümmel,
Mattias Jõgi, Heili Pohlak ja Taavi Tolmusk.
Asutustest osutus parimaks ja võitis karika
üldjärjestuses 8. koha saavutanud Otepää
vallavalitsus ajaga 9.14,23, koosseisus Margit
Metsmägin, Kuldar Veere, Mairo Kangro,
Urmas Kuldmaa, Merit Nigula, Katre-Liis
Treufeldt ja Meelis Lill.
Kõik võistkonnad jõudsid õnnelikult
finišisse ja selle eest suur tänu Otepää
Konstaablijaoskonna tublidele turvajatele!
Tänan ka kohtunikena tegutsenud Hellet,

Ilderit ja Maiet! Kõik võistkonnad said
Eve Koseri maitsvaid kringleid proovida,
karastusjoogid kõigile võistlejaile pani välja
Otepää Maxima kauplus.
Teatejooksu toetasid ka Eesti Kultuurkapital, Otepää vallavalitsus, Otepää TREV
AS Kagu Teed, SA Tehvandi Spordikeskus.
Suur tänu neile ja kõigile, kes teatejooksus
osalesid!
Järgmisel aastal ootan kõiki võistkondi
Otepää volbriöö teatejooksule tagasi ning
loodan näha veel rohkem spordiklubide ja
ka valla koolide võistkondi.
Otepää valla spordispetsialist HARALD LAIDRE

Lemmikloomapäev Pühajärve Põhikoolis
29. aprillil toimus 2. klassi lemmikloomapäev. Kooli tulid kostümeeritult 3 kassi, 3
koera, konn, küülik, jänes, veis ja tibu. Huvitoas olid nende elupaigaks kuudid, pehmed
padjad, tiik, puurid, õlgedest küljealune, kast.
Kooli olid kaasa võetud järgmised loomad:
küülik, kana ja kass. Loomade omanikud rääkisid oma lemmikutest huvitavaid lugusid.
Seejärel saime teadmisi loomadest teatmeteoste ja töölehtede abil. Põhjalikumalt tutvusime konna arenguga. Vaatlesime konnakudu, kulleseid ja konna.
Pärast lõunasööki külastasime Sonja kodu,
kus tutvusime erinevate kanatõugudega, otsisime kanapesi, imetlesime koerakutsikaid ja
maitsesime väga maitsvaid pirukaid.

Head Otepää Teataja lugejad!
Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aadressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipuväljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.
Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab
hiljem lehes vastused.

Palveränduri kiriku ja Pille Lille Muusikute Fondiga.

1. juunil kell 14.00-17.00
Otepää Keskväljakul lõbus perepäev „Kõik me oleme lapsed“. Korraldavad Otepää Kultuuri-

keskus, Otepää Avatud Noortekeskus ja Palveränduri kirik.

Kohvik-restoranis l.u.m.i
15. mail kell 19 on külla tulemas säravalt energiline teleajakirjanik MAIRE AUNASTE, kes teinud hiljuti oma näitlejadebüüdi
Eestimaa teatrilavadel.
28. mail kell 19 rahvusvaheliselt tunnustatud tele- ja raadioajakirjanik NEEME RAUD, kes on töötanud väga pikalt Ameerika
Ühendriikides ning kelle pilk Eestis toimuvale on eriliselt
värskendav.

muuseumis on selle aasta tähtedeks Erika Salumäe Barcelona OM
kuldmedalit, samuti Hans Teearu 2014. a MM kuldmedalid ja Rene Zahkna
2013. a juunioride MM hõbe- ja pronksmedalid ja 2014. a kuld- ja pronks
medalid.

Gustav Wulff-Õie Kodumuuseum Nüpli külas on
17. mail avatud kella 19-24.00ni. Info tel. 5233060.

SPORDIÜRITUSED

2. klass

õpilased ingliskeelsete sõnade õigekirjas.
Kolmapäev oli ühistegevuste päev. 3. tunni
ajal tutvustasid inglise keele ringi lapsed tuntumaid inglise ja ameerika pühasid ja nende
tähistamise traditsioone. Esitluse lõpus prooviti kuulajate mälu Kuldvillaku viktoriinis.
4. tunni ajal lahendasid 6.-9. klassi õpilaste
segavõistkonnad Euroopa Liidu keeleviktoriini. Kaasa lõid ka aktiivsed õpetajad.
3. ja 5. klassi lapsed otsisid infot inglise keelt

15. mail (NB! Neljapäev)
Pühajärve puhkekodu. Valgamaa II
orienteerumiskolmapäevak. Start on avatud 16.00–19.00.
Korraldab: Otepää Spordiklubi. Info: Voldemar Tasa 515 0092.

kõnelevate riikide kohta kogu maailmas. Avastasime, et lisaks teada-tuntud Ühend-kuningriigile, Ameerika Ühendriikidele ja Austraaliale räägitakse inglise keeles ka Jamaikal, Trinidad ja Tobagos, Bahamal jt.
Ainenädalad on alati väga populaarsed ja
osavõtt entusiastlik.
Inglise keele õpetaja LEMBI OJA

Otepää Gümnaasiumi meediaklassi pressiteade pälvis tihedas konkurentsis I koha. Töö
autorid Lella Pruuli (10. klass), Birgit Kannes
(11. klass) ja Jane Kukk (12. klass) said suure
tunnustuse osaliseks eelkõige humoristliku
lähenemise ja töö oskusliku koostamise eest.
OGTV võttegrupi videoklipp „Majahoidja“ hinnati III koha vääriliseks. Meeskonda
kuulusid 11. klassi noormehed Erkki Teder,

Kokku pidasime neli edukat lahingut, lõime
13 väravat ning tulime 2014. aasta Valgamaa
koolinoorte meistriteks jalgpallis. Pühajärve
Põhikooli võistkonda kuulus 8 vaprat poissi:
Andreas Kiivit, Joonas Aart, Marten Belov,
Oliver Kiho, Harald Raave, Gen-Marten Paul,
Mattias Toover ja Rasmus Leopard.
Rõõm on tõdeda, et meie koolis on õpilastel

Otepää tähistab 4. juunil Eesti lipu päeva
traditsioonilise rongkäiguga kirikumõisasse.
Selles osalevad meie koolide ja lasteaedade
lapsed, valla asutuste töötajad, Otepää ettevõtete esindajad, naabervaldade ja maakonna
esindus, EÜSi liikmed jt. Kirikumõisas heisatakse Eesti lipp ja peetakse kõnesid ning
tunnustatakse sinimustvalgete mastivimplite kinkimisega Otepää kaunimate kodude
omanikke. Kuulutatakse välja Eesti lipulugu
tutvustava bareljeefi ideekonkursi võitja ning
Otepää laste ja koolinoorte loomekonkursi
„Minu sinimustvalge Eesti“ võitjad.
Ajaloolise järjepidevuse kohaselt jõuab

21. mail

Madsa. Valgamaa III orienteerumispäevak.

Start on avatud 16.00–19.00. Korraldab: Otepää Spordiklubi.
Info: Voldemar Tasa 515 0092.

Maikuu matkad
11. mail Pedajamäe – Insebergi – Kannistiku – Pühajärve
18. mail kell 20.00-22.00 Öömatk, algus Otepää Talispordimuuseum – Tehvandi Matkarada
25. mail Vana Otepää – Kastolatsi – Otepää Veevärk
30. mail Otepää ja Tehvandi ümbrus 10 km
31. mail Pühajärve ümbruses 17,195 km
1. juunil Käärikul „Kekkose rajal“ 15 km
30. mai–1. juuni Otepää Jooksutuur 2014 (kolme päeva jooks).

Otepää Avatud Noortekeskus

Kevin-Markus Toover, Martin Krüünvald,
Randel Uibopuu ja Saamuel Stepanov.
Otepää Gümnaasiumi esindus võttis „Volbrimüsteeriumi“ konkursist osa juba teist
aastat. Eelmisel aastal saadi põhikoolide
arvestuses pressiteadete kategoorias samuti I
koht.
MONIKA OTROKOVA

võimalus ja ka tahe tegeleda spordialaga, mis
neid köidab ning paneb neil silmad särama.
Täname meie edukaid jalgpallureid, nende
vanemaid ning treener Marek Naarist tehtud
töö ja nähtud vaeva eest. Soovime neile ka
edaspidiseks palju edu!
JANIKA KILK

Kuidas tähistatakse Eesti lipu 130. aastapäeva Otepääl?
LUGEJA KÜSIB

15. mail kell 19.00 Otepää Palveränduri kirikus emadepäevale
pühendatud kontsert. Maria Listra (sopran), Piia Paemurru
(klaver). Sissepääs prii. Korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös

Laupäeval, 17. mail on Otepää Talispordimuuseum avatud
11-16 ja seoses muuseumipäevaga kella 18-22ni tasuta. Meie

Pühajärve Põhikooli poisid on Valgamaa koolinoorte
2014. aasta meistrid jalgpallis
2. mail toimusid Valgas 1.-5. klassi poiste Valgamaa koolinoorte meistrivõistlused jalgpallis.
Külmast ilmast hoolimata oli põnevast jalgpallilahingust lisaks meie koolile osa võtmas veel
viis maakonna kooli: Valga Põhikool, Valga
Vene Gümnaasium, Tõrva Gümnaasium, Lüllemäe Põhikool, Hummuli Põhikool. Mängud
viidi läbi kahes alagrupis.

Naisselts ja Otepää Gümnaasium koostöös Otepää Vallavalitsusega.

Muuseumiöö “Muuseumis on tähti”

Otepää Gümnaasiumi meediaklass oli
„Volbrimüsteeriumi“ konkursil võidukas
27. aprillil tunnustati Lõunakeskuse korraldatud koolinoorte „Volbrimüsteeriumi“ konkursi võitjaid. Konkursil olid võidukad Otepää
Gümnaasiumi meediaklassi õpilased – noored
ajakirjanikud ja teletegijad.
Otepää Gümnaasiumi meediaklassi juhendaja, õpetaja Marika Paavo sõnutsi võisteldi
kahes kategoorias – volbriteemaline pressiteade ja volbriteemaline videoklipp.

10. mail kell 12.00 Otepää Gümnaasiumis Aasta Ema kontsert. Valla Aasta Ema tunnustamine.
Kell 12.30 – lastele sünnikirjade üleandmine. Korraldab: Otepää

Kultuuriõhtute sissepääs on traditsiooniliselt tasuta ning kõik huvilised on
oodatud! Info: www.lumikohvik.ee, laudade broneerimine 7424020
või kohvik@lumikohvik.ee.

Seejärel külastasime Anethi küülikuid,
vaatlesime laululuiki ja kühmnokk-luiki, lugesime Aili Naruskile ette võistlusele saadetud
luuletusi ja kuulasime luuletaja esituses enda
kirjutatud luuleridu.
Hannese kodus saime huvitavaid teadmisi
akvaariumikaladest. Seejärel võttis meid väga
lahkelt vastu Maarika Vahter, kes tutvustas oma hobuseid, kitsi, küülikuid, lambaid
ja kanu. Oleme talle selle elamuse eest väga
tänulikud.
Päev lõppes Tuule-Liisi kodus, kus saime
teadmisi koertest, mängisime loomamänge ja
pallimänge.

Inglise keele nädal Pühajärve Põhikoolis
Pühajärve Põhikooli inglise keele nädala
jooksul võtsid õpilased osa mitmetest huvitavatest üritustest ja võistlustest.
Kogu nädala jooksul panid 3.-6. klassi õpilased oma häälimisoskust proovile juba traditsiooniliseks muutunud võistlusel „Spelling
Bee“. Iga õpilane pidi teadma inglise tähtede
nimesid ja häälima kokku 25 sõna. Lisaks
õigesti häälitud sõnade arvule oli tähtis ka
kulunud aeg. Vanemas kooliastmes võistlesid

KULTUURIÜRITUSED

Eesti lipp Otepää Maarja kirikusse hobuvankriga. Kell 18 algaval kontsert-jumalateenistusel “Sinimustvalged laulud Eesti lipu
130. aastapäeva auks” teenib EELK Otepää
Maarja koguduse õpetaja Marko Tiirmaa.
Esinevad Siiri Sisask, Ott Lepland, Ivo Linna,
Antti Kammiste, Tartu Poistekoor, neidudekoor “Kurekell” ja Otepää Gümnaasiumi
segakoor. Kooride dirigendid on Eve Eljand,
Vilve Maide, Anneli Traks ja Undel Kokk.
Otepää on Eesti lippu alati au sees hoidnud,
olen kindel, et ka juubeliaastapäev on väärikas
ja meeldejääv.
Abivallavanem MARGIT PREDE

16. mail kell 15.00 Noorte Ümarlaud Otepää ANKis. Arutelu
suviste tegevuste kohta.
23. mail kell 18.00 Filmi- ja snäkiõhtu!
Igal teisipäeval algusega kell 17.00 toimub noortekas midagi vahvat!
13. mail lauamängude maraton.
20. mail küpsetamine.
Jälgi täpsemat infot noortekeskus.otepaa.ee või facebookis: Otepää ANK!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

4

PALUPERA

9. mai 2014

www.palupera.ee

Palupera Vallavalitsus kuulutab välja
konkursi

AMETLIK INFO

AVAHOOLDUSTÖÖTAJA

Palupera Vallavalitsuse istungil
29.04.2014 korraldati:
Lõpetati alates 1. maist Palupera valla kohalikel teedel
ajutine liikluspiirang (koormus kuni 8t).
Otsustati rahuldada E.J. avaldus võõrandada talle
otsustuskorras alandatud hinnaga, 1837 eurot, kinnistu
Vahtra Nõuni külas (0,68 ha). Määrati kindlaks müügilepingu tingimused.
Määrati kahele kutseõppeasutuse õpilasele ja ühele
kõrgkooli õpilasele õppetoetusi, a´40 eurot.
Seoses pensioni suurenemisega alates 1.04.2014 muudeti
H-L.M. kohamaksust hooldekodus valla poolt tasutava
osa suurust. Uus makse kuus 27,23 eurot.
Terviseedendusliku töö korraldamiseks vallas moodustati tervisenõukogu, koosseisus: esimees Heli Elbson
ja liikmed: Raul Lehismets, Kaja Liivamägi, Kalev
Lõhmus, Ain Veemees, Pille Plinte, Marika Viks, Kersti
Voolaid ning Mall Värva.
Väljastati kasutusluba M.P-le Nõuni külas Ronga kinnistul rekonstrueeritud elamule.
Väljastati raieluba Palupera külas Palupera põhikooli
kinnistu kü-st 58201:002:1511 läände jääva tiigi kallaste
puhastamiseks.
Eraldati 2014. a vallaeelarve reservfondist ettenägematute kulude katteks 1820 eurot: 670 eurot töövõtulepingu katteks koos maksudega, et tagada dokumendiregistrite vahetusest tingitud ümberkannete teostamine;
400 eurot MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskusele
rahastuse saanud projektitoetuse kaasfinantseeringuks; 450 eurot Palupera valla naiskoorile rahastuse
saanud projektitoetuse kaasfinantseeringuks ja 300 eurot
Orienteerumisklubile Ilves-3 võistluste korraldamiseks
(vt http://www.palupera.ee/content/view/2267/1/).

töökoha täitmiseks.
Tööülesanded:
aidata vähenenud toimetulekuvõimega eakaid
igapäevaeluga toimetulemisel.
Kandidaadilt eeldame:
kasuks tuleb hooldustöötaja kutsealane
ettevalmistus või varasem kogemus sotsiaalhoolekande vallas;
B-kategooria juhilubade olemasolu ja
sõidukogemus;
abivalmidus, kannatlikkus, hea suhtlemisoskus, koostöövõime;
oma auto kasutamise võimalus.
Kandidaatidel palume esitada järgmised
dokumendid:
avaldus;
elulookirjeldus, s.h töö- ja teenistuskäik;
haridust tõendav dokument;
konkursil osaleja soovil muud dokumendid.

Tegime ära!
No nii- meil on jälle ära tehtud! Riisutud, koristatud, vanaema Aili kasvatud õunapuu istutatud, supp
söödud, jäätis limpsitud – ja TUJU MEGA!
Aitäh sulle „vana kaardivägi“ ehk 6-aastase staažiga ja uued tegijad: Eleriin, Geiri, Rebecca, Helen,
Andres, Joonas, Joosep, tädi Marju, Silva ning Hiie ja onu Janek, kärus titeund magav Heti ja väikese hilinemisega kohalejõudnud Tanel!
Talgujuht MARIKA VIKS

Talgupäev Hellenurme
noortekeskuses
Üle-eestiline talgupäev läks noortekeskuses väga
hästi, tööd sai tehtud nii päiksesepaistes kui ka kerges vihmasajus. Koos tublide talgulistega sai korda tehtud noortekeskuse hoov, värvitud ruumide
seinad, pestud aknad ning tehtud kõik väiksemad
parandustöödki.
Päeva lõppedes sõime koos maitsvat talgusuppi
ja tegime suu magusaks.
Suur aitäh kõikidele, kes nõu ja jõuga abiks olid,
tänu teile on meie noortekeskuses nüüd veelgi parem olla.

Dokumendid palume saata märgusõnaga
„Konkurss“ hiljemalt 12. maiks 2014. a (k.a.)
Palupera Vallavalitsusele aadressil Hellenurme
67514 Valgamaa või digiallkirjaga e-posti aadressil: palupera@palupera.ee.

Talgud sinu koduvallas
Lammutamine rõdu ehitamiseks

10. mai kell 11-17

Talgutööd: Kivide ladustamine, ehitusjäätmete sorteerimine. Haljasala laiendamine.
Talgulistele pakutav: Veskitutvustus, veskisöök, veskijook, veskisuveniir igale talgulisele.
Kogunemine: Leivakoja juures kell 11.00, pakume saabumisampsu.
Hellenurme Veskimuuseum on viimane vee jõul töötav püüli- ja jahuveski Eestimaal. Tule ja anna oma
panus veskihoone korrastamisele!
http://talgud.teemeara.ee/events/lammutamine-rodu-ehitamiseks-1

Noortejuht KERSTI VOOLAID

Hellenurme lasteaia
südamenädal
Hellenurme lasteaia südamenädalal oli igal päeval
oma teema. Esmaspäeval räägiti hammaste tervisest. Saadi tead, millised on hammastele sõbralikud
toidud ja millal pesta hommikul hambaid.
Teisipäeval oli juttu liikumise kasulikkusest. Külla tuli
vanaema, kes rääkis, kui tähtis on liikumine ja võimlemine. Toimus matk Lustimäele koos piknikuga.
Kolmapäeval olid teemaks värvilised puuviljad. Punased ja kollased õunad, oranžid paprikad, rohelised
viinamarjad, lillad viinamarjad. Maitsti ja tehti salatiks.
Koostati plakat „Südant rõõmustavad tegevused“
ning mängiti liikumismängu „Terve ja kiire“. Neljapäeval olid jutuks munad ja kohupiim toidulaual.

Talgupäev Palupera mõisapargis
17. MAIL

Palupera mõisapargi ja -tiigi korrastamine (võsa

Alustatakse kell 9 järgnevate tegevustega:

Palupera mõisapargi lillepeenrad (ettevalmis-

tatud peenardesse mõisahoone ees ja taga istutatakse kokku 107 püsikut ja 146 roosi, paigaldatakse peenrapiirded). Tegevus haakub Palupera valla
EMP projektiga „Palupera kogukond aktiivsemaks
atraktiivsemas mõisakooli kompleksis“.

Olete oodatud 16. mail kell 19.00
Hellenurme kultuurimajja

koristamine, pargi riisumine jms).
Tegevus haakub MTÜ Rõngu Noortekeskuse
projektiga „Noorte omaalgatuse parendamine keskkonnapäevakute korraldamise teel“. Kolmes vallas
(Palupera, Rannu, Rõngu) toimuvatel talgupäevadel osalevad „külakorda“ kõigi noored. Palupera
mõisapargile järgneb 8. juunil Valguta tiigiümbruse
korrastamine jne.
Talgupäeva orienteeruv lõppaeg on kell 14, talgusupp mõisakooli sööklas. Kaasa kindad, labidas,
reha.
Talgujuhid Terje Korss, tel. 5174740,
terje@palupera.ee, Svetlana Variku, tel. 7679511,
svetlana.variku@palupk.edu.ee ja Mari-Liis Vanaisak, tel. 5165531, rahvamaja@rongu.ee.

KEVADKONTSERDILE

25. mail kõik valima!

Esinevad:

Palupera valla koor,
orkester Big-Band,
ansambel Helisev Horoskoop,
tantsutrupp Fiiling.

Võta kaasa 2 eurot ja lauale veidi
näksimist. Info 5662 2044, Elsa
EMADEPÄEVA MEISTERDAMISE
PEREPÄEV Vapramäe Loodusmajas
Laupäeval, 10. mail kell 12-16 toimub
meisterdamise perepäev
Vapramäe Loodusmajas.
Meisterdame kingituse emale.
Palume registreerida telefonil 55544231.
Perepäeva juhendab Anneli Lehtla.
Perepäev on tasuta.

V

ali sinagi

Euroopa Parlamendi valimised Palupera vallas
Euroopa Parlamendi valimisteks on Palupera
valla haldusterritooriumil moodustatud kaks
valimisjaoskonda.
Valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumi
asukohaga
Hellenurme küla, Palupera vald
(Hellenurme kultuurimaja).
Valimisjaoskond nr 2 hääletamisruumi
asukohaga Nõuni küla, Palupera vald, (Nõuni
kultuurimaja).
19.–21. juunil kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas.
Samas saavad eelhääletada valijad väljaspool
oma elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Palupera valla täpsusega.
Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine
kell 9.00-20.00.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav dokument.

Teade Palupera piirkonna
külade elanikele
Astuvere, Atra, Miti või Palupera küla kinnistu-omanikud, kes soovivad AS Kiirkandur
karjäärist sel kevadel-suvel osta soodushinnaga looduslikku kruusa, toimige nii: teatage
vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti:
palupera@palupera.ee) enda andmed – nimi,
talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed.
Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jällegi teile, st kuna võite
oma kruusale ise järgi minna jms.
Vallamaja on vahendajaks siis seetõttu, et
kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus tähendab, et
tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn
2,97 eurot, 15 tonni siis 44,55 eurot. Maksta
saad kohapeal sularahas.
Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

Olete oodatud reedel, 9. mail

TORE PÜHAPÄEVA PÄRASTLÕUNA
KAUNI NÕUNI JÄÄRES!

• Alustame kell 13 endise koolimaja rannas.
• Tegevust, uudistamist, kaasalöömist KÕIGILE
– lapsele ja taadile, naabrtädile ja neiule ja issile,
emmele... jne.
• Nagu ikka – KÜPSETAME PANNKOOKE.
Äkki on sinulgi sahvririiulile purk moosi alles
jäänud, too kaasa!
• SULLE-MULLE LAAT. Sul on kodus mõned
kurgitaimed üle, mul jäänud lastel kingad väikeseks
– ostame, müüme, vahetame!
• Muidugi muud põnevat, millest saad osa siis, kui
kohale tuled!
• Kell 17 palume lavale! - Tsirguliina Näitetrupp,
esitusele tuleb Kalvi Haabneri külalugu „Eku,

Info telefonil 767 9502.

algusega kell 19

Nõuni kultuurimajja

KEVADKONTSERDILE
„Sulle laulan oma kaunimad laulud,
sulle tantsin oma ilusamad tantsud
kallis ema, vanaema, naabritädi...“

Valdorf ja teised“, kus saate kaasa elada Lõuna Eesti
külaelu väikestele muredele ja suurtele rõõmudele.
Info: Marika 5346 5648, Kalev 5139 071.

*traditsiooniline tordioksjon
(kui soovid toetada laste toimetamisi – võta
magus või siis soolane tort kaasa oksjonile).
*kohvilaud.
*...ja loomulikult ÜLLATUSED!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Nõiakool Puka Lasteaias
Volbripäeval, 30. aprillil olid lasteaia õpetajad
koolitusel ning seepärast toimus Puka Lasteaias volbripäev reedel, 2. mail. Nimetatud sai see
Nõiakooliks, sest kavas oli nõiasõnade õppimine,
tantsud ja mängud.
Pärast hommikusööki tulid väikesed nõiad ehk
siis Sipsikud külla natuke suurematele nõidadele
ehk siis Põngerjatele ja nõiatrall võiski alata.
Alustuseks palus liikumisõpetaja Supernõid
Ewe-Ly lastel moodustada maagiline nõiaring , et
ta saaks õpetada nõiasõnu millega nõiaks saada.
Ring tehtud ja maagilised nõiasõnad lausutud,
muutusidki lapsed väikesteks nõidadeks. Supernõid Ewe-Ly määras endale ka assistendid, kelleks
said õpetaja Nõiaproua Ene ja tervishoiutöötaja
Nõiapreili Krista. Järgmiseks tantsisime Nõiatantsu ja sõitsime võluluudadega. Sai tantsitud ja trallitatud ning siis hakkas nõidumine pihta. Supernõid muutis oma nõiavitsaga kõik lapsed erinevateks loomadeks, kes alguses liikusid vaikuses ilma
häälitsemata, kuid siis võluti neile ka hääl. Rühmaruumis liikus tohutu suur hulk loomi, kes kõik
korraga häälitsema hakkasid. Kui loomad väikesteks nõidadeks tagasi nõiutud, tegime ka midagi
kasulikku. Kuna eelmisel päeval oli sadanud
vihma ja lapsed ei saanud õue, kus neile meeldib
väga värskes õhus mängida, siis nüüd kasutasime

loitsu, et vihma enam ei tuleks ja päike jääkski
paistma. Et loits toimiks, pidid kõik lapsed oma
panuse andma, ja veel tervitasime päikest.
Siis krabas Nõiaproua Ene kõik väikesed nõialapsed endale ja Nõiapreili Krista oli ka veel
kampa löönud. Supernõial õnnestus endale jätta
vaid üks väike nõid Rainer. Supernõid tahtis ikka
rohkem nõialapsi endale saada ja ta pidi kasutama
kavalust, et hajutada Nõiaproua ja -preili tähelepanu. Ta läkski lauldes ja palus endale lapsukest,

AMETLIK INFO

aga proua ja preili olid kadedad, kuid Supernõid
oli ikkagi kavalam ja lõpuks sai ta kõik nõialapsed
endale.
Järgmisena mängisime mängu “Nõiakivi”. Üks
nõidadest läks suletud silmadega ringi keskele,
ringis olijad pidid aga kivi vaikselt edasi andma.
Kui ringi sees olev nõid ütles “seis”, pidi kivi
seisma jääma ja nõid püüdis arvata, kelle käes
nõiakivi on. Kui ära arvas, pääses ringist ja see,
kelle käes oli kivi, sai ise ringi sisse minna. Kuna
see oli võlukivi, mille hoidjal on erilised võimed,
ei tahtnud kivi ringis väga liikuda.
Lõpetuseks rääkis Supernõid nõialastele, millised esemeid kasutati vanasti nõidumiseks, millised olid nõidade lennuvahendid ja kurjusetõrje vahendid ning kuidas kaotada kahju, paluda
tervist, karja koos hoida ja mida nõiduslikku teha,
et ei tuleks tulekahjut. Nõid nõidus ka nõiasööki,
aga nüüd oli vaja ka, et väikestest nõidadest saaks
taas lapsed. Jällegi aitas Supernõid, õpetades nõiasõnu, et saaks tagasi lapseks.
Päev oli täis nalja, naeru ja palju liikumist.
Lapsed olid rõõmsad ja täis positiivset energiat.
Täname ka lapsevanemaid, kes olid vaeva
näinud laste kostüümidega, kõik olid väga vahvad
nõiad!
Puka Lasteaed

Õige aeg õppida
Eestimaa 2013. aasta õppija eripreemia laureaat
Katrin Uffert (44) Valgamaalt on elanud kirevat
ja huvitavat elu. Sündinud Eestis, nelja-aastaselt
vanematega Moskvasse kolinud, õppinud seal
õpetajaks ja töötanud nii sel erialal kui kahotellinduses ja toitlustuses, elanud Hollandis ning 2012.
aastal sünnimaale Eestisse tagasi jõudnud, elab ta
oma vanavanemate talus ja rajab oma ettevõtet.
Katrin on olnud terve elu õpihimuline. Eestis
elatud lühikese aja sisse on mahtunud ettevõtlusja juhtimiskursusi ja palju-palju muud. Katrin on
ka aktiivne külaelu edendaja oma kodukohas ning
Elva Lastekodu abistamise heategevusprogrammi
vedaja.

Miks te õpite?

Õppimine pole minu jaoks ainult kursustel
käimine, õpin igalt poolt – elus on ju nii palju
põnevat. Olles õpetaja, koged sageli, et lapsed
võivad olla palju targemad, muutustega tuleb
kursis olla. Tahan muuta midagi oma elus, aga
olla ka oma majandust õppivale pojale vääriline
vestluspartner.
Küllap on õppimine aidanud mul ka kiiresti ja
valutult Eesti ellu sisse elada. Kui inimesed siin
ei mõtleks, kuidas minema saada, vaid teeksid
midagi, et siin elu parem oleks, siis ehk pole
kaugel hetk, mil saame eestlaseks olemise üle

uhkust tunda. Kui näed elu mujal, saad aru, kui
hea ikkagi Eestis on.

Milliseid muutusi on õppimine teie ellu
toonud?

Kuna räägin vabalt vene, eesti, hollandi ja inglise
keelt, on kõik need keeled toonud kaasa oma kultuuriruumi. Tänu õppimisele sain alustada oma
ettevõttega, mis tegeleb pulmade korraldamisega.
Ühiskondlik aktiivsus õpetab palju, see on vanaemalt päritud.
Alustasin Aakres lasteringi Trallipop juhendamist – see on mu ammuse unistuse teostumine.
Koos lastega valmistame seal praegu ette etendust
ja teeme kõik, alates dekoratsioonidest, ise. Kui
toredad lapsed meil on! Mõni aeg tagasi tehtud
karjääritest näitas, et tahan inimestele head teha
ilma midagi vastu saamata – see kõik teeb mulle
suurt rõõmu!
KÜLLIKI STEINBERG, Eesti Täiskasvanute
Koolitajate Assotsiatsioon Andras

KASUTA OMA ÕIGUST ÕPPIDA!
NÕU JA INFOT SAAD:
www.kutseharidus.ee
www.vabaharidus.ee
www.koolitusinfo.ee
www.rajaleidja.ee
www.tootukassa.ee
www.cvkeskus.ee
www.eures.ee
www.ank.ee
Täiskasvanud õppija nädala raames tunnustame taas tublisid inimesi ja organisatsioone üle
Eesti.
Kui tead kedagi, kes võiks olla tunnustust väärt,
esita kandidaat aasta õppija, koolitaja, koolitussõbralikuma organisatsiooni või koolitussõbralikuma omavalitsuse tiitlile hiljemalt 1. juuniks
2014. Tunnustamise reglemendi koos esitamise
vormidega leiad www.andras.ee/tunnustamine.
Lood täiskasvanud õppijatest valmivad projekti „AGENDA – Euroopa täiskasvanuõppe tegevuskava rakendamine“ raames.

Õhtupoolik Kivivare linnamäel

Puka Vallavolikogus
Moodustati Euroopa Parlamendi valimisteks Puka
jaoskonnakomisjon koosseisus esimees Harri Irv ja
liikmed Anita Kallis, Renna Kiin, Marina Kala, Maiu
Püüa, Piret Vahi, Reili Kangro, Kaja Linder, Airin
Hermann ning asendusliikmeteks Õnne Paimre ja
Kaire Pedajas.
Kinnitati Puka valla hankekord.

Puka Vallavalitsuses
Tunnistati lihtsustatud korras korraldatud hankele
„Puka Keskkooli ja Puka Lasteaia elektripaigaldisele perioodilise tehnilise kontrolli teostamine ja nõuetekohasuse
tunnistuse väljastamine“ edukaks OÜ Kangro& Nagla
pakkumus kokku maksumusega 13 680.- eurot kui hinna
poolest soodne ning otsustati sõlmida nimetatud osaühinguga hankeleping tööde teostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Aakre külas Undi tee 8
omanikule temale kuuluvale maaüksusele kõrvalhoone
ehitamiseks.
MTÜ Puka Kooli Vilistlaskogu korraldab kokkutuleku Puka kooli kuld- ja hõbelennule, vallavalitsus toetab
üritust 50.- euroga.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Kalmistu 10/0,4
kV alajaama 0,4 kV fiider F2 0,4 kV maakaabelliini ja 0, 4
kV õhuliini rekonstrueerimiseks asukohaga Komsi küla,
talud Täntre, Söödi, Söödimäe ja Sepa.

Puka Vallavalitsus

müüb
14. mail 2014. a kell 10.00 Kooli 6 ruumides
toimuval suulisel enampakkumisel

2-toalise korteriomandi
(üldpind 48,6 m, remonti
vajav) alghinnaga 3200 €.
Katastritunnus 60803:001:1981,RO nr 2129240,
aadress Ääre 5-5 Puka alevik.
Osalustasu 10 €, tagatisraha 10% eseme alghinnast (32 €) tasuda vähemalt 1 tund enne enampakkumise algust kohapeal vallavalitsuse kassasse
või Puka Vallavalitsuse arvele SEB Pank EE 4410
1020 2000 58 00004, selgitus Ääre 5-5 oksjon.
Avaldusi enampakkumisel osalemiseks võtame
vastu 12. mai 2014 kell 16-ni.
Info tel 76 69414.

Puka sportlaste tulemusi
Euroopa Parlamendi valimised
Puka vallas
Euroopa Parlamendi valimisteks on Puka valla
haldusterritooriumil moodustatud Valimisjaoskond nr. 1 hääletamisruumi asukohaga Kesk tn
47, Puka alevik (Puka rahvamaja ruumides).
19.–21. juunil kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas. Samas saavad eelhääletada valijad väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijad, kelle
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
Puka valla täpsusega.
Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine kell
9.00-20.00.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav dokument.

PUKA KESKKOOL
Kuulutab välja konkursi

õppealajuhataja ametikohale
(0,5)

Valgamaa meistrivõistlustel võrkpallis
sai Puka Spordiklubi koondis, koosseisus Gunnar
Arak, Tiit Rosenblatt, Kert Kärner, Raivo Russak,
Martin Loim, Daniel Savka, Kaspar Luik, Martin Kalmus, Ingemar Liigand ja Riivo Sisask teise koha.
Mälumänguturniiril Palupera valla karikale
saavutasid Puka valla mälumängijad Tõnis Mark,
Eerik Müts, Agur Ostrak ja Marko Koort kolmanda
koha ning võitsid Valgamaa meistrivõistluste arvestuses hõbemedalid.

Reede, 2. mai õhtul kogunesid Aakre lasteaia ja
kooli pered Kivivare linnamäe jalamile, et puhastada võsast Kivivare kivikalme, mis pärineb I aastatuhande esimesest poolest.
Kõige nooremad vaprad töömehed olid pooleteise-kahe aastased. Peagi praksus suur lõkketuli, mis andis jahedal õhtul mõnusat soojust. Peale
paaritunnist saagide ja kirveste välkumist sai kivikalme üle aastate jälle võsast vabaks.
Tublist töötegemisest indu saanud aardeotsijad suundusid Kivivare linnamäele, kus kuuldavasti viimaste päevade jooksul olid maapõuest
kerkinud rahapaja ja muud aarded. Abiks kaart,
suunduti otsimisretkele. Ei kulunudki palju aega,

alates 2014/2015 õppeaastast.
Kandidaatidel esitada avaldus, CV ja
kvalifikatsioonile vastavust tõendavate dokumentide
koopiad 9. juuniks 2014 a. aadressil: Kooli
3, 67217 Puka, Puka vald, Valgamaa.
Lisainfo telefonil 5096142.

kui esimesed õnnelikud tõid oma aarded hindamisele. Selgus, et kõik tublid jäljekütid said leiutasu. Suuremad lapsed proovisid täpsust ja osavust
Eriku valmistatud kurikamängus ja kõige väiksemad nautisid lõbusat pallimängu.
Tubli toimetamise ja lustimise peale vajas keha
kinnitust ning kõik piknikukorvid tühjendati viimseni. Aeg möödus linnutiivul ja koduteele asuti
päikeseloojangul, hinges rahulolu kordaläinud
perepäevast-talgutest.
Suurimad tänud kõigile, kes ürituse kordaminekule kaasa aitasid!
Õpetaja EDA LUHT

Valgamaal toimunud laskmisvõistlusetel
Täiskaliiber püstol MEHED
9. koht Jaanis Veskimets, 12. Hillar Piir, 13. Lauri
Libov, 14. Leho Libov.
Väikekaliiber püstol MEHED
11. Jaanis Veskimets, 12. Hillar Piir, 14. Lauri Libov,
16. Leho Libov
Täiskaliiber püstol ja väikekaliiber püstol NAISED
Aili Popp mõlemal alal kolmas koht.
Väikekaliiber püstol POISID
1. Karel Objartel, 4. Mihkel Tamm.
Väikekaliiber püstol TÜDRUKUD
1. Eliise Uibo.

19. Puka valla päevad toimuvad 17. mail
Kava:

8.00
11.00
12.00
21.00

Puka laat.
Avamine, Puka valla taidlejate kontsert, vallapäeva üritused.
Aakre-Puka jooks.
Tantsuõhtu ansambli ”Kaks teed”saatel.

Täpsem informatsioon vallapäeva ürituste toimumise kohta avaldatakse infotahvlitel ja valla kodulehel.

Puka Keskkooli jõusaal
on alates maikuust suletud.
Tänan kõiki aktiivseid ja tublisid osalejaid.
Kohtume taas sügishooajal septembris!
MARIKA UIBO

6

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

SANGASTE

9. mai 2014

www.sangaste.ee

Sangaste valla tantsupäev

Tegime südamele pai!
Aprillikuus esitati Sangste valla elanikele üleskutse
võimalikult palju värskes õhus liikuda. Soe kevadine
ilm soosis ettevõtmist.
27. aprillil toimus Sangaste seltsimajas kokkuvõtete tegemine. Osalejad saabusid seltsimajja sportlikult: jalgrattal sõites, kepikõndi tehes, joostes või
jalutades. Kõigil oli võimalik kosutada end taimetee,
mee ja veega, saada konsultatsiooni Sangaste perearstikeskuse töötajatelt, mõõta vererõhku, loositi
välja auhinnad.

Rahvusvahelisele tantsupäevale pühendatud Sangaste valla tantsupäev „Puudutuse tantsud“ toimus
sel aastal juba 16. korda ning oli seekord pühendatud suvisele üldtantsupeole.
Keeni Põhikoolis astusid reedel, 15. aprillil üles kõik Sangaste valla rahvatantsurühmad
(eri vanuses koolilapsed, naisrühm „Tanuke“ ja
segarühm „Kõvvera Kõdara“), kantritantsurühm
„Ke-Sa-Line“ ning eakate tantsurühm „Rõõmurullid“.
Külalistena esinesid naisvõimlejad Õru vallast
ehk „Murueide tütred“.

Keeni Põhikooli neiud Kersti Kulli tantsuga
„Must ja valge“.

Alljärgnevalt väike statistika:
• liikumispäeviku esitas 18 inimest – nende poolt
läbiti kokku 2288 kilomeetrit;
• liikumisviisidest kasutati: kõndi, kepikõndi, jooksmist, jalgrattasõitu, rulluisutamist, tõukerattaga
sõitmist, ujumist, tantsimist;
• vanim päevikut pidanud inimene oli Hilja Sorga,
kel aastaid üle 90. Aprillis läbis ta 92 kilomeetrit;
• üle 100 kilomeetri liikusid Piret Punapart (482
km), Vaike Tuisk (345 km), Raili Mandli (270 km),
Aino Jääger (207 km), Nele Linde (149 km), Tiiu
Borisik (131) ja Helgi Hurt (119 km).
Ja veel – liikumine on tervise ja ilu pant. Ainult me
ise saame ennast tervemaks ja ilusamaks muuta.
Ja seda täiesti tasuta! Suur kevad käes ja suvi ees
– tundke rõõmu liikumisest!
Täname ürituse toetajaid: Sangaste Linnas ASi,
Rein Männistet, Valga maavalitsust!

Keeni Põhikooli 5.-6. klassi segarühm Rauno
Zubko tantsuga „Koostegemise lugu“.
„Pere labajalg“ kõigi rühmade ühises esituses
(tantsu autorid on Kalev Järvela, Maido Saar,
Karin Soosalu, Helle-Mare Kõmmus ja Kadri
Tiis).

Kas lossis kummitab?
Sangaste lossi keldrist on kuulda sahinaid ja krõbinaid, kidinaid ja kädinaid, oigeid ja homeerilist
naeru. Nõrganärvilisel hakkab käsi lambasabana
värisema ja süda hüppab sees nagu perutav tennisepall, mis Kaia Kanepi reketist uitama läinud.
Pole siin siiski seinamüüritud urgudest kummituste ja tontide hordid vabadusse pääsenud, vaid
turistide elevus on võtnud kõlalised vormid.
Just selline saab olema olukord varsti-varsti
uueneva ekspositsiooniga ja restaureeritava talveaiaga lossis. Esimesed viljad on aga juba ka nüüd
rahvale näha. Nimelt on AHHAA keskuse kuuest
pääsukesest esimene juba kohal. Kujumuutvat ja
silmapilgutavat krahv Bergi portreed saab juba iga
külastaja Hispaania saalis näha.
Lisaks vanadele asjadele võib muutuval pildil
näha ka ülelendavat NATO hävitajat. Teised digi- ja
muud asjad tulevad omasoodu riburada ja üksteise järel valmimise järjekorras. Astugem aga läbi ja
imestagem vanavaraliste uuelaadsete digivigurite
üle. Tulemas on veel viis atraktsiooni AHHAAlt:
viskivabrik, sokolaaditehas, ... jne. Kes hoiab end
uudistega kursis, saab peagi teadma.
Lossi juurde ja ka Sangaste ning Keeni asulatesse saavad suvel-sügisel püstitatud uued ekspositsioonide stendid, Sangaste bussijaama valla
suur kaart ning muud ilusat visuaalset, värvilist ja
informaatilist. Kõik see saab olema tänu EU rahastatavale ,,Hansaetica“ehk nö. hansatee projektile.
Käivitumas on ka ideekavand ,,Keeni kauniks“,
mida rahastab peamiselt PRIA ja mille eesmärk on
kavandada Keeni asula välisilme parendamine ja
kaunistamine erinevate ruumikujunduslike ja haljastuslike elementide ning võtetega.
Meie valla asulad peavad muutuma silmale siledamaks ja pilgule ilusamaks. Selleks pole vaja alati
just suuri rahakoormaid ja tuumateadust, vaid ehk
pisut nutikust ja realiseeritavaid fantaasiaid.
Ehk siis ei kummita, vähemalt massiliselt mitte!
Hoopis uueneb ja täieneb see loss ja ka vald ta
ümber! Nagu ka meie inimesed ja nende sisemine
ja välimine ilu ja elu!
Kevadet kummitama meis kõigis!
KAIDO TAMBERG

Kiusamisvaba haridustee
Mul oli meeldiv võimalus osaleda õiguskantsleri ja Lastekaitse Liidu konverentsil „Kiusamisvaba haridustee“. Konverentsi avasõnad ütles
õiguskantsler Indrek Teder: „Igal lapsel peab
olema võimalus kasvada üles ilma vägivallata,
olgu see vaimne või füüsiline, leidku see aset
kodus või koolis. Paraku kinnitavad uuringud, et
iga viies Eesti õpilane kannatab koolis kiusamise all. Kiusamine kahjustab ja moonutab lapse
hinge. Sokrates on öelnud – ei saa ravida keha,
ravimata hinge. Keha kannatab ainult oleviku
pärast – hing kannatab mineviku, oleviku ja
tuleviku pärast (Epikuros). Seega võivad kiusamisel olla kaugeleulatuvad tagajärjed.“
Taanis annab häid tulemusi 2007. a lasteaedades ja algklassides alustatud programm „Kiusamisest vabaks“, mis nüüd on kandunud Eesti
lasteaedadesse ja 25 kooli. Programmi eestvedajaks on Taani kroonprintsessi nimeline Mary
Fond ja lastekaitseorganisatsioon Save the
Children Denmark. Konverentsi avaski „Kiusamisest vabaks“ programmi patroon Tema
Kuninglik Kõrgus Taani kroonprintsess Mary.
Oma kogemusi Taani programmist jagas Lars
Stilling Netteberg.
Tervituskõnes märkis proua Evelin Ilves:
„Tolerantsuse ja erinevuste aktsepteerimise
kasvatamine kodudes ja koolis võtab koolikiusamiselt ühe olulise kandepinna – heatahtlikud
või ükskõiksed pealtvaatajad. Need kiusamisega nõustuvad pealtvaatajad muudavadki
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koolikiusu võimalikuks. Teisisõnu tuleb meil
kasvatada oma lapsi olema julged, sekkuma
nõrgemate kaitseks ja mitte jääma kurja suhtes
ükskõikseks“.
Soome kogemusi kiusamisest vaba haridustee kujundamiseks jagas Turu Ülikooli professor prof Christina Salmivalli. Eesti on võtnud
ka Soome programmist vajaliku ja 2012. aastal
asutati SA Kiusamise Vastu, mille missiooniks
on muuta Eesti koolid kiusamisvabaks. On
välja töötatud „Kiusamisvaba (KiVa) Kool“
Eestis teostatav programm, milles sel õppeaastal osaleb 20 kooli. Kevadel tehakse uus küsitlus laste hulgas ja kui programmi tulemused
on head, siis võetakse järgmisel aasta osalejaid
juurde.
Konverentsil tutvustati ka Eesti häid kogemusi kiusamisest vabas Tallinna Suitsupääsupesa Lasteaias ja Rapla Ühisgümnaasiumis.
Ettekannetega saate tutvuda lasteombudsmani
koduleheküljel http://lasteombudsman.ee/et/
taiskasvanu/infomaterjalid rubriigis muud infomaterjalid.
Konverentsil tutvustatud kiusamisvastaste programmide ning väärtuskasvatuse alaste
algatuste kohta leiate lisainfot järgmistelt kodulehekülgedelt: Sihtasutus Kiusamise Vastu –
www.kivaprogram.net, Lastekaitse Liit – www.
lastekaitseliit.ee, TÜ eetikakeskus – www.eetikakeskus.ut.ee.
SAIMA TELL

Talgupäev Keenis ja noortekeskuses
„Teeme Ära“ talgupäeval kogunesime pühapäeva tuulisel ja jahedal hommikul noortekeskuse juurde Keeni külas ja otsustasime koos
Keeni küla rahvaga teha korda noortekeskuse
seest ja väljast ning kogu küla ümbruse. Keeni
küla kogukonnavedur Rait Elvet võttis enda
kanda toolide ja laudade jaoks materjali otsimise. Suurimad tänud OÜle Finlaid, kes annetas
materjali! Rait hoolitses ka prahiveo eest, et see
ei jääks kuhugi vedelema.
Talgule olid tulnud vanemad koos noortekeskuses käivate lastega. Emad pesid aknaid
ja seinu ning koristasid väljast. Isad ja teised
mehed meisterdasid toole ja laudu. Suur tänu
Karli Ojale, kes parandas ära noortekeskuses
kõik katki olnud esemed.
Talgute lõppedes ootas soe supp ja kaneeli-

saiakesed kohviga, kõik talgulised said ka tänukirjad!
Siinjuures tänan veelkord kõiki talgulisi:
Rait Elvet, Marjana Lehepuu, Kaur Karavin,
Laura Karavin, Küllike Rebane, Veroonika
Elvet,Kristofer Oja, Martin Oja, Lauri Oja,
Renar Lepik, Mirko Lepik, Karoli Kõrkjas,
Krista Kõrkjas, Raiko Kõrkjas, Raili Linde,
Kristiina Linde, Karli Oja, Kalju Teder, Keijo
Kaljumäe, Marina Varjun, Siiri Linde, Airi
Linde, Rasmus Linde, Sten Linde, Triinu
Helbre, Argo Elvet, Maykel Duhov.
Suur rõõm oli tõdeda, et Keeni külas on
selline tore kogukond!
Talgujuht ja noortekeskuse juhataja
MARJU KARAVIN

Keeni Põhikool teatab:
Avaldusi Keeni Põhikooli 2014/15. õppeaastal
1. klassi õppima asuvate laste vanematelt
võetakse vastu 5. juunini 2014.
Avalduse blanketi leiab kooli kodulehel
aadressil http://www.keeni.edu.ee/kool/.
Avalduse võib saata elektrooniliselt aadressil diana@sangastevv.ee või tuua
paberkandjal kooli direktorile.
2014/15. õppeaasta kooliks ettevalmistusrühma laste ja lapsevanemate kokkusaamine
toimub
20. mail 2014 kell 18.00 Keeni koolimajas.

Euroopa Parlamendi valimised
Sangaste vallas
Euroopa Parlamendi valimisteks on Sangaste valla haldusterritooriumil moodustatud valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumi asukohaga Sangaste
vallamajas (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik,
Sangaste vald, 67013).
19.–21. juunil kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine elukohajärgses valimisjaoskonnas. Samas saavad eelhääletada valijad väljaspool oma
elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijad, kelle
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud
Sangaste valla täpsusega.
Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine kell
9.00-20.00.
Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut
tõendav dokument.
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KUULUTUSED
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157
Ehitus-remonttööd. 5353 6160
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918
Müüa lõhutud küttepuid (lepp
al.28 eurot/RM, kask 32 eurot/RM.
Hind koos veoga, koorem 6 RM.
Tel.5394 6271.
Raamatupidamisteenus väikese
ja keskmise suurusega ettevõtetele, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind kokkuleppel! Info tel. 53339544 või
janeliuibu@gmail.com
Otepääl asuv OÜ Logwolf tegeleb
ehituse ja remondiga. Vajame oma
meeskonda üldehitajaid. Tel. 5102074
või e-post: logwolf@hot.ee.
Korstnapitside ehitus ja remont.
Moodulkorstnate paigaldus. Tel:
55579399
Korstnapühkimise tööd, küttekollete remont. Tel: 55579399
Rakkekaevude kaevamine ja puhastamine. 5574792
Kaevetööd miniekskavaatoriga,
22e/h, tel 5076791.
Müüa lai valik tomati- ja ripplille
taimi. Tel 5595 4828, Hurda 52.
Müüa 3-toaline ahik. korter,
garaaž, aiamaa ja kasvuhoone.
Omanikult soodsalt. Tel 5594 9832.

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

Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga.Samas müüa ka küttepuu
jääke ehk klotse. Tel. 5117109
Anda rendile

juuksuri töökoht

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

Valgjärvel Roosisalongis, rendihind kokkuleppel.
Tööle asumise võimalus koheselt. Info tel. 5620 4968.

Valga põik 3
(Allani Autotöökoja 2. korrusel)

Avatud alates 12. maist
E, T – 13.00-18.00,
K, N, R – 9.00- 13.00.
Muud ajad kokkuleppel tel. 55 675001.
●
●
●
●

Rõivaste õmblemine
Rõivaste parandus
Kodutekstiili õmblemine
Stilisti nõuanne

Oled oodatud!

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.

EhitusEST OÜ

506 7848
Seoses töömahu suurenemisega
suvisel perioodil pakub
Kääriku Spordikeskus
hooajalist tööd

ehitusest@gmail.com

18. mail kell 12 00
PILKUSE külamajas

toateenijale ja
köögi abitöölisele.

KIRBURURG ja
KEVADLAAT.
Laadal müügil:
istikud, taimed, põõsad jne.
Tule, too kaasa kõver nael või
auto, uudista, müü, vaheta!
Kõik läheb müügiks!
Müüjatele kohvi tasuta.
Kohamaksu ei ole
Pilkuse külamaja asub
Otepäält 3 km Kanepi poole.
MTÜ Pilkuse külaselts

Võtame vastu taas puhtaid,
terveid riideid, mänguasju,
sporditarbeid, aksessuaare.

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Tasuta jagamine toimub 17.
mailkell 10-16
Otepää Maxima taga, endise
Sportlandi ruumides.
Kes soovib asju ära anda,
palun ette helistada:
566 38474 (Rita)

Erinevad
pinnasetööd.
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

Avaldus ja CV esitada:
heiki@tehvandi.ee.
Täiendav info telefonil
53051265, Heiki Ehte.

Üks küünal on kustunud
üks eluraamat sulgunud

Sügav kaastunne Ingrid Oja perele
isa ja vanaisa

EVALD RAUA
UNO BEITELIS

28.11.1953 - 06.05.2014

kaotuse puhul.
Vineeritehase IV vahetus.

Lahkus igaviku teele
kallis ema ja mitmekordne
vanavanaema

HELJU KONNOV

21.04.1917 - 24.04.2014
Leinavad lapsed peredega,
lähedased ja omaksed.

MITMESUGUST
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Külapidu Kappermäe seltsimajas

Võimalus tunnustada
Otepää Gümnaasiumi
töötajaid
Kohaliku omavalitsuse volikogu valimiste eel ja järel lubas praegune Otepää vallavanem, et loobub oma ametipalgast Otepää valla
suurepäraste õpetajate kasuks. Otepää Vallavolikogu Otepää vallavanemale ametipalka ei määranud ning Otepää valla 2014. aasta
eelarve menetlemisel ja vastuvõtmisel jagas vallavolikogu vallavanema aastase ametipalga valla kahe üldhariduskooli eelarvetesse nii, et
Otepää Gümnaasiumi palgafondi määrati 14 399 eurot täiendavaid,
sihtotstarbelisi vahendeid.
Otepää Gümnaasiumi direktori 23. aprilli 2014 käskkirjaga
on selle raha jagamiseks kehtestatud alljärgnev statuut, mis avab
mõisted, määrab tähtajad ja menetlusnormid.
Kõigil (lapsevanemad, vilistlased, kolleegid jt), kes soovivad statuudi §s 2 kirjeldatud inimesi tunnustada, on võimalik oma ettepanek
kirja panna ja Otepää Gümnaasiumisse saata. Statuut on ka gümnaasiumi veebilehel avaliku teabe dokumentide hulgas.

5. aprillil kutsus MTÜ Kappermäe Selts rahvast aktusele ja
kevadpeole. Sissejuhatavad sõnad lausus Ene-Mall VernikTuubel, kelle sõnutsi on praeguseks seltsimajal seaduslikuks
tegutsemiseks olemas kõik vajalikud load-dokumendid. Sellisele tähtsale muutusele seltsi tegevuses oligi aktus ja järgnev
pidu pühendatud. Südamlikult andis sõnavõtja ülevaate siiani
toimunust.
Kui alustada päris algusest, siis Kappermäe seltsimajaks
sai Lokumärdi vana taluhoone, kus olid omal ajal korterid, pood ja sovhoosi Ilmjärve osakonna kontor. Maja seisis
lõpuks päris pikalt tühjana. Seltsimaja mõtte panid idanema
Mati Naruski, Ain Kaha, Toomas Vernik ja Peeter Kangur.
Eks nad tea, kui keerukas oli see ettevõtmine käima vedada!
Nüüd oli kena saabuda – heleroheline seltsimaja ja vabaõhuklass paistavad kaugele, varemete ja elu ära elanud puude
asemel tiik. Maja ümber olid künnivaod kevadise haljastamise ootel. Peokutsel välja hõigatud tort uhkeldas laual, muugi
suupoolis nii ahvatlev. Selle eest tänu Eve Koserile ja Kalju
Saaremäele! Varem tulnud said vaadata Ave Kruusmaa
maastikumaale. Et midagi kaunist või huvitavat seltsimaja
seinu ehib, on juba traditsioon. Maalilaagris osalenute tööde
näitused, eksliibrisklubi väljapanek Ago Kivi graafilistest lehtedest, põnevad vilditud tööd Koidu Laurilt – kui nimetada
kohe meeldetulnut. Ekraanil vaheldusid fotod seltsimaja
rajamise ja ettevõtmiste ajalooga.
Sõnajärg läks seltsi juhatuse liikmele Peeter Kangurile, kes
tänas kõiki seltsimaja valmimisele kaasaaidanuid ja nentis
rõõmuga, et kevadpeole tulnuid on nii Tõutsi, Ilmjärve, Kaurutootsi kui ka Kassiratta küladest, aga samuti Sihvalt ja Vidrikest.
Tervitama tulnuid oli kaugemaltki. Miia Pallase Pilkuse
küla esindajana ja Marika Viks Nõunist andsid üle kenad
kevadised kingid ja palju häid soove. „Oma mees“ Ain Kaha
lisas tervitustele haljastusseemneks esimese ilupõõsa istiku.
Rahvas paluti tordile. Suminat-saginat palju, tegevust
jätkus nii suurtele kui ka lastele. Kohale jõudis ka kahemehe-punt K2 – Anti Mehine ja Aivar Ostrak, pillid seati
valmis ja läks tantsuks. Lood panid jalad liikuma nii vanemal
kui ka nooremal generatsioonil.
Pillimeeste hingetõmbepausi ajal sai ka vaimu teritatud.
Neli võistkonda asusid esmalt vanu fotosid uurima, et tunda
ära nii allesolevat kui ka kõige kaduva teed läinut. Teine osa
küsimusi tuli rubriigist „Mitmesugust mitmelt poolt“. Võitis
võistkond „Noored“.
Oli ilus algus Kappermäe seltsimaja esimesele täieõiguslisele hooajale!
TIIU SAAR, piduline

RAHU!
Euroopalikud töökohad
ja palgad Eestisse!
Euroopalik astmeline
tulumaks Eestisse!
Ühtne miinimumpension
kogu Euroopa Liidus!

Priit Toobal
nr 136
Vali Keskerakond!

Õhuseiredivisjon otsib:

Tõikale Radarposti

radaritehnikut.

Tema tööks on:

• radarsüsteemi, radarposti tehnika ja -tehnosüsteemide plaaniliste
ning plaaniväliste hoolduste ja remonttööde teostamine vastavalt
juhistele;
• osalemine radarposti mobiilsusvõimekuse loomisel ja hoidmisel
(harjutused, õppused, koolitused);
• radarsüsteemi optimaalse töö tagamine;
• radarposti korrapidamisteenistus.

Nõudmised kandidaadile:

• omandatud keskharidus, soovitavalt raadiotehniline haridus;
• läbitud ajateenistus;
• lõpetatud nooremallohvitseri kursus, reaalne auaste vähemalt
nooremseersant/seersant;
• arvuti kasutamise oskus;
• töökogemus vähemalt pool aastat raadio- ja elektrotehnilisel
erialal;
• inglise keele oskus kesktasemel;
• valmisolek teenistuskohta ilmumiseks 120 minuti jooksul.

Omalt poolt pakume:
Projekt „Tubased tegevused Kappermäe seltsimajas“.

Otepää Gümnaasiumi direktor KÜLLE VIKS

Otepää Gümnaasiumi 2014. aasta eelarvest Otepää Gümnaasiumi pedagoogiliste töötajate tunnustamise kord
§ 1. Reguleerimisala
Statuudi eesmärk on kehtestada selge õigusnorm Otepää valla 2014. aasta eelarves valla üldhariduskoolide vahel jaotatud vallavanema aastapalga jagamiseks
Otepää Gümnaasiumis. Statuudiga määratakse Otepää Gümnaasiumi 2014. aasta eelarvest Otepää Gümnaasiumi pedagoogiliste töötajate rahalise tunnustamise
põhimõtted ja menetlusnormid.
§ 2. Mõiste
Suurepärane õpetaja statuudi mõttes on Otepää Gümnaasiumi õppe- ja kasvatusalal töötav isik, kes oma igapäevase ametialase tegevusega või ametitegevust
otseselt toetavate tegevustega on pälvinud kolleegide, lastevanemate, vilistlaste, kogukonna või avalikkuse lugupidamise.
§ 3. Preemiale esitamine
(1) Ettepanekuid statuudi §-s 2 kirjeldatud inimeste premeerimiseks on õigus teha kõikidel inimestel või ühendustel kahel korral 2014. aasta jooksul statuudi §-s
4 nimetatud tähtaegadeks.
(2) Ettepanek koostatakse kirjalikult vabas vormis, kirjeldades ja põhjendades esitatud kandidaadi sobivust preemiale. Ettepaneku maksimaalne lubatud pikkus
on üks A4 formaadis lehekülg.
(3) Ettepanekud esitatakse paberkandjal Otepää Gümnaasiumi kantseleisse või elektrooniliselt kooli e-posti aadressil kool@nuustaku.edu.ee. Ettepanek peab
olema allkirjastatud ning sellel peavad olema märgitud ettepaneku esitaja kontaktandmed.
§ 4. Tähtajad esitamiseks
(1) Ettepanekud tuleb esitada järgmisteks tähtaegadeks:
1.1.
Kevadpoolaastal hiljemalt 30. mail kell 15.00;
1.2.
Sügispoolaastal hiljemalt 1. detsembril kell 15.00.
(2) Pärast käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud tähtpäeva esitatud ettepanekuid ei arvestata ega arutata.
§ 5. Preemiasumma suurus
(1) Ühe preemiasumma suurus, arvestades Otepää Gümnaasiumi 2014. aasta eelarvesse määratud sihtotstarbelisi vahendeid ja Otepää vallavanema suulisi ettepanekuid, on 1200 eurot.
(2) Nii kevad- kui ka sügispoolaastal määratakse ja makstakse preemiat kuni 6 inimesele, kokku 12 preemiat.
§ 6. Preemiasaajate valimine ja preemia määramine
(1) Kõik ettepanekud registreeritakse Otepää Gümnaasiumi kantseleis kooli tegevust kajastavas elektroonilises dokumendihaldussüsteemis.
(2) Ühe tööpäeva jooksul pärast §-s 4 nimetatud tähtaja saabumist edastab gümnaasiumi kantselei kõik ettepanekud gümnaasiumi hoolekogule.
(3) Preemiasaajad otsustab Otepää Gümnaasiumi hoolekogu, kuulates eelnevalt ära direktori arvamuse.
(4) Hoolekogu koguneb ja teeb otsuse kevadpoolaastal hiljemalt 14. juunil ning sügispoolaastal hiljemalt 15. detsembril.
(5) Preemiad määratakse ja makstakse gümnaasiumi direktori käskkirja alusel, mis antakse välja hoolekogu protokollilisele otsusele tuginedes.
§ 7. Preemia väljamaksmise tähtajad
Preemiad makstakse preemiasaajatele välja kevadpoolaastal hiljemalt 20. juunil ja sügispoolaastal hiljemalt 22. detsembril.
§ 8. Teavitamine
Preemiate määramisest teavitatakse avalikkust Otepää Gümnaasiumi veebilehe kaudu.

§ 9. Rakendussätted
(1) Juhul, kui kevadpoolaastal saab preemia määrata ja maksta vähem kui 6 inimesele, suurendatakse sügispoolaasta preemiafondi kevadpoolaastal väljamaksmata summa võrra, kusjuures ühe preemia suurus ei muutu.
(2) Juhul, kui ka sügispoolaastal saab preemia määrata ja maksta vähem kui 6 inimesele ning tekib preemiafondi jääk, on kooli direktoril õigus jäägi piires
määrata preemiat teistele Otepää Gümnaasiumi töötajatele, arvestades töötaja panust Otepää Gümnaasiumi eesmärkide saavutamisse.

•
•
•
•

perspektiivikat ja väljakutseid pakkuvat tööd;
stabiilset palka;
erialast taseme- ja täiendkoolitust nii Eestis kui välisriikides;
põhipuhkust 35 kalendripäeva.

Töökoht: Tõikamäe, Pilkuse küla, Otepää vald.
Kandideerimise tähtaeg: 30.05.2014.
Saada oma CV või võta ühendust: Andrus Kahr,
andrus.kahr@kra.ee, tel.717 0800.

Otepää vallavalitsus kuulutas välja
loomekonkursi
„Minu sinimustvalge Eesti“
Tänavu möödub Eesti lipu pühitsemisest Otepääl 130
aastat. Otepää Vallavalitsus kuulutab välja loomekonkursi
lastele ja noortele „Minu sinimustvalge Eesti“. Konkursile
on oodatud joonistused, maalid, luule ning proosateosed.
Konkursile võivad oma joonistusi, maale, luulet ja proosateoseid esitada
Otepää valla haridusasutuste lapsed ja noored alates lasteaiast kuni gümnaasiumi lõpuni.
Parimate autasustamine toimub Eesti lipu päeval, 4. juunil 2014.

Võistlustöid hinnatakse järgmistes kategooriates:
1. Lasteaialapsed
2. I kooliaste – 1.–3. klass
3. II kooliaste – 4.–6. klass
4. III kooliaste – 7.–9. klass
5. Gümnaasiumiklassid (10.–12. klass)
Iga võistustöö tagumisele küljele palume märkida vanusekategooria ja autori
pseudonüümi (salanimi).
Igas kategoorias selgitatakse välja parimad, kes saavad auhinnad. Töid
hindab Otepää valla asutuste, koolide ja lasteaedade esindajatest koosnev
žürii.
Võistustööd palume õppeasutustel kokku koguda ja tuua 14. maiks 2014
Otepää Vallavalitsusse (Otepää, Lipuväljak 13) või saata e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee.
Lisainfo: Margit Prede, Margit.Prede@otepaa.ee, 5690 0450.

