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1884. aasta 4. juunil pühitseti Otepääl 
esimene sinimustvalge lipp – Eesti 
Üliõpilasseltsi lipp. Otepää tähistab 
Eesti lipu 130. aastapäeva rongkäiguga 
Lipuväljakult Otepää kirikumõisasse 
ja õhtuse piduliku kontsert-jumalatee-
nistusega, kus esinevad koos kooridega 
Eesti tuntud muusikud Siiri Sisask, Ivo 
Linna, Antti Kammiste ja Ott Lepland.

Neid, kes soovivad rongkäigust osa 
võtta, ootame koos oma asutuse lipuga 
kell 15.45 Lipuväljakule. Rongkäigus 
osalevad Otepää valla koolide õpilased 
ja lasteaedade lapsed, Valgamaa omava-
litsuste, Valga Maavalitsuse, Naiskodu-
kaite, Kaitseliidu, Otepää valla asutuste 
ja organisatsioonide esindused, Eesti 
Õhuväe liputoimkond, Otepää sõprus-
laeva Ugandi meeskonna esindus, kut-
sutud külalised ja vallakodanikud. 

Palume rongkäigus osalemise soovist teatada 
2. juunini e-posti aadressil: monika@otepaa.ee 
või telefonil 505 8970 (Monika Otrokova).

Kell 17.00 alustab ajaloolise Kintsli 
kõrtsi juures oma teekonda Otepää 
kirikusse hobuvanker. Vankril sõidavad 
EÜSi liikmed koos algupärase rahvusli-
pu koopiaga. Hobuvankrit turvab ratsa-
politsei.

Otepää – Eesti lipu häll, tähistab 
lipu 130. sünnipäeva

Eesti lipul on suur osa meie kultuurist ja meie rah-
vatunde tekkimises ning alalhoidmises. Kõigest üks 
kümnendik rahvuslippe on vanemad kui sada aastat 
ja veel vähem on riike, kes saaksid olla uhked selle 
üle, et riigi esmalipp on säilinud. Eesti esimene lipp 
on vaatamata ajaloolistele katsumustele olemas ja 
ERMis säilitamisel. Koopiat saate aga kõik vaatama 
minna Otepää liputuppa. 

Rasketel okupatsiooniaegadel oli lipu heiskamine 
sangarlik tegu, millele tihtipeale järgnes karm karis-
tus. Vaatamata sellele oli neid, kel isamaa patriotism 
sügavalt hinges seda ikkagi tegid. 20. augustil 1991. a 
võttis Eesti Vabariigi Ülemnõukogu vastu otsuse taa-
stada Eesti riiklik iseseisvus ja vabadus. Koos taasi-
seseisvumisega sai ka lipu heiskamine palju suurema 
tähenduse – pea igal maja võis näha lehvimas meie 
sinimustvalget trikoloori. See oli ühtsuse näitaja ja 
vabaduse kinnitus. Mäletan ise, kuidas tudengina sai 
Eesti lipp autoaknast väljas lehvimas mööda Eesti-
maad sõidetud. Nüüd on ajad teised ja ka meie suhtu-
mine lippu hakkab muutuma. Lipp tundub meie elu 
loomulik osa ja uudsus selle kasutamisel on kadunud. 
Ka lipuehtes tänavaid näeme harvem. Miks siis?

Kindlasti ei ole Eesti selline nagu lipu loojad 130. 
aastat tagasi ette kujutasid. Ma usun, et see on parem 
kui nad lootsid, kuid sellele vaatamata ei tohi me seda 
sümbolit unustada. Olen kuulnud, et mõningatel juhtudel inimestel lihtsalt ei ole enam Eesti 
lippu, mida masti panna ja poest ostmiseks on ta kallis või puudub sootuks.  

4. juunil möödub 130 aastat päevast, mil Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed õnnistasid Otepääl 
esimese sinimustvalge lipu. Et kaitsta ja arendada Eesti lipu kultuuri kutsun teid kõiki üles 
oma lähedastele tähtpäevaks Eesti lippu kinkima. Püüame üheskoos taas kodukandi igal lipu-
päeval trikoloori ehtida. Olgu see kummardus meie esiisadele vabaduse eest.  

Rääkides sellest, et meil on säilinud esimene lipp, siis nii Otepää, Valgamaa kui ka Eesti 
riigiga peame seisma selle eest, et praeguse Eesti lipu toa asemele kohalikus pastoraadihoones 
kasvaks lipumuuseum, kus ajalugu väärikamat jäädvustada. Peame nii endile kui ka noortele 
meelde tuletama oma lipu lugu. Tähtis on teada, et sinine sümboliseerib kodumaa taevasina 
ja usku Eesti rahva paremasse tulevikku, mis on ka kokkukuuluvuse ja sõpruse märk. Must 
on kodumaa mulla, rahvusliku musta kuue ja rahva raske mineviku värv ning valge väljendab 
lootust ja austust.

Kaunist saabuvat 130. Eesti lipu aastapäeva!
Maavanem MARGUS LEPIK

Ehtigem 
Otepää 4. juunil 
lipuehtesse!
4. juunil 2014 on Eesti lipu õnnista-
mise 130. aastapäeva puhul lipupäev. 
Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja koha-
liku omavalitsuse asutused ning avalik-
õiguslikud juriidilised isikud. Eesti lipu 
võivad heisata ka kõik teised.

Head otepäälased – Otepää on Eesti 
lipu häll. 4. juunil 1884. aastal kogunes 
24 eesti soost haritlast Otepääle, et 
pühitseda ja õnnistada Eesti Üliõpilas-
te Seltsi sinimustvalge lipp. 

Tähistagem siis Eesti lipu sünnipäeva 
lippude heiskamisega! Ehtigem Otepää 
linn selleks ajaks lipuehtesse!

Head Eesti lipu 130. sünnipäeva!

Otepää Vallavalitsus

Kaunist sinimustvalge lipu 
sünnipäeva!



23. mai  2014

OTEPÄÄ MUUSIKAKOOLI 
VASTUVÕTUKATSED 

29. mail, 2.–3. juunil 
        kell 12.00–18.00.
Õppida saab klaverit, akordionit, viiulit, klassika-
list kitarri ja erinevaid puhkpille.
Võtame vastu 5-8aastaseid õpilasi muusikakooli 
eelkooli.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuses 

14.05.2014
 Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa ühele isi-

kule.
 Nimetati Vidrike külas asuva Hipo kinnistuga (registri-

osa nr 661040, katastritunnus 63601:003:0040) piirnev 
vaba maa Hinni järv maaüksuseks.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse 

nr 2-4-128 „Otepää vallasiseses linnas Tehvandi tn 1 
asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine” 
punkti 3 ning sõnastati see järgmiselt: „3. Erastatava maa 
maksustamishind: õuemaa 0,83 €/m².“
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse 

nr 2-4-129 „Otepää vallasiseses linnas Tehvandi põik 2 
asuva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine” 
punkti 3 ning sõnastati see järgmiselt: „3. Erastatava maa 
maksustamishind: õuemaa 0,83 €/m².“
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 19.03.2014. a korralduse 

nr 2-4-130 „Nüpli külas Tehvandi põik 3 asuva kinni-
sasjaga liitmiseks sobiva maa erastamine” punkti 3 ning 
sõnastati see järgmiselt: „3. Erastatava maa maksustamis-
hind: looduslik rohumaa 32 €/ha ja õuemaa 0,83 €/m².“
 Kinnitati Riina Vilbiks taotlusel projekteerimistin-

gimused Nüpli külas Üleoja kinnistul (katastritunnus 
63602:002:0070) elamu ja abihoone ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Kinnitati Toomas Kreegi ja Maris Kreegi taotlusel 

projekteerimistingimused Otepää vallas Truuta külas 
Mäeotsa kinnistule (katastritunnus 63602:003:0027) 
elamu (ehitusregistri kood 111008969) ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Kinnitati OÜ Eksiiv taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää külas kaugkütte trassi ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati Kaie Kõivistole kirjalik nõusolek väikeehi-

tise püstitamiseks asukohaga Otepää küla Vahtramäe 
maaüksusel(katastritunnus 63602:001:2020).
 Väljastati Karl Treffnerile kirjalik nõusolek väi-

keehitise (õueala korrastamine) püstitamiseks asuko-
haga Märdi küla Märdi maaüksusel (katastritunnus 
63601:002:0800).

 Väljastati Peeter Kümmelile ja Priit Viksile kir-
jalik nõusolek väikeehitise püstitamiseks asukohaga 
Pedajamäe küla Priidu maaüksusel (katastritunnus 
63601:001:0570).
 Väljastati Ugandi Capital OÜle ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas Pühajärve tee 8 maaüksusel (katastri-
tunnus 55601:004:0610) ehitise (töökoda ehitisregistri 
kood 111022903) täielikuks lammutamiseks.
 Väljastati Andres Anijalale ehitusluba Sihva külas 

Matsi maaüksusel (katastritunnus 63601:002:2872) üksi-
kelamu püstitamiseks.

 Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Pooskasuu 
10/0,4 kV komplektalajaama, Pooskasuu 10kV maakaa-
belliinide, 0,4kV õhuliini ja 0,4kV maakaabelliinide püs-
titamiseks Vana-Otepää külas.
 Väljastati Maris Kreegile ja Toomas Kreegile ehitus-

luba Truuta külas Mäeotsa maaüksusel (katastritunnus 
63602:003:0027) ehitise püstitamiseks.

 Väljastati OÜle Engeros Otepää ehitusluba Sihva külas 
Vatu maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0042) asuva 
ehitise (kaarhall ehitisregistri kood 111031718) laienda-
miseks.

 Kinnitati Linnamäe oru rendile andmiseks läbi 
viidud kirjaliku enampakkumise tulemused vastavalt 
enampakkumise läbiviimiseks moodustatud komisjoni 
12. mai 2014. a protokollile järgmiselt: 1.1. Tunnistada 
kirjaliku enampakkumise võitjaks Ugandi Meelelahutus 
OÜ kirjalikul enampakkumisel kujunenud rendihinnaga 
5005 (viis tuhat viis) eurot aastas.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.
 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 294 

eksemplari töövihikuid ja eksamibrošüüre summas 1 
336,70 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas 

116 eurot.
 Määrati kahele isikule sünnitoetus kogusummas 768 

eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Väljastati taksoveoluba Jaan Adamsonile (registri-

kood 10942855, asukoht Oru 1, Otepää vallasisene linn, 
67403 Otepää vald).
 Väljastati Jaan Adamsonile (registrikood 10942855, 

asukoht Oru 1, Otepää vallasisene linn, 67403 Otepää vald) 
sõidukikaart taksoveoks sõidukiga Volkswagen Sharan 
(riiklik registreerimismärk 995 TKL).

AMETLIK INFO

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

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. juunil.

10. mail toimus Otepää Gümnaasiumis valla Aasta 
ema tunnustamine ja uutele ilmakodanikele sün-
nikirjade üleandmine.

Tänavu esitati valla Aasta ema nimetusele viis 
kandidaati: Merike Roop, Maie Eensalu, Marika 
Paavo, Rita Pärnik, ja Eike Jodsche. Valla aasta 
emaks sai Merike Roop (pildil), kes esitati ka 
vabariigi aasta ema ja maakonna aasta ema kan-
didaadiks.

Emadepäeva kontserdil said sünnikirjad uued 
vallakodanikud, kes on sündinud ajavahemikul 
01.10.2013 – 31.03.2014. Sünnikirja said 12 last, 5 
tüdrukut ja 7 poissi, kelle seas olid ka kaksikud. 
Sünnikirjadele lisaks said lapsed mälestuseks foto-
albumi, lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa poolt 
kootud papud.

Aasta emasid tunnustasid ja lastele tänukirjad 
andsid üle Otepää vallavanem Kuldar Veere ja 
abivallavanem Margit Prede. Aasta ema pälvis 
Otepää Naisseltsi esinaise Ene Raudsepa poolt 
ka Aasta ema meene. Hiljem said emad ja lapsed 
ühiselt juttu ajada kohvilaua taga.

Kontserdil esinesid Margit Tali, Otepää lau-
lulapsed Loore All, Maarja All (juhendaja Airi 
Liiva), Laura Danilas, tantsisid Otepää gümnaa-
siumi väikesed tantsijad (juhendaja Kaire Ojavee), 
esines gümnaasiumi mudilaskoor (juhendaja 
Merlin Jalajas). Luuletusi lugesid gümnaasiumi 
õpilased Carina-Stella Hurt ja Robin Mathias 
Müür (juhendaja Ene Must). Vahepaladeks luges 
luuletusi Otepää Naisseltsi liige Melanija Pullerits. 
Vaadata sai Otepää Naisseltsi käsitöönäitust ja 

näitust rahvariietest ning rahvapillidest, mille olid 
korraldanud gümnaasiumi 8.klassi õpilased Kristo 
Saar ja Karl August Soonberg.

Tunnustusürituse korraldasid Otepää Naisselts 
ja Otepää Gümnaasium koostöös Otepää Valla-
valitsusega.

MONIKA OTROKOVA

Tunnustati Otepää valla Aasta ema

SÜNNID
Andriana Hiis        24. aprillil
Alex Asor          5. mail
Saara Kuusik        10. mail
Lukas Sallok        12. mail

Euroopa Parlamendi valimisteks on Otepää valla 
haldusterritooriumil moodustatud valimisjaos-
kond nr 1 hääletamisruumi asukohaga Otepää 
Kultuurikeskuses (aadress Virulombi 2, Otepää 
vallasisene linn, Otepää vald).

Valimispäeval, 25. mail toimub hääletamine 
kell 9.00-20.00.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument.

Euroopa Parlamendi 
valimised

Ühiskudumine 
MTÜ Karukäpp kutsub kõiki kudumishuvilisi 
tähistama rahvusvahelist õueskudumise päeva 
ühiskudumisega 8. juunil kell 12 Otepää kultuuri-
keskuse terrassil. Kaasa võtta pooleliolev töö.

Oodatud on ka algajad kudumishuvilised – an-
name töövahendid ja õpetame.

Üritust toetavad Eesti Kultuurkapital ja Otepää 
Vallavalitsus.

Alates 15.05.2014 töötab Otepää valla kommu-
naalteenistuse juhatajana Urmas Kuldmaa.

07.05.2014
 Kinnitati Heino Randmaa taotlusel projekteeri-

mistingimused Pühajärve külas Kullaaugu kinnistul 
(katastritunnus63601:001:1290) elamu ja abihoonete 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Helge Hallika taotlusel projekteerimis-

tingimused Vana-Otepää külas Mõtsapika kinnistul 
(katastritunnus63602:001:0050) elamu ja abihoonete 
ehitusprojekti koostamiseks.

 Väljastati Eeli Lääne taotlusel kasutusluba Kääriku 
külas Lääne kinnistul (katastritunnus 63601:002:2675) 
asuvale üksikelamule.

 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
kolm isikut.

 Määrati kolmele isikule sünnitoetus kogusummas 
1152 eurot.
 Anti Priit Salale (isikukood 36310012769, elukoht 

Pargi 4, 67403 Otepää vallasisene linn, Otepää vald) 
luba korraldada Pilkuse külas asuva Pilkuse järve 
ääres ajavahemikul 24. mai 2014. a kell 09:00 kuni 25. 
mai 2014. a kell 18:00 avaliku üritus „Laevamudelite 
võistlus Tamme karikas 2014“.
 Anti Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Kojale 

(registrikood 74002523, aadress Narva mnt 11D, 10151 
Tallinn) luba korraldada Kääriku külas asuvas Kääriku 
Spordikeskuses ajavahemikul 6. juuni 2014. a kell 16:00 
kuni 8. juuni 2014. a kell 11:00 avaliku üritus „Balti 
kohtutäiturite suvepäevad“.

AMETLIK INFO

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

lastekaitsespetsialist
Töö kirjeldus:
• lastekaitsetöö korraldamine Otepää vallas, 
eestkosteasutuse rollist tulenevate tööülesannete 
täitmine, lastele ja lastega peredele suunatud riikli-
ke ning kohalike toetuste ja teenuste korralda-
mine
• tegelemine koolikohustuse mittetäitjate ja 
nende peredega, erivajadustega laste hoolekande 
korraldamine
• laste ja perede nõustamine 
• tugiteenuste võrgu väljaarendamise jätkamine 
ning koostöö lasteasutuste vastavate spetsialisti-
dega.

Nõuded kandidaadile:
• kõrgharidus (eelistatult sotsiaal- või käitumis-
teadused)
• eesti keele oskus kõrgtasemel, ühe võõrkeele 
oskus suhtlustasandil
• laitmatu renomee
• iseseisvus ja analüüsivõime, empaatiavõime, 
pingetaluvus,  kohusetunne
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja algatus-
võime, meeskonnatöö oskused
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse tundmine 
ja oskus töötada vajalike andmebaasidega
• B-kategooria juhiload

Kasuks tuleb:
• avalikus teenistuses töötamise kogemus
• eelnev kogemus laste hoolekande alal
• STAR- programmi tundmine 
• projektitöö kogemus

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• koolitus- ja arenemisvõimalusi
• sõbralikku toetavat kollektiivi

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 03.06.2014.a 
avalduse koos palgasooviga, haridust tõendava dokumen-

di koopia ning elu- ja töökirjelduse aadressile: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 

e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 303.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

erivajadustega inimeste 
tegevusjuhendaja
Peamised tööülesanded:
• psüühiliste erivajadustega klientide igapä-
evaeluga toimetulekuoskuste kujundamine
• klientide tegevusvõime hindamine ning 
nende vajadustele vastava individuaal-või 
rühmatöö läbiviimine
• loovtöö juhendamine, tööoskuste kujune-
mise toetamine
• klienditöö dokumenteerimine ja aruandlus
• kliendi perekonna ja lähedaste nõustamine 
ning koostöö

Nõuded kandidaadile:
• üldkeskharidus (soovitavalt erialane hari-
dus või tegevusjuhendaja kutsetunnistus)
• laitmatu renomee
• empaatiavõime, pingetaluvus,  kohusetun-
ne, kannatlikkus
• hea suhtlemisoskus, organiseerimis- ja 
algatusvõime, meeskonnatöö oskused
• töövaldkonnaga seotud seadusandluse 
tundmine 
• soov töötada erivajadustega inimestega
• B-kategooria juhiload

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd 
• täiendkoolituse võimalusi
• sõbralikku toetavat kollektiivi
• paindlikku tööaega

Kandideerimiseks palume saata hiljemalt 03.06.2014.a 
avalduse koos palgasooviga, haridust tõendava dokumen-

di koopia ning elu- ja töökirjelduse aadressile:  
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 

e-maili aadressile vald@otepaa.ee
Lisainfo tel: 766 4825; 5303 3032.

Haridusasutuste lõpu-
aktused Otepää vallas
30. mail kell 17.00 Otepää Lasteaia majades.
13. juunil kell 16.00 Pühajärve Põhikooli lõpu-
aktus
20. juunil kell 12.00 Audentese Spordigümnaa-
siumi Otepää filiaali lõpuaktus Otepää Vallavo-
likogu saalis.
20. juunil Otepää Gümnaasium – kell 12.00 9. 
klassid ja kell 16.00 12. klass.

Kevadtormi lõpurivistus Tehvandil

Seoses õppuse Kevadtorm lõpurivistusega 23. mail Tehvandi suusastaadionil on Otepää linnas tavapära-
sest suurem kaitseväe transpordivahendite liikumine ajavahemikul 9.00-13.00.

Kolonnide liikumist jälgib ja suunab sõjaväepolitsei.

Lõpurivistus toimub algusega kell 11.00 ja rivistust jälgima on oodatud kõik huvilised.

VILJAR KURG, kapten
KVPS Strateegilise kommunikatsiooni osakond CIMIC ja otseteavitusjaoskonna ülem 
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KULTUURIÜRITUSED
  1. juunil kell 14.00-17.00 Otepää Keskväljakul lõbus pere-
 päev „Kõik me oleme lapsed“. Näidend „Kahe poja lugu“, 

jätsipidu vanaaegsete peremängudega, batuudid, näomaa-
lingud, Pipi ja ponid. Väga halva ilma korral jääb pidu ära! 
Korraldavad Otepää Kultuurikeskus, 

Otepää Avatud Noortekeskus ja Palveränduri kirik.
  4. juunil kell 16.00 Lipupäeva pidulik rongkäik Lipuväljakult 

Otepää Kirikumõisasse. Mängib Pühajärve puhkpilliorkester. 
kell 16.20  Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskamine.

  kell 18.00 Otepää Maarja kirikus kontsert-jumalatee-
nistus „Sinimustvalged laulud“. Esinevad Ivo Linna, Antti 
Kammiste, Siiri Sisask, Ott Lepland, Tartu Poistekoor, Tartu 
neidudekoor “Kurekell”, Otepää Gümnaasiumi segakoor. 
Dirigendid: Vilve Maide, Undel Kokk, Anneli Traks, Eve 
Eljand. 

22. juunil kell 18.00 Kultuurikeskuse pargis Otepää linna jaani-
pidu. Tasuta. Korraldab Otepää Kultuurikeskus.

22.-23. juunil  Pühajärve laululaval Pühajärve jaanituli.

Otepää Avatud Noortekeskus
Noortekeskus suvepuhkusel:
12.-29. juuni
24.-27. juuli
16.-24. august
www.noortekeskus.otepaa.ee, Merit.Nigula@otepaa.ee
23. mail  Traditsiooniline filmi-ja snäkiõhtu. 17.00 Snäkkide 
valmistamine, 18.00 Filmi vaatamine.
1. juunil Lastekaitsepäeva tähistamine Otepää Keskväljakul 
14-17.00. 
10. juunil kell 14.00 noorte matk Pühajärvele + piknik. 
Täpsem info tulekul!

SPORDIÜRITUSED

Tublid Otepää naised alustasid ettevõtlusega 

Apteekrimäel olev mets ei kuulu Otepää 
vallale, vaid on Riigimetsa Majandamise 
Keskuse (RMK) omanduses, kes ka seal-
seid töid korraldab. Ametlikult on seal RMK 
poolt hooldatav ainult üks rada, kuid tegelik-
kuses on sinna kujunenud radade võrgustik. 
Neid mitteametlikke radu RMK eraldi ei 
hoolda, vaid käsitleb nagu tavametsa. Kõiki-
deks töödeks nende radade puhastamisel on 
tarvilik taotleda RMKst vastav raieluba ja 

tasuda nn. kännuraha. 
Vallavalitsus on otsustanud, et kui vallako-

danikud soovivad need radadele kukkunud 
puud ära koristada ja endale näiteks kütte-
puudeks saada, siis vallavalitsus kompensee-
rib selle RMK-le tasutud kännuraha. Selleks 
palume Otepää Vallavalitsusele kirjutada 
avaldus ja lisada vastav raieloa koopia.

 Otepää valla kommunaalteenistuse juhataja 
URMAS KULDMAA

Miks pole Apteekrimäe metsas matkaradadelt 
langenuid puid ära koristatud? 

Marika Vasemägi ja Ele Lepp on 
kaks ettevõtlikku Otepää naist, 
kes avasid 12. mail Otepääl, Allani 
Autotöökoja II korrusel (Valga põik 
3) õmblustöökoja ja ilusalongi.

Töötuksjäänuna otsustasid söakad 
naised ettevõtluses kätt proovida 
– Töötukassa abil omandasid nad 
uued erialad ja alustava ettevõtja 
toetuse abil sisustati nii õmblustöö-
koda kui ka ilusalong.

Marika Vasemägi, kes peab 
õmblustöökoda, sõnas, et ta on oma 
vanasse töökohta tagasi jõudnud 
– õmblustöökoda asub tema kuna-
gises kabinetis. Naised töötasid 
nüüdseks tegevuse lõpetanud pro-
jekteerimisega tegelevas ettevõttes 
– Marika oli Eesti üksuse juhataja ja 
tegi ka firma raamatupidamist, Ele 
töötas jooniste digitaliseerijana.

Uues õmblustöökojas tehakse 
kõiki õmblustöid – õmmeldakse ja 

parandatakse rõivaid, õmmeldak-
se kodutekstiile, saab kasutada ka 
stilisti nõuannet. Marika omandas 
Tartu Kutsehariduskeskuses rätsepa 
eriala. „Olen palju õmmelnud, aga 
nüüd sai armastatud hobist minu 
päris töö. Tahan ka edaspidi ennast 
täiendada ja uusi oskusi omanda-
da, sügisel on näiteks plaan minna 
meeste pintsakute õmblemist 
õppima,“ rääkis Marika.

Ele Lepp, kes kõrvalruumis ilu-
salongi peab, lõpetas Töötukassa 
abiga Iluravi Rahvusvahelise Era-
kooli kosmeetiku eriala. Ilusalongis 
tehakse näohooldust, depilatsioo-
ni, jumestust, ripsmete ja kulmude 
keemilist värvimist-korrigeerimist. 
Ka Elel on plaan ennast täiendada. 
„Tahan õppida pruudi- ja fotomei-
ki, lisaks sellele on sügisel plaanis 
soetada teemantlihvi ja mesoporat-
siooniaparaat, see on näo sügavpu-

hastus, mille käigus eemaldatakse 
valutult surnud naharakud ja stimu-
leeritakse naha uuenemist,“ tutvus-
tas Ele Lepp tulevikuplaane.

Õmblustöökoda on avatud:
T, K - 13-18, N, R - 9-13, muul ajal 

Kohvik-restoranis l.u.m.i 

Kevad on näitamas oma õitsevalt sooja palet ning kägu ku-
kub pikka iga kõigile kuuljaile. Sama pikka iga võib oodata 
kohvik-restorani l.u.m.i korraldatavatele kultuuriõhtutele, mis 
toob Otepääle erakordselt silmapaistvaid isiksusi. Tegemist 
pole mitte ainult Lõuna-Eesti jaoks ainulaadse sündmusega, 
vaid isegi terve Eesti mõistes. 

15. mail oli külaliseks võluv teleajakirjanik MAIRE AUNAS-
TE, keda tulid kuulama üle saja tema talendi austaja. Õhtu oli 
ääretult meeleolukas ning armastatud telestaari sära kandus 
kuulajateni, kes kasutasin õhtu lõpus ainulaadset võimalust 
ning lahkusid Maire Aunaste autogrammi ning ühisfotoga.

Kolmapäeval, 28. mail kell 19 on kohvik-restorani l.u.m.i kul-
tuuriõhtu raames külas tunnustatud teleajakirjanik NEEME 
RAUD. Rahvusvahelise hindamatu kogemusega ajakirjanik 
on väga pikalt elanud Ameerika Ühendriikides ning vahen-
danud sealseid sündmusi Eestisse ning kindlasti näinud ko-
dust Eestit distantsilt hoopis teise pilguga. Põnevaid lugusid 
aitab läbi vestluse kuulajateni tuua näitleja Veikko Täär. 

Kohvik-restoran l.u.m.i kultuuriõhtud on sündmused, mil-
lest tasub osa saada!

9. mail toimus Juhan Liivi nim. 
Alatskivi Keskkoolis juba 34. korda 
võistlus „Nutikad matemaatikud“. 
Nimetatud võistlusel esindas Val-
gamaad ka 5 Otepää Gümnaa-
siumi nutikat õpilast 5.-8. klassist. 

Meie õpilased esindasid oma 
maakonda väga edukalt, tagasi 
tuldi kolme karikaga. 

Kolme maakonna (Tartu-, Vil-

jandi- ja Valgamaa) kõigist nuti-
katest matemaatikutest saavutasid 
meie kooli õpilased üldkokkuvõt-
tes väga head tulemused: 

I koht LAUREN MAE 5. b 
(fotol vasakul),

II koht KRISTJAN MARCUS 
SULAOJA 6. b (fotol keskel),

III koht ERIK SUME 5. a (fotol 
paremal).

Otepää Gümnaasiumi matemaatikud võitsid 3 karikat

Otepää Muusikakooli 37. lend
Laupäeval, 17. mail toimus Otepää  muusikakooli lõpuaktus. 
Lõputunnistuse said neli lõpetajat.
Markus Punnar lõpetas kiituskirjaga klaveri eriala (õpetaja 
Anne Are), Rasmus Jaagant lõpetas kiituskirjaga trompeti 
eriala (õpetaja Arno Anton), Geir Kudu ja Laura Kriisa lõpeta-
sid klaveri eriala (õpetaja Tuuli Vaher).

Soovime kõigile lõpetajatele, et muusika jääks teid sõbrana 
saatma ja rõõmustaks nii teie kui kuulajate südameid.

Otepää Muusikakooli nimel LII PETERSON

28. mail Kiigemägi. Valgamaa V orienteerumis-
päevak. Start on avatud 16.00–19.00. Korraldab: Otepää Spordiklubi. 
Info: Voldemar Tasa 515 0092.
25. mail  Otepää valla matkapäevade VI matk. Vana-
Otepää – Kastolatsi – Otepää Veevärk. Sihtpunkt Kastolatsis on 
avatud kell 9.00-11.00. Korraldab: Otepää vald. Info: Helle Tallo 5661 
4884, Harald Laidre, tel. 5886 5315.
25. mail  kell 17.00 Jalgpall (III liiga) FC Otepää vs 
EMÜ SK, Tehvandi staadion.
30. mai–1. juuni  Otepää Jooksutuur 2014 (kolme päeva joo-
ks), mis on inspiratsiooni saanud legendaarsest igasügisesest 
Saaremaa kolme päeva jooksust. Kolme päevaga joostakse Ote-
pää kuppelmaastikul maraton: reedel Tehvandil 10 km, laupäeval 
Pühajärve ümbruses 17,195 km ja pühapäeval Käärikul „1. Kekko-
neni“ jooks 15 km. Otepää Jooksutuuri eesmärk on propageerida 
tervislikke eluviise, maastikujooksu ning tutvustada Otepää kaunist 
loodust ja häid võimalusi rahvarohkete ürituste läbiviimiseks.
Üritusele registreerimine www.otepaajooksutuur.ee.
  1. juunil  kell 11.00 Jalgpall  (U9) FC Otepää vs FC Elva, 
Aedlinna jalgpalliväljak
  1. juunil  kell 13.00 Jalgpall (U11) FC Otepää vs FC 
Elva, Aedlinna jalgpalliväljak
  1. juunil  kell 17.00 Jalgpall  (III liiga) FC Otepää vs FC 
Tartu, Tehvandi staadion

ettehelistamisel tel. 55 675 001.
Ilusalong on esialgu avatud ette 

helistamisel, tel. 523 3628. Infot leiab 
ka https://www.facebook.com/eleilu-
salong lehelt.

MONIKA OTROKOVA

Tänu nutikatele otepäälastele 
saavutas Valgamaa 5. klasside osas 
esikoha.

6.-8. klasside osas  ja üldkokku-
võttes jäädi kolmandaks.

Pärast pingelist võistlust imetleti 
ka kaunist Alatskivi lossi.

ENE EVER, OG matemaatikaõpetaja

Lp. Otepää Gümnaa-
siumi 1. klassi tuleva-

te laste vanemad!
Palume teid 5. juunil k.a. kell 18.00 
algklasside majja ruumi nr 302 
koosolekule.

Päevakord:
1. Tervitussõnad. 
2. Info koolikorraldusest. 
3. Klasside komplekteerimine. 
4. Klassijuhataja tund.

Võimalusel palume eelnevalt täita ja 
kaasa võtta avaldus 1. klassi astumi-
seks. Avalduse leiate kooli kodule-
helt www.nuustaku.edu.ee.

Marika Vasemägi ja Ele Lepp.

Otepää vallavanem Kuldar Veere 
on kandideerides lubanud, et ta 
töötab ilma töötasuta. Vallavane-
ma palk läheb Otepää valla üldha-
riduskoolide pedagoogidele.

Otepää Vallavolikogu otsustas 
Kuldar Veere ettepanekul, et val-
lavanemale ametipalka ei määrata 
ning suunas selle valla koolide 
– Otepää Gümnaasiumi ja Püha-
järve Põhikooli, palgafondi.

„Lubasin kandideerides anda 
oma palga Otepää valla tublide 
õpetajate tunnustamiseks,“ sõnas 
vallavanem Kuldar Veere. „Olen 

selle lubaduse ka täitnud. Mul on 
hea meel, et õpetajate tunnusta-
misel saavad sõna sekka öelda ka 
lapsevanemad.“

Otepää Gümnaasiumi palgafon-
di määrati 19 296 eurot ja Püha-
järve Põhikooli 6432 eurot täien-
davaid sihtotstarbelisi vahendeid. 
Raha määramise aluseks sai õpi-
laste arv koolides.

Otepää Gümnaasium kehtestas 
raha jagamiseks vastava statuudi. 
Ettepanekuid preemia tegemi-
seks saavad teha kõik inimesed 
või ühendused kaks korda aastas 

– kevadpoolajal 30. maiks ja sügis-
poolajal 1. detsembriks. Nii kevad- 
kui ka sügispoolaastal määratakse 
ja makstakse preemiat kuni 6 ini-
mesele, kokku 12 preemiat.

Pühajärve Põhikoolis otsustab 
vallavanema palga jagamist kooli 
juhtkond, õpetajad ning kooli hoo-
lekogu üheskoos.

Otepää Gümnaasiumi suurepä-
rase õpetaja statuut: http://www.
nuustaku.edu.ee/lehed/avalik_
teave/Statuut.pdf

MONIKA OTROKOVA

Vallavanema palk läheb pedagoogidele

Tänan kõiki, 
kes annetasid 

riideid, jalanõusid 
ja muid esemeid 

Eriline tänu Külli ja Jaan 
Uibole, kes annetasid vaja-
minevad lauad ja usinatele 
abilistele, kes aitasid riideid 
paigutada ja jagada.

Tänan ka Otepää Maximat, 
kes võimaldab riietejagami-
seks kasutada oma ruume.
         RITA PÄRNIK

Head Otepää Teataja lugejad!

Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu 
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aad-
ressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipu-
väljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.

Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab 
hiljem lehes vastused. 

LUGEJA KÜSIB

1. juunil kell 14-17

Otepää Keskväljakul

KOGUPEREPÄEV  „Kõik me oleme lapsed“

 14.00  Peo avamine
 14.15  Näidend „Kahe poja lugu“.  Mängib noortegrupp EXIT Elvast. Jutustaja Margo Meri.
 14.40  Jätsipidu vanaaegsete peremängudega. Juhendaja Margo Meri.
 15.00  Lõbusad atraktsioonid ja tegevused - batuut, pallimeri, bassein paatidega, näo-
     maalingud, Pipi ja õed Ponid. 
 17.00  Lõpukallistus

Päevajuht on Merit.

Tuju tõstmiseks võid kanda kostüümi!

Väga halva ilma korral jääb pidu ära!
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Avatud Noortekeskus ja Otepää Palveränduri kirik.



23. mai  20144 P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil

9.05.2014 korraldati:
  Sangaste R.Nämi karjäärist Palupera mõisakooli juurde 

sõelutud mulla veotööle kvalifitseeriti pakkuja FIE Maila 
Kuusik (11440050). Tema pakkumus 1,20 eurot/veokilo-
meeter käibemaksuta tunnistati vastavaks ja edukaks. 
Hange korraldati projekti “Palupera kogukond aktiivse-
maks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis” ühe tege-
vuse, peenarde rajamine talgupäeval 17. mail eeltööde 
tarbeks.

  Palupera valla teeregistris olevatele teedele Miti kar-
jäärist kruusa veotööle kvalifitseeriti AS Kagu Teed 
(10651715) ja Osaühing Anes-Veod (10439547). Mõlemate 
pakkumused tunnistati ka vastavateks, kuid edukaks 
osutus soodsaim, Osaühing Anes-Veod pakkumus 1,20 
eurot/veokilomeeter käibemaksuta. 
  Palupera mõisa ja selle ümbruse teemas giid-retkejuh-

tide koolituse läbiviijatena laekunud pakkumused Ideest 
Teostuseni OÜlt (12150704), Vapramäe-Vellavere-Vitipalu 
SA-lt (90001552) ja Sihtasutuselt Luke Mõis (90008100) 
tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati aga soodsaim 
pakkumus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-lt 2545 
eurot käibemaksuta. Hange korraldati projekti “Palupera 
kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli komp-
leksis” ühe tegevuse, 8 giidile 8-moodulist koosneva koo-
lituse korraldamine sügis 2014 – kevad 2015, tarbeks.

  Väljastati projekteerimistingimused T.R-ile Neeruti 
külas Oja kinnistule elamu projekteerimiseks.

  Väljastati ehitusload S.P-le elamu, majandushoone 
ja loomapidamishoone ehitamiseks Hellenurme külas 
Metsa kinnistule.
  Määrati üks sünnipäevatoetus 90a. ja vanemale eakale 

20 eurot, ühele majanduslikesse raskustesse sattunud 
perele ühekordne toetus 20 eurot ja ühele kõrgkooli õpi-
lasele õppetoetus 40 eurot.

16.05.2014 korraldati:
  Jagati Mäelooga külas asuv jäätmehoidla maa sihtotstar-

bega Lustiääre kinnistu kaheks eraldi katastriüksuseks 
järgnevalt: Lustiääre (14536 m²) ja Jõeääre (5890 m²).

  Tunnistati kehtetuks korraldus nr 2-2/52 (18.03.14) ja 
määrati uus sihtotstarve munitsipaalomandisse taotleta-
vale Peatuse katastriüksusele Palupera külas – üldkasuta-
tav maa 100%. Samas kinnitati uuesti ka maa maksumuse 
määramise akt (13 eurot), nüüd üldkasutatavale maale.

  Määrati üks matusetoetus 130 eurot.
  Anti seitsmele perele vajaduspõhist peretoetust kogu-

mahus 124,67 eurot.

20.05.2014 korraldati:
  Väljastati kasutusluba U.K-ile Päidla külas Tuule kin-

nistul valminud elamule.
  Määrati maikuul toimetulekutoetust 4 perele kogu-

summas 595,45 eurot.
  Määrati maikuul täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule 

kogusummas 235,16 eurot.
  Määrati maikuul hooldajatoetust 18 isikule kogusum-

mas 337,44 eurot.

AMETLIK INFO

25. mail kõik valima!

Vali sinagi
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, esi-

tusele tuleb Kalvi Haabneri külalugu „Eku, Valdorf ja 

Uus pakutav tasuline teenus 
Palupera vallas – koduteenus

Koduteenus – mis see on? 
See on isikule tema enda kodus osutatav tee-
nus, mis aitab tal oma harjumuspärases kesk-
konnas toime tulla. 
Nt põhiteenused:
• abistamine tubade koristamisel;
• toiduainete, muude esmatarbekaupade, 
ravimite koju toomine;
• joogivee kaevust tuppa toomine;
• arstiabi korraldamine (arsti juurde re-
gistreerimine, eriarstile mineku organiseerimi-
ne jne);
• pesemisvõimaluste korraldamine (abista-
mine vannitamisel või dušši all pesemisel või 
saunas pesemisel);
• asjaajamise korraldamine ametiasutuste-
ga;
• vajadusel saab kokku leppida lisateenustes, 
mis tulenevad konkreetsest abivajadusest.

See ei ole hooldamine, pidev ja ööpäeva-
ringne kõrvalabi.
Lisateenused nt:
• hädavajalik lume koristamine;
• küttepuude tuppa toomine.

Kellele osutatakse?
Teenust osutatakse rahvastikuregistri and-
metel alaliselt vallas elavatele isikutele,  kelle 
toimetulek sõltub kõrvalabist. 

Kuidas teenust tellida?
Teenusest huvitatud isikul või tema lähedasel 
tuleb pöörduda avaldusega Palupera Vallava-
litsuse poole. Järgneb kodukülastus, mille käi-
gus hinnatakse koos isikuga  tema toimetule-
kut, selgitatakse välja koduteenuse osutamise 
vajadus ja vajalike teenuste loetelu. Sõlmitakse 
vallavalitsuse ja isiku (või tema lähedase) vahel 
kirjalik leping. 

Kuidas toimub rahastamine ja teenuse eest 
tasumine?
Teenuse maksumusest ca 50% kaetakse valla 
eelarvelistest vahenditest ja 50% isiku omaosa-
lusest. Omaosalusest vabastamise ettepane-
kud vaatab läbi vallavalitsuse sotsiaalkomisjon 
ja omaosalusest vabastamise ulatuse kinnitab 
vallavalitsus oma korraldusega. Koduteenuse 
osutamise aja sisse arvestatakse kogu teenuse 
osutamiseks kulunud aeg.

Koduteenuste hinnad 
1. Põhiteenused 
1.1 Abistamine üks kord nädalas keskmiselt 1,5 
tundi kord – hind 23 € kuus. 
1.2 Abistamine kaks korda nädalas keskmiselt 
1,5 tundi kord – hind 46 € kuus. 
1.3 Abistamine kolm korda nädalas keskmiselt 
1,5 tundi kord – hind 69 € kuus. 
2. Lisateenused 
2.1 Lisateenuste osutamine on tunnipõhine, 
teenuse hinnaga – 3,85 € tund.

Info: tel. 76 79 502, heli@palupera.ee.

Kolm Valgamaa pärandihoidja hõbesõlge Palupera valda

Euroopa Parlamendi valimi-
sed 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). 

Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine 
kell 9.00-20.00.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument.

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

Palupera vallavalitsuse teenistu-
jate 2014. aasta puhkuste ajakava

Terje Korss, vallavanem - 30.06-13.07; 29.07-8.08; 
22.08-31.08.
Heldi Laks, vallasekretär - 2.06-16.06; 25.06-6.07; 
28.07-6.08.
Merike Terve, pearaamatupidaja - 7.07-14.07; 4.08-
17.08; 25.08-31.08.
Heli Elbson, sotsiaalnõunik - 7.07-13.07; 22.07-
18.08.
Tõnu Kukk, maakorraldaja - 1.07-28.07.
Külliki Reim, sotsiaaltöötaja, Nõuni raamatukogu 
juhataja - 1.07-20.07; 1.08-15.08.

Talgupäeval tehti Palupera mõisapargis 
ära palju tööd – puhastati tiikide ümbrust 
võsast, rajati püsikute ja roosipeenrad, 
laoti riita küttepuud, lammutati vana män-
guväljak, rohiti puhtaks staadion, koristati 
mõisaparki. 

Palupera vallavalitsus tänab kõiki osa-
lejaid: kooli personali ja õpilasi, noori 
Rõngu ja Rannu vallast, Hellenurme 
noortekeskuse esindust, Tantsuklubi Mat-
hilde naisi, MTÜ P-RÜHM mehi, kooli 
vilistlasi ja lapsevanemaid ning perekond 
Suud koostöö eest. 

Suur aitäh maitsva talgusupi eest nii 
keetjatele kui ka materjali andnud Otepää 
Lihatööstusele Edgar ja Rõngu Pagarile! 

Tehnikaga toetasid meid vilistlased 
Arne Jänessoo, perekond Lokk (kes olid välja 
tulnud kogu perega), Kalev Lõhmus, Rein Tiimann, 

Marek Uuemaa jt. Kogukonnas peitub jõud!
Vallavanem TERJE KORSS

17. mai talgupäev Palupera mõisapargis

9. mai pidulikul kontsert-aktusel tunnustas Rah-
vakunsti- ja Käsitöö Keskselts Valgamaal juba 
seitsmendat korda maakonna rahvakultuuri kand-
jaid, edendajaid ja kultuuritöötajaid. Aastapree-
miaks Ave Kruusmaa kujundatud pärandihoidja 
hõbesõlg.

Käsitööpärandihoidja sõle sai Hellenurme vesi-
vesi veskiemand Mae Juske.

Kultuuritöötaja auhindu otsustati seekord välja 
anda kaks. Sõled said Palupera vallas kultuuri 
arendavad Kalev Lõhmus ja Nõuni kultuurimaja 
perenaine Marika Viks.

Tänuüritus toimus emadepäeva eel, kohaselt 
seega Valgamaa aasta ema tunnustamisega. Kolme 
lapse ema Mae Juske Hellenurmest oli samas ka 
Aasta ema 2014 nominent.

Õnnitlused meie väärikatele hõbesõle saajatele 
koduvalla poolt!

MTÜ Hellenurme Mõis eralaste-
aiast saadetakse kooli 19. lend

Lasteaias 29. mail kell 16.30

lõpetavad:

1. Anna Greta Raal
2. Aleksander Andrejev
3. Argo Roodla
4. Kätriin Sööt
5. Lisete Jõesaar
6. Lisette Kirsimäe

Head kooliteed soovivad koduvald ja 
MTÜ Hellenurme Mõis!

Millal?   31. mail
Kus?   Nurmsi lennuväljal Järvamaal
Soovituslik vanus? 12-26 aastat
Osalustasu?  5 eurot, maksta hiljemalt 
  28. maiks Kerstile
Transport?  Buss viib ja toob
Info ja regamine? Kersti Voolaid,  
  kersti.voolaid@gmail.com, 
  tel. 58076598
Sündmus toimub projekti “Palupera valla noorte koostöö 
suurendamine” raames.

Maaelu Arengu 
Euroopa 
Põllumajandusfond: 
Euroopa investeeringud 
maapiirkondadesse

MTÜ Avatud Hellenurme noortekeskus koos-
töös Palupera valla noortevolikoguga korraldab HEI-HEI !

Huraderii-hurraderaa, küll rõkkaks rõõmust maakera, 
kui kogu võim maailmas võiks olla laste käes...

Olete oodatud pühapäeval, 1. juunil kell 18 
Nõuni kultuurimajja, et koos tähistada

PALUPERA VALLA LASTEKAITSEPÄEVA.

Mängime, lustime, tantsime, maiustame, diskotame ja 
mida veel, saad teada, kui tuled peole.
Kutsu sõber ja pere ka kaasa! 
Buss ringil: Palupera kool (17.30) – Hellenurme – 
Päidla – Nõuni. 
TASUTA!

Paraplaani tandemsõit

Ei ole paremaid, halvemaid aegu. 
On ainult hetk, milles viibime praegu...

Nii kirjutas Artur Alliksaar ja vii-
sistas Piret Rips-Laul. Meie, Palu-
pera valla naiskoori hetk, on meie 
jaoks ning meie pöidlahoidjate 
jaoks eriti tore, sest jah-sõna lau-
lupeole sõiduks on käes. 

Alustasime poolteist aastat 
tagasi, südames siiras soov laulda, 
mis sel aastal kasvas sooviks 
ennast laulupeole laulda. Mis 
siis, et nii mõnelgi viimane koos-
laulmise kogemus jäi eelmisesse 
sajandisse. Vahepeale on jäänud 
kontserdid oma valla üritustel, 
Hellenurme ja Kodijärve hoolde-
kodudes, Pühajärve puhkekodus, 

osavõtt „Uma peost“ jne. 
Meie vahvast lauluseltskonnast 

on saanud ühtehoidev ja üksteist 
toetav sõpruskond, kus laulab 
koos kolm erinevat põlvkonda. 
Kui vaja, minnakse juubilarile 
üllatussünnipäevalaulu laulma, 

Aeg puudutab 
meid kõiki

kui vaja, heegeldatakse oskajate 
poolt mitteoskajatele esinemisrii-
deid jne. 

Suur tänu Merlele – on sul 
ikka optimismi! Toetuse eest tänu 
Palupera vallale ja Kultuurkapi-
talile!

Palupera Pritsikuur 
on alates 

12. maist noortele avatud igal esmaspä-
eval kell 12.00- 20.00!

Võimalus mängida lauamänge, piljardit 
või lihtsalt oma sõpradega mõnusalt aega 
veeta.

Rõõmsate kohtumisteni!

Noortejuht KERSTI VOOLAID
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17. mail toimusid järjekordsed valla-
päevad. Need päevad on muutunud 
oodatud traditsiooniks ja meie kul-
tuurielu lahutamatuks osaks. 

Ilmataat oli lubanud üle pika 
aja sooja ja kuiva ilma. See andis 
lootuse, et tänavune Puka laat 
möödub vihmata ning vihm ei takista 
ürituste korraldamist. Meie rõõmuks 
nii ka läks ning hommikul siras juba 
ilus päike. 

Üritused algasid laadaga. Seekord-
ne laat oli iseloomulik selle poolest, 
et müüdi ja osteti palju istikuid ning 
taimi. Kartsime, et Türil toimuv suur 
laat tõmbab müüjad siit ära, kuid  
päriselt nii ei läinud. Müüjaid ikka 
jagus meilegi. 

Kell 10.00 toimus taas üle paari 
aasta Puka rammumehe võistlus. 
Võisteldi kahe käega 24kg sangpom-
mi rebimises,  raske paku heitmises 
ja autoveos.  

Võitjad olid: rebimises I Karl 
Kadaja, 40 korda; II-III Maido Näkk 
ja Agris Possul 10 korda. Paku tõuka-
mises I Karl Kadaja, II Agris Possul,  
III Simo Juurmets. Autoveos I Agris 
Possul, II Karl Kadaja, III Maido 
Näkk. Kokkuvõttes on Puka rammu-
mees 2014 Karl Kadaja, teine Agris 
Possul ja kolmas Maido Näkk.

Kell 11.00 avati vallapäevad ja 
toimus meie taidlejate traditsiooni-
line kevadkontsert. Esinesid Puka 
nais- ja meesansambel, keda juhen-
dab Evald Raidma, tantsulise poole 
eest hoolitsesid meie vanemad tant-
sijad ansamblist Vokiratas Vaike 

Eiche juhendamisel. Oma loomin-
gulisust ja tantsuoskust demonstree-
risid noored loovtantsurühmast Kaie 
Tamme juhendamisel. Oma lauluilu 
oli näitama tulnud segakoor U-Tuur 
Evald Raidma juhendamisel. 

Solistidena esinesid Puka kooli 
õpilased Sandra Kuus ja Gerli 
Rosenberg muusikaõpetaja Sille 
Lõõndre juhendamisel. Oma lau-
luoskust pakkusid nautida ka noored 
solistid Merlicande Lehtsaar ja 
Helena Hendrikson Sille Lõõndre 
juhendamisel. Kokkuvõttes võib 
öelda, et meie taidlejad pakkusid 
taas oma valla inimestele toreda 
kevadkontserdi.

Kell 12.00 toimus esmakordselt 
vallapäevadel Aakre-Puka jooks. 
Joosta said nii suured kui ka väike-
sed ja ka kepikõndijad läbisid 8,5 km 

raja. Jooksu põhidistants oli 8,5 km, 
lapsed jooksid 2,5 km ja lasteaiaea-
lised läbisid staadionil 100 meetrit 
(kuni 4aastased ) ja 400 meetrit (5-
6aastased).

Tulemused (8,5 km)
Mehed: 1.Margus Koor (31.52), 
2.Kaspar Songissepp (34.40) ja 
3.Ardi Ringvee (37.02). Naised: 1. 
Egita Stahovska (41.35), 2. Chris-
tiane Koor (45.40). Poisid M18: 1. 
Taavi Perv (37.59). Tüdrukud T18: 1. 
Meriliis Kukk (50.32). Mehed M40: 
1.Olev Org (35.19). Naised N35: 
1.Margit Lõhmus (41.48). Mehed 
M50: 1.Aivar Jesse (39.36). Naised 
N45: 1.Zita Sproge (44.23). Mehed 
M60: 1.Aivar Lillipuu (41.04). 
Naised N55: 1.Aija Lace (46.50). 
Mehed M70: 1.Leonhard Vent 
(1:06,2).

Puka valla päevad toimusid 19. korda 

Puka Lasteaed 

ootab oma endisi kasvandikke ja töötajaid 

50. sünnipäeva tähistamisele 

reedel, 13. juunil kell 16.00 Puka lasteaias, Võru 
mnt. 10.

Sõna keraamika pärineb Vanast-
Kreekast: kera – maavaha, keramos 
– savi. 

Savikujukesi ja savinõusid hakkas 
inimene valmistama samal ajal tule 
kasutuselevõtmisega. 

Räägitakse legendi lõkkesse ära 
visatud savisest korvist, kus savi põles 
kõigi imesuseks kõvaks koorikuks. 

Nii olevat selgunud savi omapära 

ja alguse saanud selle kasutami-
ne nõude valmistamisel. Vanimad 
leiud ulatuvad 35 000 aasta tagusesse 
aega.

Puka valla päeval reklaamis kuns-
tikool seda vana tarbekunsti ala. Kes 
soovis, sai käe saviseks teha ja omale 
midagi meisterdada.

ESTI KITTUS

Keraamika töötuba valla 
päevadel

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).

Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine kell 
9.00-20.00.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument.

Kell 13.00 algasid Puka Keskkooli 
lasketiirus Puka valla meistrivõistlu-
sed laskmises. Võistlustel tuli 10 
minuti jooksul lasta 20 lasku.

Tulemused. Kuni 12aastased 
kinnise toega - Tüdrukud – I Eliise 
Uibo (154 p); II Annabel Teder (63 
p) ja III Marge Koort (16 p); Poisid I 
Rainet Tamm (3 p); 

13-17aastased käelt istudes - Tüd-
rukud: I Sandra Kuus (103 p); Poisid: 
I Karel Kuus (143 p), II Karel Objar-
tel (65 p).
18a ja vanemad püsti laskmine - 

Naised: I Inger Zimmer (55 p),  II 
Elsa Sepping (20 p), Mehed: I Alo 
Sepping (49 p). 

Kell 14.00 pidi algama tänavakor-
vpalli võistlus, kuid seoses Aakre-
Puka jooksu tulemuste selgitami-
sega venis mängude algus. Tänava-
korvpallis mängiti kas mänguajaga 
10 minutit või 21 punktini. Vanused 
olid kuni 12aastased poisid-tüdru-
kud, 13 -17aastased poisid-tüdrukud 
ning 18a ja vanemad mehed-naised. 
Tänavakorvpalli võitsid 13-17 aastas-
te hulgas võistkond Tujurikkujad, 18 
ja vanemate naiste hulgas oli parim 
võistkond Naised ja 18 ja vanemate 
meeste hulgas võistkond Kossuäs-
sad. Tänavakorvpallis on jäänud 
mõned aastad vahele ja see võis põh-
justada tagasihoidliku osavõtu, kuid 
loodame peatselt osavõtu suurene-
mist ja korvpalli populariseerimist.

Õhtu lõpetas tantsuõhtu ansamb-
liga Kaks Teed.

Vallavanem HEIKKI KADAJA 

Õpilased raamatukogus
Mai on õite ja tärkamise kuu. Kuid kõige tähtsam 
on see emadele ja vanaemadele. On ju maikuu teist 
pühapäeva juba väga kaua aastaid tähistatud ema-
depäevana.

Puka raamatukogus olid enne seda tähtsat päeva 
külas 3. ja 4. klassi õpilased koos õpetaja Evaga. 
Alustuseks rääkisid lapsed, mis lilli nad sellel päeval 
emadele ja vanaemadele kingivad ning kuidas keegi 
kodus üllatusi valmistab. Siis lugesime koos toredat 
raamatut “Kallis ema”. Lastele raamat väga meeldis, 
see oli südamliku teksti ja armsate piltidega.

Edasi hakkasid lapsed kaarte valmistama. Olin ette 
valmistanud materjalid, millest valmisid õpetaja abi-
ga ikka tõelised kunstiteosed. Laste ideed kaartide 
kaunistamisel panid lausa imestama. Lisaks kirjutati 
sinna ilusaid salme ja luuletusi.
Päev jätkus väikese maiustamisega ja mõned lap-
sed jäid ka peale üritust edasi raamatuid vaatama 
ja mängima.

Aitäh osavõtjatele!

ENE MARKOV, Puka raamatukogu

Aakre luulesõbrad Pokumaal
Ilusad kevadilmad lausa kutsuvad 
luuletama. Aakre kooli 1. ja 3. klas-
siga võtsime osa looduseteemalisest 
luulevõistlusest, kuhu oodati luule-
tusi pokudest ja loodusest üldiselt. 
Võistlus oli pühendatud pokude 
looja ja lasteraamatute autorile 
kunstnik Edgar Valterile, kes oleks 
sel aastal saanud 85aastaseks.

Varsti tuligi kutse Pokumaale. Me 
polnud seal ammu käinud, seega 
jagus uudistamist küllaga. Hooned 
renoveeritud, väike armas kohvik, 
sõbralikud maalambad aedikus, 
kõikjal lahedad puukujud – need on 
esimesed muljed uuenenud Poku-
maast. Kui lapsed olid veidi ringi joo-
ksnud, algaski luulevõistluse autasus-
tamine. Võrumaa luulemees Contra 
juhtis päeva. 

Žürii oli auväärne: Riigikogu 
esimees Ene Ergma, luuletajad Leelo 
Tungal, Jaan Kaplinski, Jaak Urmet 
(tuntud kui Wimberg) ja Külli Lepik. 
Nad rääkisid lastele oma kogemus-
test luuleilmas ja andsid nõu, mida 
luuletamisel edaspidi arvesse võtta. 
See rõõmus hetk, milles elad väärib 
tihti luulekeelde panemist. Jaan 
Kaplinski propageeris ka vabavärssi 
ja luule lühivormi haikut. Luuletu-
ses ei peagi alati kõik riimi minema, 
tähtis on tunne!

1.-4. klasside vanuseklassis sai 
esimese koha Janet Lilleallik meie 
kooli 1. klassist luuletusega „Luuletus 
loodusest ja asjadest“. Tema luuletus 

oli žürii meessoost liikmete vaielda-
matu lemmik oma praktilise meele ja 
heade mõtetega aja mõõtmise kohta. 
Kolmas koht kuulus 3. klassi õpilase-
le Triinu Kullile pokuteemalise luule-
tuse eest. Kokku oli luuletusi võistlu-
sel üle 400, alates lasteaialastest kuni 
täiskasvanuteni välja. 

Kui auhinnad käes, lugesid luule-
tajad Contra ja Wimberg ette oma 
vimkadega luuletusi ja proovisid ka 
kohapeal uusi luua. Imesta ainult, 
kuidas nad neid riime ja lõbusaid 
seoseid leiavad. Viskavad nagu var-
rukast!

Pärast oli veel aega pärimus-
ringi eestvõttel vanu laulumänge 
mängida, pannkooke süüa, võrkkii-
kedes kiikuda, näomaalinguid teha 
lasta, metsaradadel taimi uurida ja 
Pokukojas näitusi vaadata. Oli tegus 
päev!

Ja lõppu üks väike uudis veel 
looduse teemadelt. Meil on hea 
meel teada anda, et oleme Kesk-
konnakäpa konkursil pääsenud oma 
teoga “Looduse õpperada Aakre 
mõisapargis”  teise vooru, kus meie 
tegu hakkab hindama rahvas ja ka 
žürii. Rahvahääletus toimub kodu-
lehel Keskkonnakäpp.ee, Facebook 
like nupu alusel. Enim hääli saanud 
tegu võidab rahva eriauhinna. Seega 
palume teie toetust!

Ilusat kevadet kõigile!
Aakre õpetaja LIINA LAASER

Teade
Pühapäeval, 25. mail toimub koerte ja kasside 
kohustuslik tasuta vaktsineerimine 
marutaudile. 

  7.00  Puka vallamaja
  7.45    Kopli äri
  8.15      Mööbli majad
  8.45    Kähri
  9.30    Kuigatsi
10.00 Mägiste
10.15     Keeni kauplus
11. 00    Ande kauplus
11.30 Keeni raudteejaam
11.45   Õru vana koolimaja
12.00    Uniküla
12.20 Õru
13.00  Priipalu
13.30 Soontaga
14.00  Aakre rahvamaja
14.30  Pühaste

Palun koera- ja kassiomanike aktiivset 
osavõttu. 

Järgmine vaktsineerimine toimub 2016. 
aastal. 

Telefon 5149 345, 769 2227, Tarmo Kosk, 
loomaarst.

Maris Kärson on Valgamaa 
Aasta ema 2014
9. mail kuulutati kolmandat korda välja Valgamaa 
Aasta ema. Seekord sai tiitli viie lapse ema Maris 
Kärson Puka vallast.

Komisjonile saadetud iseloomustuses oli kirjas: 
„Minu ema on nagu hunt kriimsilm üheksa ametiga: 
kokk, kondiiter, keevitaja. Ei leidu tööd, millele ta 
kätt külge ei paneks või hakkama ei saaks. Kui poeg 
oli väike ja vanaisa tahtis neile kinkida jõuludeks 
köögikombaini, ütles pisipoja Tsirgu papale, et neil 
on köögikombain olemas. Ainult ta oskab sünnitada 
ka. Tema kannatlikkus ja headus ning oskus kõikide 
meele järgi olla on üüratu. Tema emainstinktid ei 
katke vist mitte kunagi ega mitte kellegi jaoks. Igas 
mõttes väga suurepärane ema!”

Aasta ema sai kingituseks Valgamaa käsitöö-
meister Piret Ilvese valmistatud Otepää kihelkonna 
seelikutriibustiku kangast valmistatud padja ja 
maavanema tänukirja.

http://valga.maavalitsus.ee

Päevajuht Contra, žürii liikmed Wimberg, Ene Ergma ja Jaan 
Kaplinski ning väikesed luuletajad Triinu Kull ja Janet Lilleallik.

Puka Vallavalitsus korraldab alljärgnevate 
detailplaneeringute eskiislahenduste 
avaliku väljapaneku
1)Tööstuse tn puurkaevu detailplaneering, ala asub Puka alevikus;
2)Musina kinnistu detailplaneering, ala asub Kiberna külas;
3) Võidula, Turbasöödi, Kõrtsitoa, Raide ja osaliselt Laura kinnistu
detailplaneerin, ala asub Plika külas, Puka ristis endise Kõrtsitoa talu
ümbrus;
4)Vooremäe puhkeala detailplaneering, ala asub Purtsi külas Vooremäel.

Avalik väljapanek toimub 02.juunist kuni 09. juunini 2014. Avalik arutelu 
toimub Puka Vallavalitsuse ruumides 11. juunil 2014 kell 15.00.
Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Puka Vallavalitsuse ruumides
ja kodulehel www.puka.ee.
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Mõni meist arvab ehk, et San-
gaste kant ja kõrvalalad on 
sattunud Marsimeeste rün-

naku alla. Pilverinne ja vikerkaargi 
tundusid muutuvat kaitsevärviliseks. 
Hakkab äkki hirm, et rohelised tulnu-
klased teevad rukkipõldu viljaringe ja 
viivad lehmagi taldrikuga minema, 
ennast takkapihta?! 

Nii hull see asi siiski veel pole ja 
tulnukmehed on täitsa omad maised 
olevused eestimaise markeeringuga. 
Oleme neil päevil saanud näha meie 
Kaitseväe ja NATO liitlaste ühisõppu-
si, mis õnneks ka suuresti meie kodu-
kanti puudutavad. Õnneks, sest tegu 
on õppelahingutega ja mitte päris-
ponnistustega. Õnneks ka seetõttu, et 
selline ,,asja sees olemine“ ei saa just 
paljudele asumitele osaks. Lisatulu on 
saanud Valgamaa väikepoed ja bensii-
nijaamad, põnev on nii suurtel kui ka 
väikestel, nii naistel kui ka poistel.

Kui käis ,,Sangaste vallutamise“ 
lahing, oli pealtvaatavaid-huvilisi 
kõikjal näha. Põnev ja tõene lahin-
guimitatsioon oli toodud näha otse 
asula keskele. Kindlasti kaasnes 
sellega ka ehmunud koeri-kasse ja 
ehk ka mõnigi vanem inimene luksa-
tas ärevalt laskude peale. Teisalt aga 
oli vägev vaatemäng ja oma valmiso-
leku tõestamine meile, kes me seda 
oma armeelt ootame. Kogu selle 
tegevuse keskel võis näha enamas-
ti asjaga kursis olevaid ja rõõmsalt 
uudishimulikke möödasõitjaid, aga 
ka mõned ehmunud Soome turistid 
ning pikkade silmadega vene num-
briga autode juhid. Ehk veenab see 
kedagi kusagil kaugemal, et siia rohe-
lisi mehikesi enam saata pole mõtet, 
sest siin on nad juba ees ja sees.

Kui ka õppused kedagi erineval 
moel häirisid, siis see on väike hind 

Roheline vikerkaar ja lahing Sangaste pärast 

Seenioride tantsupidu

Et kõik ausalt ära rääkida, pean alus-
tama sellest, et sain kutse osaleda 
Araabia Ühendemiraatides sõjaväe-
laste kestvusratsutamise MMil. Reis 
toimus ajavahemikul 2-8. märts.

Eesti esindas viis inimest: esindaja 
Heino Märks, treener Õnne Halliko 
ning sportlastena Kairit Kalbre, Virge 
Laur, Ines Beilmann, Viljar Jaamu 
ning mina Anniki Kreek. Pean kohe 
mainima, et  treenerina on Õnne minu 
arust oma ala parim. Tänu tema nõu-
annetele sai minust, kestvusratsutaja. 

Dubais ootas meid mõnusalt soe 
kliima, viie tärni hotell (oli tärnid auga 
välja teeninud) ning oma auto koos 
autojuhiga. 

Päevad olid suhteliselt kiired – ees 
ootas tutvumine hobustega, võistluste 
avamise proov, avamine, kaalumine 
(võistleja koos varustusega ei tohtinud 
kaaluda alla 75 kg) ja treeningud, tree-
ningud, treeningud. Sellegipoolest 
leidsime aega Õnnega üks väike kõr-
beretk hotelli ümbruses ette võtta, mis 
kujunes vägagi mõnusaks vahepalaks. 

Ja loomulikult ei suuda ma maini-
mata jätta, mis tunde tekitab hobusega 
kõrbes ringi galopeerida. See oli unis-

tuseks olnud ammu, kuid sel-
lisel kujul unistuse täitumist 
ma oodata ei osanud.

Kohapealne asjaajamine 
oli täiesti tavaline lõunamai-
ne „organiseerimine“. Kõik 
kokkulepitud kellaajad nih-
kusid tunni või paari võrra 
edasi. 

Võistluste start anti koha-
liku aja järgi kell 7 hommi-
kul. Hommik oli udune ning 
jahedavõitu, aga see võis olla 
ka minu altvedanud närvisüs-
teemi tekitatud tunne. Stardis 
oli ca 70 ratsanikku, kellest 
tulemus said kirja 24.

Eestlaste tulemused olid 
järgmised: Viljar sai kirja ühe 
ringi (40 km), Ines kaks ringi 
(80 km), Kairit ja Anniki 
kolm ringi (100 km). Meie 
parim oli Virge, kes oma 
truul ratsul läbis kogu dis-
tantsi (120 km) ning lõpetas 
MMi kuuendana.

Üldiselt oli reis tore: soe ja puhas 
riik, liivaluited, palmid, hobused ja hea 
seltskond. Minu jaoks isiklikult oli see 

võistlustele minek nagu pea ees tund-
matus kohas vette hüppamine, hea et 
kivi ette ei jäänud.

Suurimad tänud Õnnele, Kairitile ja 

Eesti naine Anniki kappas hobusega kõrbes 

Euroopa Parlamendi 
valimised Sangaste vallas
Euroopa Parlamendi valimisteks on Sangaste val-
la haldusterritooriumil moodustatud valimisjaos-
kond nr 1 hääletamisruumi asukohaga Sangaste 
vallamajas (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik, 
Sangaste vald, 67013).

Valimispäeval 25. mail toimub hääletamine kell 
9.00-20.00.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut 
tõendav dokument.

Heategevuslik perepäev Sangaste lastead Krattilas 

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 aad-
ressil diana@sangastevv.ee või tuua 

paberkandjal kooli direktorile.

selle eest, et Kaitsevägi on treenitud 
ja valmis iseolemist kaitsma. Tegelik 
Oma Riigi kaitsmine käibki põllul/
metsas ja pauguga, mitte telekapult 
käes ja vinguviiul kõrval. Valdav taga-
siside rahva poolt õppuste suhtes on 
olnud väga positiivne. Mõned ras-
ketehnikast kannatada saanud met-
sateed jms tehakse väe poolt korda. 
Kui mõni asi kahe silma vahele jääb, 
antagu sellest teada valda ja me edas-
tame info.

Eesti sõdurid rääkisid, et meie 
vald ja inimesed on neile väga hea 
mulje jätnud ning neid on hästi vastu 
võetud. Kiitsid ka vanema põlvkonna 

kaitsetahet, sest üks vanem härra ühes 
talus oli kaheraudsega kuurist välja 
hüpanud ja vene keeles ,,ruki verhh!“ 
kamandanud. Õnneks jõudis talle 
lõpuks kohale, et puha omad poisid ja 
linnuhaavlid jäid seekord lendu lask-
mata.

Keeni Põhikoolis paiknes pikka 
aega õppuste staap, kust juhiti kogu 
Eesti treeningteatrit. Kooliperele 
põnev ja hariv kogemus, kogukonnale 
igati kasulik elamus. Õppuste käigus 
lendasid üle sangaste NATO õhujõud 
ning Helmes näidati korralikus õppe-
lahingus relva võimu nii, et leegid üle 
pea käisid. Igal juhul on tegu väga 

väärt asjaga Eestile ja tõsise kogemu-
sega Kaitseväele. Vaadates meie kait-
seväe treenitust ja üha tõhusamaks 
muutuvat relvastust ladusa koostöö 
taustal, kasvab usk oma Riigi võime-
kusse. Mina küll ei sooviks praegu olla 
see paha, kes Eestile kallale tuleks. 
Jalutuskäik see enam kindlasti ei 
ole ning korralikud kaotused on ette 
näha. Sest väikese riigi armee on hea 
väljaõppega ja tõhusa kaitserelvastu-
sega ning ükski suur ei taha tegelikult 
suuri kaotusi.

Jõudu kaitseühendusele ja Eesti 
sõdurile!

KAIDO TAMBERG

Virgele õpetussõnade eest ning Vilja-
rile, et ta lahkesti oma arstiportfelli oli 
nõus minuga jagama.

ANNIKI KREEK Sangaste kandist

Meie lasteaias on igal kevadel tradit-
sioon tähistada õppeaasta lõppu 
meeleoluka perepäevaga. Seekordne  
kujunes aga kõigile eriliseks, esma-
kordselt toimus lastevanemate ideest 
välja kasvanud heategevuslik laat.

Lastevanemate kaasamine maja 
tegemistesse on Kratila üks prioriteete. 
Ja seegi kord sai sellest põnev ettevõt-
mine, kus oli võimalus kaasa lüüa kõi-
kidel soovijatel. Vanemate abil muret-
seti õnneloosiks auhinnad, milleks olid 
kodus kasutuna seisvad mänguvahen-
did. Tublid emad katsid laua maitsvate 

küpsetistega ning snäkkidega. Asjali-
kud isad lõid kaasa töötoa vahendite 
valmistamisel, batuutide muretsemisel 
ning päästetehnika näitamisel. Laste-
aiapere omaltpoolt pani müügiks välja 
laste tehtud käsitööd ja mõned laste 
kasvatatud taimed.

Perepäeva muutis põnevaks ja mui-
nasjutuliseks Pokumaalt külla saa-
bunud Metsamoor koos Pokudega. 
Ühiselt lauldi, korraldati põnevaid 
võistlusi ning tantsiti. Veel sai töötoas 
meisterdada koos Metsamooriga pih-
lakaokstest kaitsemärki ning Poku-

dega puidust puslesid. Palju lustimis-
rõõmu pakkusid lastele batuudid ning 
uus päästemasin, kus võis lausa roolis 
istuda. 

Kohviku, käsitöö ja õnneloosi järje-
korrad aga püsisid pikad peo lõpuni. 
Õnnelikud ja rahulolevad lapsed 
andsid toimuvale ühese hinnangu: 
„Väga äge!“ Seega võib lugeda pere-
päeva igati kordaläinuks.

Esmakordse heategevusliku laadaga 
koguti 73 eurot ja 12 senti. Selle raha 
eest soetatakse lasteaiale fotoaparaat 
lasteaia sündmuste ja tegemiste jääd-

vustamiseks.
Õnnestunud perepäeva eest täname 

kõiki lapsevanemaid, kes oma abi 
pakkusid ja kaasa lõid. Suur-suur 
aitäh teile! 

Eriline tänu Merle Tombakule 
peo juhtimise ja põnevate tegevuste 
eest, Keeni Põhikooli neidudele töö-
tubades laste juhendamise eest ning 
Kratila vahvale kollektiivile laada-
melu pakkumise eest!

 Sangaste lasteaed Kratila direktor  
MAIRE MURUMAA

Teade 
Kõik Sangaste valla omastehooldajad on oodatud 
väljasõidule ja kohtumisele Võrumaa omas-
tehooldajatega reedel, 13. juunil ja laupäeval,        
14. juunil. 

Reedel kell 12.00 toimub ekskursioon Võru linnas 
tegutsevasse uude rehabilitatsiooniasutusse ning 
peale ühist lõunasööki kell 14.00 algab ringsõit, 
kus tutvutakse MTÜ Meiela taimeaiaga Nõnoval 
ning maakonna looduskaunite kohtadega. Osa-
lejatel tuleb tasuda oma söögi eest ning soetada 
külastatavate kohtade piletid. 

Laupäeval kell 10.00 algab tutvumine Võru 
haiglas ja ümbruses pakutavate erihoolekan-
deteenustega, kell 13.00 algab Virgo Mihkelsoo 
loeng Kubija hotellis ning kell 15.00 saavad osa-
lejad külastada Kubija loodusspaad. Päevapaketi 
maksumus on 25 eurot ühe inimese kohta. 

Lisainfo ja etteregistreerimine: 
Pille Sikk (tel 52 47 930). 

MTÜ Keeni Tantsuselts ja Sangaste valla eakate 
tantsurühm „Rõõmurullid“ kutsuvad kõiki huvilisi 
14. juunil Sangaste Lossi õuele suurele seenior-
tantsupeole „Meie lemmikud“. 

Kell 12.00 alustavad kõikjalt üle Eesti saabunud 
seeniortantsurühmad oma lemmiktantsude esita-
misega ning kell 15.00 algab ühine uute tantsude 
õppimine. Üritus lõppeb „Rõõmurullide“ 10. aas-
tapäevale pühendatud sünnipäevakontserdiga. 
Halva ilma korral toimub üritus lossi siseruumi-
des. 

Projekti „Seeniortantsuõpe Sangastes“ rahas-
tab Siseministeerium Kohaliku Omaalgatuse Pro-
grammi vahenditest. 

Sangaste Loss kutsub 1. juunil,  

LASTEKAITSEPÄEVAL
külla.

Kavas:
Kell 12.00   Hiiremaad avastama (giidi saatel,
              kestvus 1 tund).
Kell 13.00   lossiekskursioon (giidi saatel, 1 tund).
Kell 14.00   Hiiremaad avastama (giidi saatel, 
     kestvus1 tund).

Ajavahemikul 12.00-14.00 igale osalejale 
jahisaalis kosutav lõuna:
lastele friikartulid viineriga + jäätisekokteil,
täiskasvanutele supp kukli ja ürdivõiga.

Paketi erihind: 2 eur/laps ja 3 eur/täiskasvanu.
Lisainfo: tel 5295911 ja www.sangasteloss.ee.
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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 ettevõtete-
le, KÜ-dele, FIE-dele jne. Hind kok-
kuleppel! Info tel. 53339544 või 
janeliuibu@gmail.com

Korstnapitside ehitus ja remont. 
Moodulkorstnate paigaldus. Tel: 
55579399

Korstnapühkimise tööd, küttekolle-
te remont. Tel: 55579399

Rakkekaevude kaevamine ja pu-
hastamine. 5574792

Kaevetööd miniekskavaatoriga, 
22e/h, tel 5076791.

Müüa lõhutud küttepuud kohale-
veoga.Samas müüa ka küttepuu 
jääke ehk klotse. Tel. 5117109

Pottsepatööd ja materjalid, seal-
hulgas ahjukestad ja vanad tellis-
kivid. Tel 5062293

Koldehunt OÜ pakub korstnapühki-
mise ja pottsepateenust. Kaasaeg-
sete korstende ehitus ning vanade 
renoveerimine. Konsultatsioon 
kohapeal. koldehunt@gmail.com, 
tel. 5115146.

Müüa soodsalt kruusa, liiva, mul-
da, killustikku. Tel. 5291256

Otsime kahetoalist üürkorterit 
Otepää vallas. Korter võiks olla 
kõikede mugavustega. Kõik pakku-
mised on oodatud nr. 56483132

Pakun tööd üldehitajale pikemaks 
perioodiks.Vajalik transport. Tel. 
5251936

Üürin või ostan 2-4toalise keskküt-
tega korteri Otepääl. Tel. 5892 2241

Pro Fiksun OÜ

müüb Otepääl

EHITUSLIKKU 
SAEMATERJALI

Info ja tellimine 
telefonil 51 57 019.

Avaldame kaastunnet Karinile ja 
Jaagule perega kalli 

VELDA TIGASSONI 

kaotuse puhul.

KÜ Otepää Keskuse 4

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Kaevan, 
puhastan 
tiike ja kraave. 

Erinevad 
pinnasetööd. 

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

MATI EENPERE 
29.01.1942 - 08.05.2014

Aknale läida üks heledav küünal,
taevatähtile juhatan teed.

Kuula ,su nime ma vaikselt nüüd hüüan.
Igatsen sind üha enam ja veel...

ENN OTT
02.10.1934 - 03.06.2002

12. surma-aastapäeval mälestavad lesk
ja tütar perega.

Elu on laul, 
on habras ta viis,

heliseb hetk ... 
ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Enele abikaasa

MÄRT POOLANDI

kaotuse puhul.
Otepää Zahkna Teami 

laskesuusa-kohtunikud.

MÄRT POOLAND 
29.03.1944 - 11.05.2014

Hermani Pubi OÜ 

pakub tööd 
klienditeenindajale, 

võimalik ka ainult 
suveperioodiks. 

Väljaõpe vajadusel kohapeal.

Palun võtta ühendust 
tel. 5133055 või 

hermanipubi@gmail.com.

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

Kevadhommikul tulid, 
kevadhommikul läksid,

sust maha jäi päike ja armastus...

VELLO-JOHANNES LANG
2.05.1937 - 9.05.2014

Kallist onupoega mälestab 
kurbuses sõtsepoeg 

Raimond perega.

Sinu tugev elutahe rauges, 
ränk haigus murdis elupuu.

Sinust mälestus me hinges elab.

MÄRT POOLAND
29.03.1944 - 11.05.2014

Mälestame valusas leinas sõpra ja 
majanaabrit ning avaldame siirast 
kaastunnet abikaasa Enele, õde 

Maiele ja Unole õemehe kaotuse 
puhul.

Endised töökaaslased KEKi päevilt 
ja majanaabrid.

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga-väga valus.

  (J.Tätte)

Siiras kaastunne sulle Ene, kalli 
abikaasa

MÄRT POOLANDI 

kaotuse puhul.

Hele, Viive, Silva, Vaike ja Uno.

Vaikus ja rahu on sinuga, 
mälestused jäävad.

Südamlik kaastunne Karinile kalli 
ema, vanaema ja vanavanaema

VELDA TIGASSONI 

kaotuse puhul.

Leida ja Mare peredega.

On mälestus helge ja puhas,
on mälestus sinust me jaoks.
Ei kunagi muutu see tuhaks,

ei iial me südamest kao...

EMIILIE PUUL
06.06.1902 - 13.08.1988

112. sünniaastapäeval mälestavad 
tütar- ja tütretütar perega.

Lein valmistab valu, 
mälestus meenutab elu.

Siiras kaastunne Ehale kalli 
abikaasa 

VELLO LANGI 

surma puhul.

Armast sugulast mälestab Leida.

Mälestame 

UNO PEITELIST

Makita küla elanikud

Südamlik kaastunne Ehale kalli 
abikaasa 

VELLO LANGI 

kaotuse puhul.

Maila, Aime, Hilja

Südamlik kaastunne 
Karin Roosimägile

EMA

kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Südamlik kaastunne Eha Langile 
abikaasa

VELLO LANGI 

surma puhul.

Aino, Marju ja Enel perega.

Südamlik kaastunne Lilianile

ISA

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Avaldame sügavat kaastunnet 
Enele kalli abikaasa

MÄRT POOLANDI 

lahkumise puhul.
Laulukaaslased Linda ja Eha 

ansamblist Lepalind.

Mälestame head naabrimeest ning 
avaldame kaastunnet Enele 

abikaasa

MÄRT POOLANDI
surma puhul.

Naabrid Kopli 1a majast.

Siiras kaastunne Eha Langile 
abikaasa

VELLO LANGI 

surma puhul.

Viivi, Heldur

Sügav kaastunne Enele kalli 
abikaasa 

MÄRT POOLANDI 

surma puhul.

Mälestavad Riina ja Maaja.

Südamlik kaastunne Enele kalli 
abikaasa

MÄRT POOLANDI 

surma puhul.

Leida ja Avo

Südamlik kaastunne Enele kalli 
abikaasa

MÄRT POOLANDI 

kaotuse puhul.

Ilse ja Arne perega.

TEA ROOTALU
22.03.1922 - 08.05.2014

Südamlik kaastunne Enele 
abikaasa

MÄRT POOLANDI

kaotuse puhul.

Perekond Aunapu

Mälestame sõbralikku ja abivalmis 
naabrimeest

MÄRT POOLANDIT

ja avaldame kaastunnet Enele ja 
omastele.

Tiina ja Janika

Sa tulid nagu päikene 
ja paistsid südame. 

Sa kustusid kui päikene 
öö musta vaikusse.

Täname sugulasi, sõpru, endisi 
töökaaslasi, majanaabreid, 

laskesuusatamiskohtunikke, kes 

MÄRT POOLANDIT

viimsel teekonnal saatsid, kalmu 
rohkete pärgade ja lilledega 

kaunistasid. Eriline tänu Merlele!

Omaksed

LAINE-JOHANNA HIRSCH
19.01.1923 - 06.05.2014

VELLO-JOHANNES LANG 
2.05.1937 - 9.05.2014

Valga põik 3 
(Allani Autotöökoja 
II korrus).

Näohooldus, depilat-
sioon, jumestus.

Ripsmete ja kulmude 
keemiline värvimine, 
kulmude korrigeeri-
mine.

Tel. 5233628

https://www.facebook.
com/eleilusalong

http://eleilu.weebly.com/

Olete oodatud!

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line 
hinnasoodustus. 
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
   reakuulutuse rida (26 tähemärki)       2,00 EUR;
   tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused   4,00 EUR;
   kuulutus luuletusega        6,00 EUR;
   kuulutus fotoga         8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende all-
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm 350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190  180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380  140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46   60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190   45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95    30.- EUR;
 1.8 1/48 lk  44x46   20.- EUR.



23. mai  20148 M I T M E S U G U S T

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:
•  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.

Mälestused Otepääst ja lipust, mis 
mind eriliselt on puudutanud, al-
gavad 1994. aastal, mil tähistati 

Eesti lipu 110. aastapäeva. 
Eredalt on meeles lipu tulek hobu-

vankril – kogu teeäär oli ootajaid täis ning 
lõpuks saabuski hobuvanker sinimustvalge 
lehvides. Vankril olid Mart Laar ja Eesti 
Üliõpilasseltsi liikmed. 

Püüdsime pidulikumalt tähistada Eesti 
lipu päeva ka siis, kui ei olnud juubeli-
aastaid. Üha kasvav avalikkuse ja meedia 
huvi sundis teinekord improviseerima. 
Näiteks ükskord oli vaja ETV uudistele 
pilkupüüdvat meediapilti tekitada. Kutsu-
sime koos Jaak Uudmäega linnavalitsuse 
töötajad lipu juurde laulma ning saimegi 
nö „pildile“.

Otepää kirikuõpetajal Jüril Stepanovil 
oli aastaid idee, et seal, kus lipp õnnistati 
– Otepää pastoraadis, peaks olema lipule 
pühendanud muuseum. Niipalju, kui 
minul oli võimalik, aitasin Jüril seda ellu 
viia. Saime rahalist toetust muuseumitoa 
väljaarendamiseks ja rekonstrueerisime 
pastoraadi sissekäigu. Liputuba avati 1996. 
aasta detsembris. Avamisel oli kandev roll 
Jüri Stepanovil, kes pühitses esimese lipu 
koopia. 

Liputoa ekspositsioon valmis Eesti 
Rahva Muuseumi toel. Ekspositsioo-
ni kujundas muuseumi teaduri Piret 
Õunapuu. Olulise osa ekspositsioonist 
moodustas lipu koopia ja korstnajalg, kus 
lipp peidus oli olnud, ülejäänud lipulugu 
oli kajastatud stendidel. Pidasime täht-
saks, et lipulugu oleks jäädvustatud ka 
kohaliku kunstniku poolt, seega paigutasi-
me fuajeesse Agu Kivi graafikalehed, mis 
kujutasid lipulugu, kirikuseinal olevate 
bareljeefide ning vabadussamba taasta-
mist. 

Meeles on ka seik, et kui valmistasime 
esimese lipu koopiat, siis polnud Eestis 
kusagilt saada lipunarmaid, lõpuks toodi 
need Soomest.

Lipupäeva tähistamisest ja sinimustvalge 
lipu tähtsusest Otepääl

Arula 1419, Emaläte 1776

11. mail läbis meie küla suur spordisünd-
mus – Tartu jooksumaraton. Otsustasime 
juba varakevadel küla perenaistega korral-
dada sel päeval toreda kohvikupäeva. Juba 
eelmisel päeval aitasid mehed laudu-pinke 
paika panna ja naised tõid kohale kaunid 
tassid-taldrikud, koorekannud ja muu 
kohvikuks vajaliku. 

Pühapäeva hommik algas mitmes peres 
suure küpsetamisega – valmisid kohviku 
tarbeks hõrgutised. Enne avamist tõid 
perenaised oma maitsvad küpsetised 

kohale: mahlased maasika-rabarberimuf-
finid, puuviljatordi, suussulava shokolaadi-
tordi, kohevad rosinarullid, kaneelirullid ja 
kookoserullid, suure plaaditäie purukoogi-
ga, tervislikud tatraküpsised, toeka singi-
sibulapiruka, Andu ampsud, kana-spinati-
piruka ja sametise toorjuustuvahu. Joogiks 
pakkusime kohvi, taimeteed, kodust õuna-
mahla ja kakaod ehtsast maapiimast.

Ja siis hakkasidki külalised tulema, tuli 
nii tuttavaid kui ka uudishimulikke möö-
dasõitjaid, kes kõik kiitsid perenaiste köö-

gikunsti. Nii mõnigi ostis saiakesi ka teele 
kaasa. Oli tegus ja toimekas kohvikupäev, 
mille tulud lähevad Pedajamäe Külaseltsi 
tegevuse toetuseks. 

Suur tänu perenaistele: Annelile, Heilile, 
Ethelile, Merelile, Aimele, Heleenale, 
ning Peetrile, Maidule ja Heitile, kes 
aitasid mööbeldamisega. Loodame, et see 
ei jää meie ainsaks ja viimaseks Pedajamäe 
küla kohvikupäevaks.

HELEENA JÕGI

Ühepäevakohvik Pedajamäel Nuustaku Rantšos

Head piirkonna ettevõtjad ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, mis ilmub 20. 
juunil. Ootame teilt suviste ürituste kava 13. juuniks e-posti aadressidele: 
teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.ee.

Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest üritustest või teenus-
test. Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta.

Tuletame meelde, et juulis Otepää Teataja ei ilmu, augustis ilmub Otepää 
Teataja 8. augustil ja 29. augustil.

Hei-hei Palupera ja Puka valla lapsed vanuses 8-17!

On alanud registreerimine Valgamaa noorte looduslaagrisse, mis toimub 29. 
juuli-1. august Helme vallas Rullis. Koostöös Kaitseliidu Valgamaa Maleva 
ja mitmete omavalitsustega korraldatakse noortelaager Rulli lasketiirus, 
kus kogenud instruktorite juhendamisel õpitakse matka ja loodustarkusi. 
Laagris osalevad lisaks Valgamaa noorte ka Rootsi noored.

Registreerimine kuni 8. juunini. Marika Uibo (Puka vald), tel 56159789 
ja Marika Viks (Palupera vald), tel 53465648.
Täpsemat infot veel: palupera.ee ja noored.palupera .ee kodulehelt. 

KAIMO VAHTRA, 5146384, KALEV LÕHMUS, 5139071

Hiljem lisandus Eesti lipu toale ka Jakob 
Hurda tuba. Kui Otepää linn ja Pühajärve 
vald ühinesid, siis jäi pastoraadis ruumi 
üle, kuna Pühajärve vallavalitsus kolis sealt 
mujale. 2001. aastal avasime pastoraadis 
Suusamuuseumi, mis sai FISi tunnustuse 
ning märgiti ära, kui Suusaliidu aasta tegu. 
Suusamuuseum tegutses pastoraadis kuni 
2011. aastani, peale seda koliti Tehvandi 
Spordikeskusesse, kus Suusamuuseum on 
nüüd Eesti Spordimuuseumi filiaal – Talis-
pordimuuseum.

Viimased 3-4 aastat on Otepää vald 
aktiivselt tegelenud pastoraadihoones nn 
Eesti Lipu Keskuse loomisega, vald võttis 
enda peale kohustuse tellida keskuse arhi-
tektuurne projekt ning selle kohustuse 
oleme ka täitnud. Lipukeskuse tarbeks on 
kavas kasutada esimest korrust ja keldri-
ruume. Paraku ei suuda me üksi keskust 

välja ehitada, kuna see vajab suuri inves-
teeringuid ning vaja on kindlasti riiklikku 
abi. Meile teadaolevalt on lubanud aidata 
Eesti Rahva Muuseum ja Kaitseministee-
rium, ka teised asutused on oma toetust 
avaldanud.

Teame, et Eesti Rahva Muuseumil on 
plaan Raadile rajatavasse kompleksis 
kajastada Eesti sinimustvalge lipu ajaugu. 
Otepää roll lipuloos on väga tähtis, kõik 
institutsioonid on olnud ühel meelel, et 
Otepää pastoraat on õige koht lipuloo tut-
vustamisel.

Meie peaksime seisma hea selle eest, et 
pastoraadihoone ja ekspositsioon areneks 
edasi, selleks soovin meile kõigile jõudu 
ja jaksu ning head Eesti lipu 130. aasta-
päeva!

AIVAR NIGOL

Arula Külaselts tähistas 3. mail oma 
küla 595. aastapäeva ja Emalätte 
„uuestisündi“. 

Käsikäes Alliku talu rahvaga oli ära 
tehtud suur töö, et see ajalooline paik jälle 
ellu äratada. Mauri Mändoja, kes on olnud 
kõigis siinsetes töödes agar kaasalööja ja 
ajaloo uurija, rääkis 238aastase Emalätte 
loo. Ta alustas Emalätte kandmisest krahv 
L.Mellini Liivimaa atlase kaardile 1776. a 
ning esitas katke F.R.Kreutzwaldi rahvus-
romantilisest  jutust „Maarahva kalendris“ 
aastast 1844 ja meenutas ka seda, kuidas 
mehed Emalätte samba kohale tõid ja 
paika panid. 

Eestlased on maausku inimesed ja meie 
jaoks on allikad ajalooliselt olulist rolli 
mänginud. Allikad olid ja on pühad kohad. 
Allikaid väärtustatakse ka tänapäeval kul-
tuurilise, ajaloolise ja maastikku ilmesta-
va väärtuse tõttu. Emalätte vesi on selge, 
külm ja kosutav. Siit on käidud vett võtmas 
kogu Lõuna-Eestist ja juba iidsetest aega-
dest peale on kasutatud allikavett nii ravi- 
kui joogiveena. Allikalt otsiti abi silmade 
tervendamiseks ja lastetuse raviks. Allika-
vesi kinkivat joojale mõistust ja tarkust. 

Eestlased on ka uskunud, et allikaveega 

pritsimine kaitseb pahede eest. Esimest 
päeva karjamaalt koju tulnud karjast ja 
esimeselt künnilt tulnud meest kasteti 
kindlasti veega. 

Allikast võetud vett ei tohtinud kunagi 
tagasi kallata. Kui kallad vett üle kopsiku 
kõrva, jäävad peres kellelgi kõrvad 
haigeks. Kui valad vett üle käe, siis tuleb 
majja riid. Allikad on puhtuse sümbo-
lid, vastasel juhul ei taha nad enam jääda 
endisele kohale. Vesi ja tuli on ilmas kõige 
vanemad. Ei tohi vee vagadusega kiidelda 
ega tulega naljatades ümber käia. 

Räägitakse, et inimene, kes leiab allika-
le viiva raja, on tagasi pöördudes rikkam. 
Suvi on tulemas, leidke see kaunilt korda 
tehtud koht, austage seda ja nautige Arula 
küla koostegemise vilja. 

Külavanem Voldemar Tasa tänas tööde 
teostajaid AS Valmap esindaja Kalle Põld-
mägi, Mauri Mändoja, Alliku talust Kalle 
Raba, Otepää vallast Teet Reedit, Puka 
valda ja muidugi kõiki Arula küla inimesi, 
kes ühistöödel osalesid. Tänusõnu väärisid 
KIK ja Otepää looduspark. Tänu vääris 
perekond Kluge Kopli talust „hõbevalge“ 
eest, millega Risto kaasabil ja Mauri ning 
Teedu turvamisel Emaläte sisse õnnistati. 

Kui Mauri allikajutud Aameniga kinni-
tatud said, siirdus rahvas Lutsu turismi-
tallu, et ühineda kõigi ülejäänud Arulasse 
tulnud pidulistega. 

Soojas telgis ootas külasupp, mulgipu-
der, meie kõigi kaasatoodud koogid ja 
muud maiuspalad. Seinu kaunistasid Vahi 
talu laste tehtud maalid ja Ahti Tiirmaa 
eksootide pildid. Ahti tegi külapeo auks 
ka omapoolse kingituse, istutades peop-
latsi äärde erilise sahhalini pihlaka. Kalle 
ja Margit küpsetasid kõigile maitsvat liha. 
Lapsed hüppasid takistusribaga batuudil, 
soovijad sõitsid kanuudega järvel või proo-
visid osavust orienteerumisrajal. Huvilised 
said põllenäitust vaadata, ilusaid lapitekke 
imetleda või vanu albumeid sirvida.

Suurt huvi tekitas veel trükisoe raamat 
„Arula koolide lood“. Raamatu rikkalik 
fotode valik valmistas äratundmisrõõmu 
ja elevust. Iseendi, sugulaste ja tuttavate 
lood andsid mõnusat jutuainet külarahva-
le kogu õhtuks. 

Suur tänu osalejatele ja ka kõigile neile, 
kes külapäeva nimel vaeva nägid!

Arula kogukonna nimel SILVIA MÄGI

Lipumuuseumis käib palju külalisi. 2008. aasta jaanuaris rääkis kirikuõpe-
taja Jüri Stepanov Eesti lipust Tallinnast Otepääle sõitnud saadikutele.


