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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää vald osales Tallinnas "Maale 
elama" messil

IlMub 2 kOrda kuuS!

Järgmisel aastal tähistatakse 
Otepää nime esmamainimise 900. 
aastapäeva. 

Üheks ettevalmistavaks tööks 
aastapäeva tähistamiseks on valla- 
ja linnaruumi korda tegemine. 

Otepää 900 tähistamise raames 
oli plaanis korrastada Otepää 
Linnamäge, et Otepää ajalooline 
pärand oleks paremini eksponee-
ritud. 

Nagu 20. märtsi Otepää Teata-
jast lugeda võisite, oli kavas Lin-
namäe linnapoolse nõlva puhasta-
mine võsast ja puudest, et oleksid 
avatud Linnamäe kinnistu vaated 
läänepoolsel küljel Otepää linnale 
ning vastupidises suunas ja Linna-
mäelt Otepää Maarja kirikule ning 
vastupidises suunas. 

www.otepaa.ee/ot

Korrastamisplaani kava kiitis 
heaks Muinsuskaitseamet ja koos-
kõlastas Keskkonnaamet.
Korrastustööd teostas MTÜ 

Otepää Arendusgrupp. 
Lisaks Linnamäele on plaanis 

teha korrastustöid Pühajärve ran-
napargis ning mitmel pool mujal 
linnas. 

Kutsumegi siinkohas üles kõiki val-
laelanikke järgmiseks aastaks oma 
kodud, ärihooned ja hoovid korda 
tegema, et üheskoos kodukoha 
tähtpäeva tähistada. 

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht
MOnika OtrOkOVa

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Eelmisel nädalal korrastati Otepää Linnamäge

„Teeme Ära talgulised on Eestimaa vaba 
tahte saadikud, kes on valmis oma mätta 
otsast kaugemale vaatama ning kodukandi 
heaks midagi ise ära tegema“ lausus Tee-
me Ära talgupäeva eestvedaja Tarmo Tüür.

Endiselt kehtib talgupäeval põhimõte: 
iga kogukond saab ise otsustada, mida 
2. mail oma kodukandi või kogukonna 
heaks ühiselt ette võtta. Talgute stardipa-
keti saavad talgujuhid, kes on oma talgud 
talguveebis aadressil www.teemeara.ee 
kirja pannud. Stardipakett sisaldab esmaa-
bitarbeid, väikest töökindavaru, kaelarätti 
talgujuhile, ajalehe Talguline värsket num-
brit, peotäit pähkleid ja komme, ehitus- ja 
aiapoe sooduskupongi, talgukuulutusi, Tal-
guhundi kleepse, tuleohutuse juhiseid. NB! 
Talgupäeva võib organiseerida ka muul 
kuupäeval, näiteks koolidel on parem kaa-
sata oma õpilased vaba tahte saadikute 
ringi koolipäeval.

Talgukevade raames pöörame tänavu 
tähelepanu kodudesse seisma jäänud vär-
vijääkidele. Kutsume üles tooma kasutus-
kõlblikke värvijääke taaskasutuseks koduta 
loomade varjupaikadesse ja Tallinna Loo-
maaeda. Vaata kuidas ära tunda kasuta-
tavat värvi ning kuhu ja millal saab tuua: 
www.teemeara.ee/uudised/varvide-taas-
kasutus.

Koostöös Päästeametiga ja päästeala 
vabatahtlikega kutsume korraldama kõikjal 
Eestis tuleohutustalguid või pöörama ka 
teistel talgutel tähelepanu tuleohutusele. 
Olgu talgupaigaks küla seltsimaja, korte-
riühistu või looduskaunis koht, igal pool 
saab muude vajalike talgutööde kõrval 
panna rõhku ka otseselt tuleohutusega 
seonduvale.

Talguveebis on valida juba palju erine-
vaid talguid üle Eesti. Sellel aastal saavad 
kõik need talgulised, kes registreerunud 
meie veebilehel, soovi korral Talguhundi 
passi endale välja printida. Tegemist on 
unikaalne tunnuskirjaga, millega kaas-
nevad erinevad soodustused ja eelised 
http://www.teemeara.ee/talgulisele/pass .

Kutsume teid väljendama oma vaba 
ning head tahet, hoolivust ja koostöösoovi. 
Märgakem ümbritsevaid probleeme ning 
tegutsegem kõik koos lahenduste nimel.
Soovin talguteks rõõmu ja jaksu!

Valgamaa koordinaator kaija taMM 
5666 2597 või tammkaija@gmail.com

Eestimaa vaba 
tahte saadikud, 
aeg on käes!

11. aprillil toimus Tallinnas Kalevi Spor-
dihallis kolmas MESS “Maale elama”. 
Messi teemaks oli tänavu “Maale ette-
võtjaks”. Messil osales 55 kogukonda 
üle Eesti, Valgamaalt oli messil ainuke-
sena esindatud Otepää vald.

Otepää valda esindasid vallavanem 
Kalev Laul, SA Otepää Tervisekeskus 
juhataja Andres Arike, turismiinfos-
petsialist Lea Ilp, MTÜ Karukäpp käsi-
töömeistrid Tiiu Vutt ja Mari Mõttus, 
Otepää sepp Mart Salumaa, Anne 
Sepma ettevõttest Nuustaku Seebid, 
arendusnõunik Aado Altmets ja kom-
munikatsioonijuht Monika Otrokova. 
Messil olid esindatud Otepää Lihatöös-
tuse Edgar tooted, messipinda aitas 
kaunistada Merle Lillepood ja kujun-
dada SA Otepää Turism.

Otepää elamis- ja töötingimuste 
vastu tundsid huvi mitmed linnaela-
nikud, kõige kaugem külaline, kellel 

oli plaanis oma kodu Lõuna-Eestisse 
rajada, oli Tallinnas õppiv peruulane.

Messi raames toimus seminar 
“Maale ettevõtjaks”, pakuti nõuannet 
neile, kes maal ettevõtlusega tegeleda 

soovisid. Kohal olid ka maakondlike 
arenduskeskuste konsultandid, kelle 
käest sai igakülgset abi ja nõu. Meistrite 
alas sai vaadata käsitöömeistrite kunsti 
ja maitsta erinevaid tooteid. 

Messi korraldas kodanikualgatus 
“Maale elama”, kelle eesmärgiks on 
tõsta teadlikkust maal elamise suhtes, 
muuta ühiskonna hoiakuid positiiv-
semaks ning selle kaudu soodustada 
linnast maale elama asumise trendi.

Täname kõiki, kes aitasid Otepää 
valla esindusel messil osaleda!

MOnika OtrOkOVa
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Otepää Vallavalitsuses

13.04.2015
n	 Väljastati Kadri Karlisele Vidrike külas Järve-

maa maaüksusel elamu rekonstrueerimise, sauna, maa-

keldri, suveköögi püstitamise, kaevu, heitvete kogumis- 

ja immutussüsteemi ning tiikide rajamise ehitusprojekti 

koostamiseks projekteerimistingimused.
n	 Väljastati Priit Randamile Mäha külas Uue-Kõr-

gemäe maaüksusel elamu, abihoone ja juurdepääsutee 

ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Pühajärve rannapargi maaüksusel, Ranna 

tee 1 maaüksusel ja Ranna tee 3 maaüksusel ehitise 

(Pühajärve rannapargi rajatised) püstitamiseks.
n	 Väljastati Margus Tooverile kasutusluba Sihva 

külas Taali-Juusa maaüksusel asuva ehitise tehnosüs-

teemi (maaküte) kasutuselevõtuks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kolm isikut.
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 

eurot.
n	 Määrata ühekordne toetus neljale isikule kogu-

summas 160 eurot.

vTagastati Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 2013. 

aasta hajaasustuse programmi tagasinõutud riigipoolne 

toetus summas 890,67 eurot.
n	 Anti Ervin Peikile nõusolek vee erikasutuseks 

Arula külas asuval Arula Vesiveski kinnistul Arula 

oja paisutamiseks.

20.04.2015
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele 

kultuuriühingutele: OTEPÄÄ NAISSELTS (registri-

kood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 2. 

augustil 2015. a toimuva ürituse „XIX Otepää käsi-

töömeistrite ja rahvamuusikute päev“ korraldamiseks 

700 eurot; mittetulundusühing Otepää Muusikaühing 

(registrikood 80144138, taotleja esindaja Arno Anton) 

24. - 26. juulil 2015. a toimuva ürituse „Pühajärve XVIII 

Puhkpillipäevad“ korraldamiseks 600 eurot; MTÜ 

ARULA KÜLASELTS (registrikood 80219861, taotleja 

esindaja Voldemar Tasa) 15. - 16. juulil 2015. a toimuva 

ürituse „Ferdi Sannamehe sünniaastapäeva üritused“ 

korraldamiseks 400 eurot; OTEPÄÄ NAISSELTS 

(registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raud-

sepp) 10. mail 2015. a toimuva ürituse „Emadepäev“ 

korraldamiseks 165 eurot; mittetulundusühing Otepää 

Muusikaühing (registrikood 80144138, taotleja esindaja 

Arno Anton) 10. mail 2015. a toimuva ürituse „Pühajär-

ve Puhkpilliorkester 90“ korraldamiseks 100 eurot.
n	 Seati hooldus kahele isikule ja määrati neile hool-

dajad.
n	 Määrati sünnitoetus ühele isikule kogusummas 

384 eurot.
n	 Määrata ühekordne toetus ühele isikule summas 

32 eurot.
n	 Otsustati moodustada ajutine vallavalitsuse 

komisjon järgmises koosseisus: 1.1 Riho Karu - komis-

joni esimees; 1.2 Aleksander Sven Esse; 1.3 Sirje 

Ginter; 1.4 Raivo Kalda; 1.5 Siim Kalda; 1.6 Mairo 

Kangro; 1.7 Margo Krüünvald; 1.8 Paap Kõlar; 1.9 

Kalev Laul; 1.10 Andres Olesk; 1.11 Toomas Pärle; 1.12 

Jaanus Raidal, 1.13 Ene Reedi. Volitati komisjoni esi-

meest esindama Otepää valda suhetes Keskkonnami-

nisteeriumi ja Keskkonnaametiga.
n	 Pikendati OÜga Merevi Invest sõlmitud vallavara 

kasutamise lepingut Otepää vallasiseses linnas asuvate 

Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a kinnistute kasuta-

miseks, tähtajaga kuni 2. mai 2020. a.

Otepää vallavalitsus kuulutas 
välja ideekonkursi OTEPÄÄ 900

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: Kalev Laul, 
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.

AMETLIK INFO

Järgmisel aastal täitub Otepää esma-
mainimisest 900 aastat. Otepää Val-
lavalitsus kuulutas 1. aprillil, Otepää 
linna sünnipäeval, välja sündmuste 
ideekonkursi. Eesmärk on leida ideid, 
et väärikalt tähistada Otepää esma-
mainimise aastapäeva.

Konkursist on oodatud osa võtma 
kõik huvilised, kes soovivad anda 
oma panuse Otepää 900 tähistami-
seks. Ideekonkursi auhinnafond on 
900 eurot, esitada võib igas žanris 

ideid: kultuuri-, spordi-, meelela-
hutusüritused, filmi-video, jne pro-
jektid. Konkurss kestab 1. aprillist 
kuni 1. juunini 2015.

Otepää 900 programm kestab 
kogu 2016. aasta ja sel ajavahemi-
kul peab ka toimuma konkursile 
esitatud sündmus. Laekunud ideed 
vaatab üle Otepää 900 komisjon ja 
hiljem pannakse need rahvahääle-
tusele, võitnud ideede edaspidist 
elluviimist toetab Otepää Valla-

valitsus. Võitja selgitatakse välja 
2015. septembris.

„Ideekonkursile on oodatud kõik 
julged mõtted ja värsked ideed, 
mis oleksid kingituseks Otepääle,“ 
sõnas Otepää vallavanem Kalev 
Laul. „Soovime väärikalt tähistada 
Otepää esmamainimise 900 aasta-
päeva.“ Konkursi tingimuste kohta 
saab lisainformatsiooni Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

MOnika OtrOkOVa

MTÜ Karukäpp kudujad saavad kokku 
28. aprillil vallamaja kolmandal korrusel 
ruumis 304.

K ooliuuendusprogramm 
„Samsung Digipööre“ toimub 
Eestis juba teist aastat. Selle 

eesmärgiks on toetada koole elukestva 
õppe strateegia ühe eesmärgi – digi-
pööre elukestvas õppes – saavutamisel. 

Valga maakonnast osaleb selles 
projektis pilootkoolina Otepää Güm-
naasium. 

Samsung Digipöörde programm on 
personaalsete nutiseadmete (tahvel- 
ja sülearvutid või nutitelefonid) iga-
päevane rakendamine erinevate 
õppeainete õppetöös. Tasuta koolitusi 
ja nõustamist programmis osalevatele 
koolidele viivad läbi Samsung Elect- 
ronics Baltics ja Tallinna Ülikooli 
Informaatika Instituudi haridusteh-
noloogia keskuse töötajad.

„Programm on Eesti koolides üli-
populaarne ning seetõttu tuli sellele 
kandideerida,“ selgitas Otepää Güm-
naasiumi direktor Külle Viks. „Taot-
lusi hindas haridus- ja tehnoloogiaek-
spertidest koosnev žürii, kokku osaleb 
programmis 12 kooli.“ Digipöörde 
programmis osalemine toimus suures-
ti kooli õppealajuhataja Anneli Vetka 
eestvedamisel. 

Programmi võitnud kool saab 
auhinnaks 10 000 euro väärtuses 
Samsungi digiseadmeid.

Otepää Gümnaasium on digi-
pööramise seadnud üldise koo-
liarenduse teenistusse, sidudes 
digipöörde eesmärgid igapäevase 
õppimise ja õpetamisega. Koolile 
on oluline kogemuste jagamine 
ning koolituse läbiviijate juhised ja 

nõuanded just oma kooli eesmärki-
dest ja õppekavast lähtudes. 

2014. aastal osales koolituses 
8 pilootkooli üle Eesti, eelmisel 
aastal oli Samsung Digipöörde 
kõige edukam Valga Vene Güm-
naasium. 

Täiendav info Digipöörde kohta: 
www.samsungdigipoore.ee. 

MOnika OtrOkOVa

Otepää Gümnaasium osaleb Samsungi 
Digipöörde programmis

SÜNNID
Joosep Semjonov 17. aprillil

Otepää Gümnaasiumi õpilased kooli keelteklassis 
PISA-testi sooritamas. 

Rõõm on teatada, et jalgpallihooaeg on ala-
nud ja järgneva poole aasta jooksul toimub 
Otepääl arvukalt erinevaid jalgpallisündmu-
si: võistlusmänge, turniire ja laagreid. Ko-
haliku jalgpalliklubina võtame enda hooleks, 
et Otepää inimesed oleksid jalgpallisünd-
mustega kursis ning kutsume kõiki sellest 
emotsionaalsest mängust osa saama. 

Jalgpalliklubi FC Otepää osaleb sel hoo-
ajal Eesti meistrivõistlustel 4 võistkonnaga. 
Esindusmeeskonnaga mängib ikka III liiga 
lõunatsoonis ning osaleb ka karikavõistlus-
tel. Esimesed mängud on ka juba peetud ja 
hooaja start oli edukas. Kodumänge peame 
taas Tehvandi staadionil ning esimene mäng 
saab seal toimuma 13. mail. 

Peale täiskasvanute mängivad EMVl veel 
ka FC Otepää U12, U10 ja U9 vanuseklassi-
de võistkonnad. Kõikide laste võistkondade 
kodumängud toimuvad Aedlinna jalgpalliväl-
jakul ning esimesed neist leiavad aset mai 
teisel nädalavahetusel. Kõikide FC Otepää 
võistkondade mängude toimumisajad on 
võimalik leida FC Otepää kodulehelt (www.
fcotepaa.ee) ning jooksvalt teavitame nen-
dest ka läbi Otepää Teataja spordisündmuste 
rubriigi. 

Peale meistrivõistluste mängude on veel 
jalgpallisündmusi, millest erineval moel või-
malik osa saada. Juuni alguses korraldame 
koostöös Jalgpalli Liiduga Otepääl ka Jalg-
palli Suvelaagrit, kuhu on palli mängima oo-
datud kõik 6-12aastased lapsed, ka need kes 
jalgpallitrennis ei käi. Juuni lõpus sõidame 
U12 ja U10 võistkondadega koos JK Tamme-
kaga Rootsi rahvusvahelisele suurturniirile 
Pitea Summergames ning juuli viimase nä-
dala lõpus/augusti esimesel nädalavahetusel 
korraldame Tehvandi staadionil taas ise laste 
jalgpalliturniiri Otepää Cup. 

Et ka kohalikud täiskasvanud harrastajad 
saaksid omavahel ühe toreda jalgpallitur-
niiri osaliseks, korraldame suve jooksul ka 
Otepää meistrivõistlused minijalgpallis. 

Peale FC Otepää mängude on Otepääl 
võimalik kaasa elada ka Eesti noortekoon-
diste mängudele – juunis toimub siin U19 
ja U17 koondiste Balti turniir. Lisaks mängib 
Aedlinnas veel ka oma kodumänge FC Elva 
U14 võistkond, kelle koosseisus mängivad 
samuti mitmed tublid Otepää valla poisid.

jalgpalliklubi FC Otepää

Jalgpallihooaeg on 
alanud

2. mail toimuvad üle-eestilised talgud „Tee-
me ära!“. Otepää vald kutsub kõiki vallaela-
nikke üles talgute raames traditsiooniliselt 
koristama Pühajärve randa ja parki. 

Talgute juht, vallavalitsuse kommunaal-
teenistuse juhataja Urmas Kuldmaa ütles, 
et talgute raames koristatakse randa ning 
riisutakse pargist lehti. Talgulisi ootab soe 
supp ja karastusjoogid. 

Palume huvilistel kindlasti talgutele re-
gistreeruda „Teeme Ära!“ veebilehel
www.teemeara.ee.

MOnika OtrOkOVa

Teeme koos Pühajärve 
ranna korda!

PILKUSE KÜLAMAJA 
ÜMBRUSE KORRASTA-

MINE JA KIVIAIA 
EHITAMINE

2. mail kell 10.00 toimuvad 
Teeme Ära raames talgud. 
Kaasa võtta reha, labidas, 
kindad ja maakive kiviaia 
tarbeks. 

Kellel on võimalus tulla 
traktoriga ja mootorsaega 
appi – anda endast teada 
telef. 51974916, Merike.

Pärast ootab talgusupp ja 
talguid toetab TERE AS.

Ootame rohket osavõttu ja 
ilusat ilma. 

MTÜ Pilkuse külaselts

RAVIMTAIMEDE KOOLITUS

30. aprillil algusega kell 18.00 Pilkuse külamajas.
Käes on ilus kevad ja on võimalus loodusest endale tervist saada. Kui jääb 
oskustest puudu, mida korjata, siis ongi võimalus seda õppida.
Õpetama tuleb Karulast Ööbiku ürditalu perenaine Inge.
Koolituse hind 5 eurot.  Info: 51974916, Merike. MTÜ Pilkuse külaselts

läbi paremini kaasata kogukonna 
esindajaid.“ 

Jaanus Raidal viitas ka riigi või-
muliidu koalitsioonileppele, kus 
punkti 18.25 all on märgitud, et 
kavandatakse koostöös kohalike 
kogukondadega, keda konkreet-
se kaitseala seisund ja õigusrežiim 
kõige otsesemalt puudutab, lõpuni 
kõigi Eesti looduskaitsealade kait-
se-eeskirjade kaasajastamisele ning
kaalutakse kaitserežiimi otstarbe-

kust ja põhjendatust. 
Komisjoni kuuluvad: Riho Karu 

- komisjoni esimees, Aleksander 
Sven Esse, Sirje Ginter, Raivo 
Kalda, Siim Kalda, Mairo Kangro, 
Margo Krüünvald, Paap Kõlar, 
Kalev Laul, Andres Olesk, Toomas 
Pärle, Jaanus Raidal, Ene Reedi. 

MOnika OtrOkOVa

Otepää vallavalitsus moodustas 
ajutise vallavalitsuse komisjoni, mis 
hakkab kujundama Otepää valla 
seisukohti Otepää looduspargi uue 
kaitse-eeskirja menetlemisel ning 
pidama sel teemal läbirääkimisi 
Keskkonnaministeeriumi ja Kesk-
konnaametiga. 

Otepää vallavolikogu esimehe 
Jaanus Raidali sõnul kuuluvad 
komisjoni spetsialistid, maaoma-
nikud ning erinevate huvigruppide 
esindajad.

„Olen alati olnud seisukohal, et 
kaitse-eeskirja vastuvõtmisega ei 
maksa kiirustada, samuti oleme 
seda teemat põhjalikult ka voli-
kogus arutanud, seega oli mõist-
lik luua taoline töökomisjon, mis 
aitab leida kõiki osapooli rahulda-
vad lahendused,“ selgitas Jaanus 
Raidal. „Samuti saab komisjoni töö 

Ajutine komisjon hakkab 
pidama läbirääkimisi loodus-
pargi kaitse-eeskirja asjus
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25. aprillil 
Südamenädala raames matk ümber 

Pühajärve. 
Kogunemine kell 10.45 Otepää Kesk-
väljakul. Matka algus 11.00. 

Matk on 15 km pikk, kestvus umbes 3-4 
tundi. Täiendav info: Ene Prants 517 6599, 
e-mail: leenu158@gmail.com. 
Toetab Otepää vallavalitsus.

KultuuriKalender

23. aprillil alustati EV100 raames kingituse „Igal 
lapsel oma pill“ tegemisega, mis on kantud unis-
tusest, et kõik lapsed, kes soovivad, saaksid tunda 
rõõmu pillimängust. Tegemist on ühiskingitusega 
Eesti Vabariigile 100. sünnipäevaks, mille eesmärk 
on koostöös riigi, erasektori ja muusikasõpradega 
uuendada lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate 
koolide ja asutuste pilliparke. Muusikaharidusasutus-
te hinnangul oleks lähiaastatel vaja soetada vähemalt 
3200 uut instrumenti.

Kõikidel muusikaõppega tegelevad asutused 
saavad 23. aprillini esitada taotlusi kuni seitsme muu-
sikainstrumendi soetamiseks. 

Pillide soetamiseks on planeeritud neli taotlusvoo-
ru aastatel 2015-2018. Pillide ostu toetatakse EV100 
eelarvest. Ühiskingituse eestvedajad kutsuvad Eesti 
muusikasõpru üles tulema appi oma kodukandi 
muusikaõppe pakkujatele omaosaluse katmisel või 
rohkemate pillide hankimiseks.

Ühiskingituse eestvedajad on Eesti Muusikakoo-
lide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, Eesti Päri-
musmuusika Keskus, Eesti Rütmimuusika Hariduse 
Liit, Eesti Sümfooniaorkestrite Liit ja Eesti Vabariik 
100 korraldustoimkond. Kogu info on leitav veebile-
helt https://ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill.

Otepää Muusikakool on kingituse „Igal lapsel oma 
pill” raames esitanud taotlused 60bassilise akordioni, 
B korneti, kaasaskantava digiklaveri ja 3 viisikandle 

soetamise toetamiseks.
60bassilist akordionit vajame seetõttu, et 2012. 

aastal sai kool tänu „Varaaida” toetusele 40bassilise 
akordioni, mis on võimaldanud akordioniõpinguid 
alustada nooremas eas. Kooli järgmise suurusega pill 
on 72bassiline. Hetkel õpib muusikakooli 1. klassis 
akordioni 4 last ning tundub, et nendele tuleb sügisel 
lisa. Väikest pilli vajame lisaks erialatundidele ka 
ansamblimängus ning rahvamuusika orkestris osale-
miseks. Kuna kodudesse enamasti nii väikeseid pille 
ei osteta, käivad lapsed harjutamas muusikakoolis, 
mis omakorda lisab rohkemate ja erinevate suurus-
tega akordionite vajaduse, kuid samas on õpetajal 
võimalik lapsi harjutamise juures jälgida, mis tagab 
tulevikuks tugeva ja pillimängu õppimises väga vaja-
liku harjutamise harjumuse kujunemise.

B korneti vajadus tuleneb Otepää Muusikakoo-
li edukate vaskpilliõpilaste eeskujust, mis ahvatleb 
pisikesi poisse otsustama erinevate vaskpuhkpillide 
kasuks. Kuna suuremaid, juba orkestris kasutusel 
olevaid instrumente saame jagada ja vahetada koos-
töös Pühajärve Puhkpilliorkestriga, tuleb muusika-
koolil tagada pillid ka väiksematele, alles alustavatele 
lastele.

Kaasaskantava digiklaveri vajadus on tingitud 
soovist kasutada ära kontsertide korraldamise kohta-
sid, kus puudub klaver. Praegu saame sellistesse tin-
gimustesse esinemisnumbreid valida vaid repertuaari 

Igal lapsel oma pill SPOrdiKalender

Otepää 

Muusikakooli lõpuaktus toimub 
laupäeval, 16. mail kell 13.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas.

29. aprillil start 16-19    Trepimägi,  Valgamaa 
orienteerumispäevakud - 1. päevak. Tähistus 
Otepää - Kanepi teelt. Täpsem info: www.hot.ee/
otepaapaevak/

  6. mail  start 16-19    Sooru, Valgamaa orien-
teerumispäevakud - 2. päevak. Tähistus Valga 
- Tartu teelt. Täpsem info: www.hot.ee/otepaa- 
paevak/

  7. mail kell 14.00      Otepää keskväljakul 
Traditsiooniline heategevuslik teatejooksu-
võistlus 5.-9. klasside õpilastele.

10. mail kell 11.00     Tehvandi Spordikeskuses 
33. Tartu Jooksumaraton (Otepää-Elva). Info: 
www.tartumaraton.ee.

7. mail kell 18.00  Otepää Gümnaasiumis
 Kevadkontsert. Esinevad OG lauljad ja tantsijad.
  9. mail kell 12.00  Otepää Gümnaasiumis
 Emadepäeva tähistamine ja sündinud laste-

le sünnikirjade üleandmine. Info: Sirje Ginter 
509 7795.

10. mail Otepää Gümnaasiumis Pühajärve 
Puhkpilliorkestri 90. aastapäeva kontsert. 

 Info: Arno Anton 508 8013.  

ja laste seast, kes ei vaja klaverisaadet, rääkimata kla-
veriõpilastest.

Viisikandled lisasime nimekirja, sest nendel män-
gimine on vaheldust pakkuv, huvitav ja atraktiiv-
ne muusikalise eelkooli laste seas, kuid pille saab 
edukalt kasutada ka solfedžo tundides ning oleme 
nendel õppeaasta alguse üllatusetteaste teinud ka 
õpetajate kollektiiviga. Praegu on koolil 7 viisikan-
nelt, kuid rühmades on enamasti rohkem õpilasi.

Otepää Muusikakooli pilliprojektis osalemi-
se kaasfinantseerimiseks ja laste muusikaõpingute 
täiendamise toetamiseks on kooli kõikidel kontserti-
del kuni 31. maini annetuskast. Laekunud annetused 
suuname Otepää Muusikakooli pillipargi täiendami-
seks. Info muusikakooli kontsertide toimumise kohta 
ilmub ajalehes Otepää Teataja.

Kontsertide välisel ajal annetusi teha soovija-
tel palun ühendust võtta muusikakooli direktori-
ga. Pärast taotlusvooru on projektis osalejatel pilli 
ostmise kaasfinantseeringu leidmiseks võimalik 
kasutada EV100 kodulehete, lisades oma soovi ühe 
kingitusena „Igal lapsel oma pill“ ühiskingituse alla. 
Kõik taotlusvooru edukalt läbinud osalejad avalikus-
tatakse EV 100 kodulehel mai lõpus. Seni on toetus-
te jaoks avatud Eesti Muusikakoolide Liidu arveldus-
arve EE062200221061654889.

tuuli Vaher, Otepää Muusikakooli direktor

koolist meid mõtisklema selle üle, mida igaüks ise 
saab teha keskkonna heaks. Algul õpetajad pabista-
sid, kuidas klassides koostöö sujub. Asjata. Seejärel 
jaotasime kogu koolipere loosiga segavõistkonda-
deks ja toimus viktoriin Pühajärve fotode, legendide, 
maalide kohta. Matkal kogetu aitas palju. 

Jõuluaegki oli eriline. Meil oli veerandi lõpus lii-
kumisega jõulupidu ja jõulukohvik. Kogu koolima-
ja kaunistasid õpilased ise. Põhimõtteks taaskasu-
tus: suur kuusk – plastist, küünlaümbrised – purki-
dest, aknakaunistused – kasutatud paberist. Talvist 
meeleolu tõi Otepää fotograaf Arne Ader. Mihkel 
Kangur Tallinna Ülikoolist mõtiskles jõulude ja tarbi-
mise teemadel Skype`i vahendusel toimunud telesil-
la abil. Rühmatööna said lapsed ülesandeks mõelda 
keskkonnasõbralikke kingitusi. Omatehtud kingid, 
kallistused ja ühiselt veedetud aeg mõjuvad hästi 
keskkonnale, rahakotile ja hingele.

Hea koostöö on olnud Margit Turbiga Otepää 
Looduspargist, kes aitab erinevate ürituste korralda-
misel ning viis 4.-9. klassis läbi prügiprogrammi ja 8. 
klassis sammalde-samblike programmi.

Erilist kiitust väärivad meie lapsevanemad, kes 
tulid appi, kui õpetajad olid Kongutas, ning veetsid 
lastega suusatades, kelgutades, matkates aktiivse 
päeva.

Lemmikmees OÜ valmistas lindudele ilusa söögi-
laua. Talvel oli kooliperel uudistamist ja ka vastutus 
lindude ees.

Parim näide õppeaasta moto paikapidavusest meie 
koolis oli playbackil, kui 9. klassi poisid Danel, Remo 
ja Taavi tulid 2. klassi õpilasele Beritile appi esinema 
ning koolipere toetas neid kaasa lauldes.

Ees on ootamas almanahhi valmimine  koostöös 
vilistlastega, maastikumäng vana aja tööde tund-
maõppimiseks ja X Otepää piirkonna laste loodus-
laager.

Pühajärve Põhikooli õpetaja Pille kangur

Lokumärdil asuvas MTÜ Kappermäe Seltsi majas 
on sügistalvine tegevus 2014/2015 jõudnud kevades-
se. Ees ootavad koristustalgud „Teeme ära!“. On 
põhjust koguneda ja siis saab meenutada ka tehtut.

Seltsimaja seinu on ikka kaunistanud näitused 
maalilaagriliste töödest. Nii oli see ka aastal 2014. 
Aastalõpunäitusel sai vaadata maalilaagri juhendaja 
Margis Meinarti maale. Autor juhatas oma näituse 
sisse nii: „Lõpuks olen omadega mäel. Kappermäel. 
Viimati olin siin suvel. Pajude mõjuväljas. Õuna-
puu-elukate seltsis. Ja sõnas lõpetuseks: „Mida ma 
öelda tahan, on see, et kunst, sealhulgas maalikunst, 
võiks ja peaks tekitama emotsioone“. Suurepärane, 
et emotsioonidest osasaamist on pakutud nii maali-
jaile kui ka vaatajaile. 

Sügisel 2014 alustatud teeõhtutel oli 2. septembril 
esmakülaliseks kohaliku elu edendaja, Olustvere 
Teenindus- ja Maamajanduskooli direktor Arnold 
Pastak. Aastatega on Olustverest kujunenud võimas 
õppe- ja külastuskeskus. Klaasikoda, sepikoda, lei-
vakoda, vaibakoda – loetelu võiks jätkata! Vanad 
mõisahooned on väärika kasutuse leidnud. Kõigest 
sellest oskas Arnold Pastak värvikalt pajatada. Siia 
sobib lisada, et Heidi Sibul ongi Olustvere koolis 
oma oskusi lihvimas. Hea tugi juhendajaametile selt-
simaja keraamikaringis! Töid on mitmed riiulitäied, 
ees ootab põnev kogemus: põletamine. Potikeder on 
juba usinalttöötanud, nüüd tuleb põletusahju kord!

31. oktoobril oli külas Valdo Valper Eesti Kirjan-

dusmuuseumist. Ehk tuleb Vikerraadio kuulajaile 
tuttav ette lause: „Uudisid lugi Valpri Valdo“. Jaa-jaa, 
neid võrukeelseid. Vestlusteemaks „Kohapärimus ja 
ideoloogiad. Välitööd Otepää kihelkonnas 2014. 
aastal“. Külaline näitas pilte ja rääkis kohtumistest 
Vidrike, Ilmjärve ja Kääriku kandis.

Väga põnev oli 22. novembri teeõhtu. Külas oli 
doktor Alo Kullerkann, kes ametilt ortopeed ja Eesti 
päästemeeskonna liige. Meile päris „oma miis“ – 
tema suvekodu on Ilmjärve külas. Külaline rääkis 
meeskonna moodustamisest ja väljaõppest. Näida-
tud videod tegid päris kõhedaks – aga tuleb ju olla 
valmis päriselt kohutavates haavades inimeste aita-
miseks. Detsembris 2004 Tais ja Indoneesias tsuna-
mis kannatanute ja oktoobris 2005 Pakistani maa-
värina ohvrite abistamist sai video vahendusel näha. 
Väga suur aukartus inimeste ees, kes on valmis ja 
võimelised sellistes tingimustes töötama! 

14. detsembri meisterdamispäev hakkas juba jõu-
lulainele viima. Külas oli Virve Tuubel Eesti Rahva 
Muuseumist ja teemaks „Klaashelmed ehtekunstis“. 
Helmed ja eriti klaashelmed olid väega ehted, nad 
kaitsesid naist kurja eest. Kõik said endale maagilise 
kee meisterdada. Minul oli au kohtuda Virve Tuube-
liga ERMis vastlapäeval ja ta meenutas eriti soojalt, 
kui usinalt olid lapsed töötoas osalenud.

Aastalõpu pidu peeti 21. detsembril. Naised nii 
kaunid oma helmeskeedega! Seekordsed külalised 
olid isa Andreas abikaasaga. Nende suur soov on ellu 

Tubaseid tegevusi Kappermäel

Meie kooli selle õppeaasta moto „Hoiame kokku“ 
on kahetähenduslik: üksteise toetamine kogukonna-
na ja säästlik mõtteviis. Tegevused planeerisime või 
on toimunud nendest põhimõtetest lähtuvalt.

Aastaid oleme kooliaastat alustanud väljasõiduga. 
Tänavu ei sõitnud, vaid tegime matka ümber Püha-
järve. Selleks, et huvitavam oleks, tuli täita ülesan-
deid: pildistada, vee temperatuuri mõõta, hularõn-
gast kalu püüda, looduspargis infot leida. Enamik 
nautis kaunist ilma ja kaaslasi, aga oli ka neid, 
kes enda ja õpetajaga võideldes lõpuni vantsisid. 
Õnneks oli kõigil lõpus hea meel: hakkama saime! 
Eriti meeldis matkata 2.-3. klassile ja seetõttu võtsid 
nemad veebruaris ette räätsadega matka Valgesoo 
rappa. 

Aiasaaduste näituski täitis tänavu mitut ülesannet: 
silmailu, võistlusmomenti ja võõrkeelte õppimist. I 
veerandi viimasel päeval pani Kati Orru Tartu Üli-

Hoiame kokku Pühajärve Põhikoolis

äratada Ilmjärve kirik. Saime teadmisi õigeusukiriku 
kommetest ja kutse jõululiturgiale 26. detsembril. 
Peomeeleolu oli loomas ansambel K2 (Aivar Ostrak, 
Anti Mehine) ja tantsu lõi nii noor kui ka vana.

Keraamikaring pole ainus, kus meie kandi nobe-
näpud tegevust võivad leida. Et sügisel midagi seltsi-
majas toimuks, kutsus Ene-Mall Vernik-Tuubel ellu 
käsitööringi. Kaasa lõid lapsed loos emadega ja vana-
emadega. On valmistatuid nukuriideid, beebipapu-
sid, jõulukinke ja -kaunistusi, kingikotte. Oskus teha 
midagi täiest „oma“ on midagi väärt!

Koidu Lauri juhendamisel jätkasime eelmisel 
talvel alustatud viltimiskoolitusega. Tema vilditud 
vaipade näituse tekitatud ohhoo-elamus ei ole veel 
ununenud! Tänavu õpiti villamaalide tegemist ja kat-
setati märgviltimisega.

27. märtsi teeõhtu külaline Mari-Ann Remmel tuli 
taas Eesti Kirjandusmuuseumist. Esmatutvus Loku-
märdiga ja Kappermäega oli tal juba viimaste suvede 
maalilaagrites. See kant kõnetas teda, ja ta andis 
nõusoleku kirjutada tekst planeeritavale raamatu-
le „Imeline Ilmjärve“. Teeõhtul tutvustas ta Ilmjär-
vega seotud kohapärimusi – nii arhiivides leiduvaid 
(kahjuks on neid seal napilt) kui ka enda ja kolleegi-
de töö tulemusena kogutut. 

Lõpetuseks: tulge Lokumärdile, lööge kaasa ette-
võtmistes, uurige kodukandi ajalugu, siis ei pea tule-
vikus nentima, et polegi eriti jälgi olnust ja tehtust.

tiiu Saar 

2. mail tähistame Arula 
596. aastapäeva

Kohtume Lutsul kell 15.00. Tule meie külla 
vanade tuttavatega kohtuma ja uusi leid-
ma. Meelitame suve lähemale! Mahud 
meile lahedalt ära. Tule, kui sa tunned si-
det Arulaga või tänaste toimetustega siin.

Koos kosutame keha talutoiduga, lusti-
me ja tunneme ennast mõnusalt.

Ootavad „kolm põrsakest“, lastele ba-
tuut, mängud, kanuu ja orienteerumine, 
muusika ja tants. Minevikku vaatamised. 
Väike üllatus ka.

Tulles võta suvi ja rõõmus meel süda-
mes kaasa ning jaga seda meiega. Too 
peolauale natuke meelepärast kohvikõr-
vast nt. koduküpsetatud koogike, puuvili 
või midagi mida oled sügisel purki teinud 
ja mida soovid teistega jagada. Meene ja 
soe söök on teid juba ootamas.

Peo heaks kordaminekuks võid teatada 
oma tulekust aadressil arulakyla@gmail.
com või telefonil 5218653.

Meie pidu võid toetada  (10.- ) 
EE311010202008060005 SEB Voldemar 
Tasa, selgitus - Arula pidu. Lapsed kuni 
12 aastat tasuta.

Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, 
muidu jääd Arula asjadest ilma!

Kohvik-restoranis l.u.m.i

2. mail kell 19 

külas 

Mihkel Raud.
Sissepääs TASUTA!

Info: www.lumikohvik.ee



24. aprill  20154

I seseivuspäeva kontserdil veebruaris Nõuni kul-
tuurimajas ning „Palupera Valla aasta tegu 
2014“ väljakuulutamisel oli meie rahval tore 

võimalus kuulata eelmisel aastal samal laval üles 
astunud tollal Palupera Põhikooli klaveriringi õpi-
lase Argo Jentsoni klaverimängu, kes jätkab oma 
muusikaõpinguid praegu Tallinna Muusikakesk-
koolis. Tubli noormees! 

Samuti sai kaasa elada tantsijatele-muusikutele 
Moldaaviast, Nisporenist. Särtsakad meloodiad ja 
noorte tantsijate kiired tantsusammud panid peal-
tvaatajadki rõõmsalt kaasa plaksutama, nii mõnigi 
jalg tooli all takti löömas. Tagasiside oli positiivne, 
nii esinejatelt kui ka kuulajatelt-vaatajatelt. 

Hästi armas oli meie oma, Palupera, Sangaste 
ja Puka valla laululaste kontsert 31. märtsil Nõuni 
kultuurimajas. Mis sest, et R kõlas nagu L, peaasi, 
et silm säras ja laul tuli otse südamest. Kõigile 
osalejatele jäi vahvat päeva meenutama tänukiri 
ja šokolaaditahvel, tublimatele meeneplaat ning 
kõige tublimad said žüriilt head soovitused osaleda 
Valgamaa Laululaps 2015 lõppkontserdil. Nendeks 
olid: Elerin Enno Nõuni kultuurimaja lasteansam-

Muusika-aasta algus on toonud koju kätte toredaid esinemisi

blist (juh Pille Plinte), Karoli Kõrkjas, Catharina 
Undrus, Timea-Helen Teder Keeni Põhikoolist 
(juh Anu Vares), Gretten Gelis Vesso Palupera 

Põhikooli lauluringist (juh 
Triin Arak), Sandra Kuus 
Puka Keskooli muusikarin-
gist (juh Sille Lõõndre). 

18. aprillil oli maja Valga-
maa ja Kagu-Eesti vokaa-
lansamblite päevast osa-
võtjate päralt. Esimesed 
muusikasõbrad olid kohal 
juba varakult ja laulsid hääli 
lahti. Päev algas kell 12 ter-
vitustega ja hääleharjutus-
tega tunnustatud dirigendi 
Lauri Breede juhendamisel. 
Võistlustulle asus 14 ansam-
blit, neist 8 eakate ansamblit. 
Laulude vahele sai nautida 
särtsakaid tantsunumbreid 
Häädemeeste tantsutrupi 
„Nii ja naa“ esituses. Laul-

jaid hindas kolmeliikmeline zürii: Lauri Breede, 
Mall Türk ja Ivi Luht.  

Parima eakate ansambli tiitleid anti välja kaks: 

TEEME ÄRA 2015 TALGUD Palupera vallas 

Veskitaguse hoovi ehitusjärgne koristus
2. mail kell 10.

Hellenurme veskimuuseumi hoovi rõdu ehitusjärgne 
koristus: kivide, puitmaterjali, ehitusjääkide sorteerimine, 
ladustamine, murukamara silumine. Võta kaasa tugev 
töötahe ja jalanõud. Pakutakse toekat talgutoitu, veski-
tutvustust, rahulolu tehtud tööst ja veskipere tänud. Tal-
gujuht Mae Juske, mae@veskivaramu.ee, tel. 5205142.

Makita küla talgud
2. mail kell 10.

Küla läbivate teede äärest prügi koristamine, küla kiige 
remont ja Kabelimäe korrastamine. Võta kaasa hea tuju, 
piknikukorv, talgulistele pakutakse suppi. Talgujuht Jaan 
Reidolf, jaanreidolf@hot.ee, tel. 5157182.

Neeruti külaplatsi koristus ja tantsupõranda 
demonteerimine

2. mail kell 10.
Valmistame külaplatsi ette saabuvaks suveks ja jaani-
päevaks: korrastame külaplatsi (lükkame ümber asjad, 
mis jaanipäevani püsti ei seisa; püüame maast üles kangu-
tada tantsupõranda, mis kardetavasti enam küla esindaja 
all vastu ei pea; püüame välja mõelda, mis edasi? Kuidas 
edasi? Kas üldse? Võta kaasa vajalikud riistad riisumiseks, 
kangutamiseks ja lõikamiseks. Pakutakse pirukaid, morssi 
ja suppi. Talgujuht Tarmo Märss, mõisnikmees@hot.ee, 

Juba teist aastat kutsus Valgamaa inglise keele 
õpetajate ainesektsioon 3.-9. klassi õpilasi osalema 
maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele 
tund“. Konkursi eesmärk oli propageerida inglise 
keele õpet, julgustada õpilasi õpetajatele huvitavaid 
ideid jagama. Konkursile tuli esitada vabas vormis 
inglise keele tunni projekt, kus oli kirjeldatud vähe-
malt kolme tundi põnevaks tegevat ja uuenduslik-
ku tegevust koos selgitustega, miks need tegevu-
sed õpilastele meeldivad ja kuidas abistavad keele 
omandamist. 

Enne konkursi tööde koostamist kirjutas iga 3.-4. 
klassi õpilane oma ideed lehele. Enamik õpilastest 
tahtis mängida aktiivtegevustega täringumänge, 
äraarvamismänge, kaardimänge. Paaristööna või 
rühmatööna oli tore nuputada, võistelda, meister-
dada või teha näitemängu. 

Maakondliku konkursi „Huvitav inglise keele 
tund“ žürii hindas konkursitööde puhul tööde vas-
tavust teemale, kvaliteeti ja originaalsust. 3.-4. klas-
side arvestuses said Palupera Põhikooli 4. klassi 
õpilased Marite Marielle Treial, Kadri Laas, Terle 
Tamm ja Eve Riivik oma tunniprojektiga „The 
Dream Team“ 1. koha. Täringumänguga “I love 
football“ sai korrata värvide ja arvudega seotud 

tel. 5031425.

Lilleallika suvekodu talgud
2. mail kell 10.

Puhastame 0,3 ha metsaalust eelmisel aastal tehtud hool-
dusraie jääkidest (võsa ja okste korjamine, äravedu ning 
põletamine). Korrastame teed. Pakutakse talgusuppi ja 
Tiia küpsetisi, sauna ja julgematele tiigisuplust. Talgujuht 
Tiia Leego, tiia.leego@gmail.com, tel. 58142406.

Nõuni Purjeklubi talgud
3. mail kell 11.

Teeme korda Nõuni Purjeklubi territooriumi Nõuni puh-
kealal (ilusa ilmaga), et kõigil oleks seal hea suvel käia ja 
mõnusalt aega veeta. Vihmase ilma korral korrastame 
klubihoones (end algkooli hoone). Kaasa võimalusel 
reha. Aile Viks, aile@toretto.ee, tel. 5271907 ja Elmo 
Saul, elmo@purjeklubi.ee, tel. 5110574.

Talgupäev Middendorffide kabelipargis 
Hellenurmes

7. mail kell 11.
Middendorffide kabelipargi korrastamine (riisumine, 
okste põletamine, kraavide puhastamine). Kaasa kindad, 
kirves, saag, reha. Talgujuhid Terje Korss, tel. 5174740, 
terje@palupera.ee ja noortejuht Mari-Liis Vanaisak, 
vanaisak.mariliis@gmail.com, tel. 58687501.

sõnu ning öelda tähthaaval (spellida) jalgpalliga 
seotud sõnu ja väljendeid. Selles mängus sai sööta 
ja lüüa nurgalööke plastiliinist palliga. Aktiivtege-
vustega “Trips-Traps-Trulli“ mängus sai näidata oma 
teadmisi, võistelda vastasvõistkonnaga. “Äraarva-
mise mängu“ sõnade ja piltide lehti sai kasutada 
nii eesti keele kui inglise keele tunnis, et korrata 
õpitud sõnu, koostada küsimusi ja neile vastata. 
Meisterdamise ja näitemänguülesandes “My little“ 
tuli valmistada lihtsatest vahenditest uus sõber või 
eelajalooline loom. Meisterdamine rahustas ja oli 
tore tegevus isegi 4. klassis. Oma meeskonnaga sai 
kokku panna lühikese näitemängu ning siis kaasõ-
pilastele näidata oma teadmisi. 

3. klassi õpilased Hendrik Uuemaa, Kaspar 
Paulus ja kunstnik Triin Kutsar said oma tunnipro-
jektiga „Let`s play“ 2. koha. Kaardimänguga „I love 
English“ sai korrata õpitud sõnu, harjutada hääl-
dusmärkide järgi sõnade lugemist, teha 10 sekundi 
mälumängu. „Play checkers“ - selles mängus on 
kabenuppudele kinnitatud küsimused. Mängus sai 
küsida küsimusi, vastata küsimustele ja mängida 
kabet. Täheruudu ülesandes „The animals“ tuli 
leida vähemalt üheksa loomanime ja leitud looma-
nimedega koostada lauseid.

TEADAANNE PALUPERA 
PIIRKONNA 

KÜLADE ELANIKELE

Kui oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, 
Atra, Miti või Palupera külas ja soovid piirkonna 
partnerilt, AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel 
osta soodushinnaga looduslikku kruusa, toimi 
nii: teata 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 kruu-
sale ise järgi minna jms. Vallamaja on vahenda-
jaks siis seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste 
vastavust kokkuleppele. 50% hinnasoodustus 
tähendab, et tänase hinnakirja järgi maksab sul-
le 1 tonn 3,12 eurot, 15 tonni siis 46,80 eurot. 
Maksta saad kohapeal sularahas.

Kuna järgi saad kruusale minna ca 19.-20. nädalal 
(s.o. siis ca 4.-15. mail), on viimane registreerimi-
se aeg meile 4. mai 2015. Kes on seda tänaseks 
juba teinud, pole vaja uuesti registreeruda. 

Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

3. klassi õpilased Markus 
Teder, Tarmo Põldsalu ja Andri 
Aarna said oma tunniprojekti-
ga „What can you do?“ 3. koha. 
Kella ja täringumängus „What 
time is it?“ sai korrata õpitud 
sõnu, mängides jäid kellaga 
seotud sõnad paremini meelde 
ja Inglismaale reisides peab 
tundma kella. 

Erinevate interaktiivsete 
puutetahvli kella ülesannete ja 
www.youtube.com kella õppimi-
sega seotud õppevideodega sai 
teha tunni lõbusamaks. Kaar-
dimängus „The animals“ sai ise 
kaasõpilastele ülesandeid anda. 
Mänguga sai korrata tähestik-
ku ja loomade nimesid. Kõige 
toredam on aktiivtegevustega täringumäng „What 
can you do?“ 

Aitäh kõikidele 3.-4. klasside õpilastele, et osa-
lesite maakondlikul konkursil „Huvitav inglise 
keele tund“ ja jagasite kaasõpilastega inglise keele 
tunde põnevamaks muutvaid tegevusi, mänge ja 

Edukas osalemine maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele tund“

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

interaktiivseid ülesandeid. Koos on alati huvitav 
mängida ja inglise keelt õppida.

relika kalbuS 

I koht Marite, Kadri, Terle, Eve.

Tõrva Meesansambel (juh Tõnis-Rein Ainso) ja 
Lüllemäe eakate naisansambel (juh Helle Karja), 
parima naisansambli tiitli viis koju Misso naisan-
sambel (juh Ain Tarro), meesansamblitest Puka 
meesansambel (juh Evald Raidma). Segaansamb- 
lite seas konkurents puudus, ainuke osaleja oli 
„Spirea“ (juh Reet Laanoja). Tänasime osalisi, 
abilisi, rahastajaid selleks päevaks kujundatud 
tänukirjaga, mille autoriks oli Roosi Raudsepp 
Palupera Põhikoolist. 

Päikselisele päevale andis veel topeltsooju-
se USAst Portlandist pärit ansambel Tumbling 
Bones (pildil), kes esitas lustlikku Ameerika folk-
muusikat. Nende tuuri Valgamaal korraldas USA 
saatkond. Ameerika poiste eestikeelsele „Kaera 
Jaanile“ plaksutati kaasa püsti seistes ning krapsa-
kamad said vaatamata ülinapile tantsuruumile ka 
kaasa tantsida. 

Tore, kui muusikaelamused lausa koju kätte 
tulevad ja on inimesi, kellele muusika meeldib ning 
muusikat naudivad. Aitäh teile!

Marika VikS

 26. aprillil   matk Teeme hobusele pai! Kogunemine kell 
14 Nõuni kultuurimaja juures, matkame Pärdule (2,5 
km). Võta miskit mõnusat näksimist hobustele kaasa.

 26. aprillil   kell 17 Jalgpallihooaja avamine Palupera 
staadionil
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 Laupäeval, 25. aprillil 10-14
Pühapäeval, 26 . aprillil  11-14

Puka alevikus Kooli tn 6 
kasutatud riiete kaupluse kõrval.   

Tule ja vaata, leiad ka endale midagi. 
Võid tuua ka ise asju, mida sa ei kasuta, 

kellelegi võib see väga vajalik olla.

MTÜ Aakre külaselts kutsub

2. mail kell 10.00 
koristustalgutele.

Koguneme rahvamaja juurde. Plaanis on 
korrastada Aakre küla sissesõiduteed 
ja mõisapark. Kaasa võtta hea tuju ja 

jõukohane tööriist.

Registreeri ennast ka Facebookis külaseltsi 
lehel ja http://talgud.teemeara.ee/events/

aakre-kulatalgud-1

P  U  K  A 
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka Vallavolikogus

26. märtsil 
n	 Toimus arutelu kergliiklustee rajamiseks rahaliste vahendite 

taotlemisest ning põhjustest, miks Puka valla taotlus ei leidnud rahas-

tamist. Nõustuti, et kergliiklustee rajamiseks rahaliste vahendite taot-

lemisega tuleb edasi tegeleda.
n	 Puka valla munitsipaalomandis Kooli tn 6 asuval kinnistul 

asuva vallamaja hoone lähistel Valla tänaval paiknevad kaks haljasa-

la, üks Valla tn 1 suurusega 2,87 ha ja teine Valla tn 4, suurusega 1,5 

ha. Kooli tn 7 maaüksus ca 2,0 ha suurusel maa-alal on haljasala, mis 

ümbritseb Puka vallale kuuluvat pumbamaja ning seda teenindavat 

maa-ala. Otsustati taotleda eeltoodud haljasalad Puka valla munitsi-

paalomandisse.
n	 Määrati Puka valla majandusaasta aruande auditeerijaks 

Audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Kooskõlastati teede Riiklikus Teeregistris registreerimiseks ter-

vikteede ja teeosade numbrid, nimetused ja pikkused Puka aleviku 

teedel ja Aakre asulas kulgevatel teedel.

Puka Vallavalitsuses

n	 Puka Keskkoolile arvutikomplektide ostmiseks korraldatud 

hankel osutus soodsaimaks pakkumuseks ASi Ordi pakkumus.
n	 Vajaduspõhist peretoetust makstakse ühele taotlejale.
n	 Eelnevatest aegadest on tekkinud maksuvõlgnevusi, otsustati 

võlgnevuste likvideerimiseks sõlmida nendega maksegraafikud.
n	 Hankel Puka vallale uue kodulehe tegemiseks osutus soodsai-

maks ASi Andmevara pakkumus. Praegu on uus koduleht tegemisel.
n	 Nõustuti Prange külas asuva Liblika maaüksuse ja Rebaste 

külas Margapõllu maaüksuse riigi omandisse jätmisega.
n	 Purtsi külas asuva Mäepealse katastriüksuse, pindalaga 6716 m2  

sihtotstarbeks määrati elamumaa.
n	 Nõustuti: Kolli külas asuva Ugoritsa katastriüksuse jagamisega 

kaheks Ugoritsa ja Männimäe, sihtotstarvetega maatulundusmaad; 

Pühaste külas asuva Oksa katastriüksuse jagamisega kolmeks Oksa 

ja Põllutaguse, maatulundusmaad ja Kenaste sihtotstarbega elamu-

maa; Põru külas asuva Allikmäe 2 katastriüksuse jagamisega kolmeks 

Eel-Mäe ja Taga-Mäe, maatulundusmaad ja Vana-Allikmäe, elamu-

maa.
n	 Toimetulekutoetust maksti märtsis kolmele ja aprillis neljale 

taotlejale, matusetoetust kahele ja ühekordset toetust seitsmele taot-

lejale.
n	 Tunnistati hankele „Puka aleviku Ebumäe ja Tööstuse täna-

vate ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni torustike projekteerimis- ja 

ehitustööd“ edukaks Osaühing TAVT (registrikood 10900963) pak-

kumus kui ka hinna poolest kõige soodsaim ning otsustati sõlmida 

nimetatud osaühinguga hankeleping tööde teostamiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused ASile Ericsson Eesti AS 

Elion Puka alevikus Kooli tn 4 maaüksusele aktiivkapi paigaldamise 

projekteerimiseks.

AMETLIK INFO

Lugesin 10.04.2015 Otepää Teatajas ilmunud 
artiklit pealkirjaga “Kas ähvardus on vaban-
dus“, milles vallavanem Heikki Kadaja kirjel-
dab Puka Vallavolikogus 2014. aasta novembris 
toimunud intsidenti. 

Siinkohal juhin tähelepanu, et nimetatud 
artikkel sisaldas moonutatud informatsiooni. 
Volikogu liige Silver Laks ei esitanud vallava-
nemale H.Kadajale küsimust, et miks Sa selline 
siga oled. Kõlas hoopis lause: „Miks Sa, siga, 
valetad terve volikogu ees kõigile volikogu 
liikmetele?“ Loodan, et oma järgmises artik-
lis annab vallavanem rahvale teada põhjuse, 
mis oli see vale, et nii koleda sõnakasutusega 
küsimuse osaliseks sai. Eks Puka rahvas tahaks 
enne hukkamõistvat otsust ikka puhast tõde 
teada saada. 

Artiklis oli muuhulgas avaldatud kiri, mis oli 
Silver Laksi poolt saadetud 16.02.2015 meilitsi 
Puka Vallavolikogu liikmetele, vallavanemale 
ja konstaablile. Seega arvan, et kirja edastami-
ne meediasse H.Kadaja poolt oli pisut kum-
maline. „Kas ähvardus on vabandus?“ artiklis 
esitatud Silver Laksi kiri ei ole ähvardus, vaid 
vabandus. Ainult, et mulle jääb arusaama-
tuks vabanduse vajalikkus. Jah, Silver Laksi 
sõnakasutus ei olnud just kõige mõistlikum, 
kuid kas pole siis nii, et vale ajab ausat vastust 

ootava inimese suisa ebatsensuursete sõnadega 
valetajat kostitama? Sõna “siga“ ei kuulu küll 
nimetatud kategooriasse, kuid oleks kindlasti 
solvav moslemiusku inimesele.

Et aga osa volikogu liikmetest otsustasid 
Silver Laksi sõnakasutuse pärast vallavanema 
hea nime kaitsel dzotile viskuda ja juhtunust 
teavitada politseid, on “puhas pugemine“. 
Sõnastaksin oma eelmise lause ehk ümber, kui 
teaks politseile esitatud avalduse teksti. Hetkel 
jään endale kindlaks, et juhtum ei puudutanud 
vähimalgi määral volikogu liikmeid. Samas 
oleks huvitav teada, kas antud teema pole 
mitte isikute (H.Kadaja ja S.Laksi) omavaheli-
ne asi, mida lahendada tsiviilhagi korras.

Ei saa lõpetuseks mainimata jätta, et siiani 
on poliitiikamaigulist poriloopimist oposit-
siooniliikmete suunas viljelenud üsna sagedasti 
vallavanem. Kuid igal asjal on piir ja kui pisut 
õppida kirjanduslikku žanri, saavad ehk trü-
kivalgust kannatavate lugudega hakkama ka 
opositsioonipoliitikud. Nii paheliste tegevuste 
kui rõõmustavate arengusuundade avalikkuse 
ette toomine on igati teretulnud ja värskendav. 

Eks aeg annab arutust kui eredalt päike 
Puka kohal särama hakkab.

irja SõnuM, Puka Vallavolikogu liige
 (opositsioon)  20.04.2015

Valetamisele vastu

Igaühel on vahel tunne, et tahaks midagi … 
midagi uut ja huvitavat. Suvel Pukas Võrtsjär-
ve mängudel Puka Kunstikooli juhataja Esti 
Kittusega juttu puhudes tekkis huvi kunsti-
kooliga tutvuda. Varakevadel sõitsimegi Aakre 
kooli kunstiringi lastega Pukka. Meie soov oli 
proovida savist madalkuumuspõletusega  mõni 
väike ese valmistada. 

Esti Kittus tutvustas meile kunstikooli 
ruume, igasuguseid õppevahendeid ja õpilas-
te valmistatud töid, mida olid klassis riiulid, 
aknalauad ja kõik vabad kohad täis. Seal oli 

Aakre lapsed külastasid kunstikooli

Eksootiline Puka tänavakunsti 
ekskursioon laupäeval 25. aprillil

Pukas saab näha kohalikku tänavakunsti kõige eheda-
mas ja üllatavamas võtmes. Puka tänavakunsti ei näe in-
ternetist ning seda tuleb ise vaatama minna, sest täna-
vakunstile omaselt töötab see koos kogu keskkonnaga.
Kogunemine Puka raudteejaamas kell 16.00.
Rong väljub Tartu raudteejaamast 15.14, tagasi Tartus 
18.03. Tuur on tasuta, giidiks Kristjan Nagla.
Vajalik eelregistreerimine salmik@stencibility.eu.

Puka  Keskkooli kehalise kasvatuse õpetaja  Ene 
Aigro  osales edukalt Venemaal Komi Vabarii-
gi pealinnas Sõktõvkaris seenioride  maailma-
meistrivõistlustel murdmaasuusatamises vanuse- 
klassis 50+. 

Ta võitis 10.  ja 15.  kilomeetri suusatamises 
hõbemedali ning 30. kilomeetri distantsil  pronks- 
medali.

figuure, portreid, pisiplastikat, nii 
katsetusi kui ka suuri valmistöid. 
Uudistamist jagus kuhjaga. Saime 
teada, mis juhtub kui savi sisse 
jäävad õhuvahed – töö läheb ahjus 
lihtsalt katki. Samuti nägime savi 
põletusahju ning muid materjale. Pärast 
tutvumist jagas Esti Kittus lastele savitükid 
kätte ja töö võis alata. Lapsed valmistasid 
nöörtehnikas taldriku või kuumaaluse.

Mõne nädala pärast kohtusime Pukas 

taas, et kuivanud ja eelpõletuses käinud 

tööd glasuurida. Glasuur on imepeeneks 

jahvatatud värviline klaas, mis kantak-
se esemele pintsliga. Ja kuna tulemust ei 

tea kunagi ette, siis paari nädala pärast 

teist korda ahjus põletatud töid kastist lahti pakkides, 

oli üllatus suur. Värvid olid erksamad ja ilusti kokku 

sulanud. Kunstiteosed läikisid nii lõbusalt, et lausa 
lust vaadata ja katsuda.

Täname Esti Kittust teistmoodi kunstitun-
dide läbiviimise ja õpetuste jagamise eest! 
Täname valla bussijuht Reinu, kes meid sõidu-
tas! 

Lapsed lootsid, et nüüd hakkamegi iga kol-
mapäev Pukas kunstiringis käima. Seda ei saa 
lubada, aga külla võime kindlasti veel sattuda. 
Igatahes saime huvitava kunstikogemuse!

õpetaja liina laaSer

Esti Kittus näitab lastele põletusahju.

Puka vallamajas on viimasel aja toimunud 
mitmeid muutusi. Peamine põhjus on soov 
muuta kodanikele pakutavad teenused pare-
mini kättesaadavaks.

Muutunud on ametnike poolt kodanike vas-
tuvõtmise ajad. Varasemalt tegime seda esmas-
päeval, kolmapäeval ja reedel, lõuna oli kell 
13.00-14.00. Lõuna oli nihkes tavalisest 12.00-
13.00st, et inimestel oleks võimalik lõunapausi 
kasutada vallamaja külastamiseks. Tegelikult 
sattus päris tihti inimesi vallamajja kell 13.00, 
kui lõuna vallamajas oli just algamas. 

Vallamaja töötajatega kokkuleppel jätsime 
lõunapausi ära. Sellega muutusid tööajad ja 
nüüd võetakse kodanikke vastu alljärgnevatel 
aegadel. Esmaspäeval kella 9.00-16.00, kolma-
päeval 12.00-18.00 ja reedel 9.00-14.00. Vallava-
litsuse üldtööajad on esmaspäeval, teisipäeval 
ja neljapäeval kella 8.00-16.00, kolmapäeval 

kella 8.00-18.00 ja reedel kella 8.00-14.00ni.
Muutunud on ka mõned vallamajas tööta-

vad isikud. Pearaamatupidajana ei tööta enam 
Taimi Sikk. Alates 12. detsembrist 2014 on 
Puka valla pearaamatupidaja Karin Tilga. 

Ehituslubade väljastamisaga, ehitusalase 
nõustamisega ja planeerimistegevuse korral-
damisega tegeleb alates 9.  veebruarist 2015 
Meer Inseneribüroo OÜ, kes valiti konkursiga. 
Selle ettevõtte esindaja on pikaajaliste koge-
mustega Meelis Hõbemägi. Ehitusalaste küsi-
mustega võetakse kodanikke vastu teisipäeviti 
kella 9.00-15.00. Alati on mõistlik ametnikega 
kohtumiseks eelnevalt kokku leppida aeg, sest 
ta võib parasjagu olla teise kliendiga seotud ja 
ei saa teiega kohe tegeleda. Puka vallavalitsuse 
üldtelefon on endiselt 76 69 410 ja e-post: valla-
valitsus@puka.ee.

Vallavanem  heikki kadaja

Puka vallas uued töötajad

Ene Aigro edu MMil
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K es veel mäletab neid punalippe täislipu-
tatud ja punaloosungeid täisriputatud 
töörahva püha paatoslikke rongkäike ja 

kõike sellega kaasnevat?! 
Üks töövaba päev, osadele sunniviisiline-vaba-

tahtlik rongkäik hurraa-rajus ning letialust kaupa 
korraks letil käimas. Nõukaajal oli see siiski suur 
püha, kus maainimene sai tihtipeale vaba päeva 
kasutada töödeks isiklikus majapidamises. Selt-
simehed said legaalselt sortsu viina võtta ning 
tõsimeelsemad kommud kõri kähedaks hurraa-
tada. Komparteid ja kommunistlikku tehasetöö-
list ülistavad loosungid, karakullides punataadid 
paraadi tribüünidel ja pisut jommis demonstran-
did võimlejate vahel tuiamas. Eks ta üks selline 
kommunismi ülistamise formaat püüdis olla, mis 
punaaegade lõpupoole juba ka lausa omamoodi 
komöödiaks kujunes.

Jätkuvalt oli ja on 1. mai ka ülemaailmne 
tööpüha. Oma algses tähenduses ja punavõimu-
de poolt labastamata kujul tähistamas kevadet ja 
tööinimese tööd. Oma olemuses väärtustades ja 
austades tööd ja selle tegijat. Igati auväärne, lõbus 
ja samas väärikas tähtpäev kõigile meile kaasae-
lamiseks ja kaasahaaramiseks. Noortele Volbri-
melu, aga neile ja vanematele ka kevade ja tööelu 
tähismärk.

Kevad oma tärkamistega ja ärkamistega 
astub jõuliselt ellu ja hiilib hinge. Loodus on täis 
lindude- ja loomade armuelu- ja võistlushelisid, 
tung tulla ja elada vallutab kõik. Elu kihab igas 
praos, vaos ja augus. Sest see on just see aeg, kus 
nii saab ja peab, sest varsti on jälle sügis ja kõigel 
nüüdloodul küpsuse kuldne taak kanda.

Töö olemus, kui riiki ja rahvast edasiviiv ja vää-
rindav jõud, on ajas muutunud. Üha kallim ja 
tasuvam on teadmiste mahukas ja oskusi nõudev 
töö. Üha vähem on vaja lihtsamalt tegijat. Sest 
nende asemel on võtta järjest rohkem keerulisi 
masinaid ja riigieurooplasest odavamat inimli-
ha-masinat lõunapoolsetelt maadelt. 

Ega selles miskit uut ju pole! Oli juba ikka ka 
vanal ajal hinnas eelkõige tark tegija, talupo-

jamõistus ja arukus käsikäes töökusega. Lollilt 
labidaga lahmida ju võis ka, aga väga vaja ei 
olnud. Kuigi eks füüsilise töö ja musklijõu osakaal 
oli oluliselt suurem praegusest.

Töötegemine sai talutares selgeks juba varakult 
ja töökus sai eestlasele iseomaseks, aidates rahval 
ja maal ellu jääda ka keerukail aegadel. Täna-
päeval on töö olemus ja selle, kui  elujõu põhitõe 
adumine hajunum. 

Virtuaalmaailm ja ,,õhuga kauplemine“ kõiksu-
gu aktsiate, e-edasimüükide ja virtuaalraha näol 
on kaotanud otsese tunnetuse, et midagi ei saa 
mitte millestki luua. See ongi see koi, mis lääne 
praegust õhuraha-ühiskonda ja digi-kapitalismi 
seestpoolt sööb. Vaid tagasijõudmine tõe juurde, 
et tegelik töö ja tootmine on heaolu põhijõud ja 
-tingimus, võib päästa selle meie euroruumi alla-
käiguspiraalist. Õhumüügi jätkamine ja teeseldud 
majanduse haipimine viib algusesse tagasi. Päris 
algusesse!

Praeguse spekulatiivsele rikkusele orienteeri-
tud globaalse finantsmajanduse põhivalemi ise-
loomustamiseks kõlbaks selline anektoot: Mehel 
raha vaja, et seemet osta ja vilja külvata. Et 
sügisel saaki oleks salvestada. Läheb liigkasuvõt-
jast juudi juurde 100 rubla laenama. Juut muidu 
nõus, et annab sügiseni 100, kui 200 tagasi saab. 
Mees hädaga nõus, sest muidu ei saa ju nagunii 
üldse midagi. Juut küsib aga tagatiseks ka midagi. 
Mehel ainult labidas anda ja annab selle. Juut 
rääkima, et sügisel ju niigi raske raha tagasi anda, 
et äkki maksaks protsendi (100 rubla ) kohe ära, 
siis sügisel vaid 100 veel. Mees mõtleb, et õige jutt. 
Annab saadud saja tagasi ja koduteel mõtiskleb, 
et miskit nagu viltu. Et seemet ikka pole, raha ka 
mitte, võlg ka seljas ning labidas läinud.

Vot nii võib lihtsas pildis ositi praegust elu ise-
loomustada.

Aga Teile, head kogukonnad, ikka tõelist ja 
ilusat üks maid ja teisi kuid ja kuupäevi! Helget 
kevadet ning ärge labidaid käest andke!

kaidO taMberg

Üks mai, üks päev ja üks püha

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

Sangaste vallavalitsuse tegevused töötute abistamiseks 
projektitööga viimasel 10 aastal
Sangaste vald on töötute abistami-
seks viinud ellu projekte alates 2005. 
aastast. Kuna seega täitub peatselt 
väike juubel, annan ülevaate tehtust. 

1.09.2005–1.06.2006 liitusime MTÜ 
Partnerluse poolt korraldatud nn. 
nõustamisprojektiga, mille raames 
kolmes maakonnas koolitati välja 
töötute tugiisikud, kes hakkasid aitama 
inimesi töö otsimisel. Sangaste vallast 
osales tugiisikukoolitusel 3 naist, kellest 
meie valla töötutega hakkas tegelema 
Marju Karavin. 

1.10.2006–31.12.2007 toimus nn. 
jätkuprojekt, mille käigus lisaks indi-
viduaalsele nõustamisele hakkasid 
tugiisikud tegema tööklubisid (grupis 
jagati infot tööotsingutest 8-16 inime-
sele korraga) ning korraldama avalik-
ke praktilisi töiseid tegevusi, et pika- 
ajaliste töötute tööharjumust taasta-
da. Jätkuprojekti käigus püüti aidata 
32 inimest, mõnega kohtuti üks kord, 
mõnega iga nädal kogu aasta jooksul. 
Osalejatest 6 inimest sai tööle, paar 
inimest jäi töövõimetuspensionile. 

2008. aasta lõpus sai rahastuse valla-
valitsuse projekt, millega Sangaste ale-
vikku rajati meeste ja naiste töötoad. 
Need ruumid ja seadmed leidsid 
kasutust juba järgmisel aastal, sest 
2009. aasta kevadel ja sügisel toimus-

id esimesed 3-kuulised tööharjutused 
neile pikaajalistele (vähemalt 1 aasta 
töötuna arvel olnud) töötutele, kes 
said toimetulekutoetust. Tööharjutust 
oleme korraldanud ka edaspidi: 2010. 
aasta sügisel, 2011. aasta varasuvel 
(ainult noortele); 2012. aastal (paljud 
osalejad olid Õru ja Tõlliste vallast). 

Tööharjutustel juhendasid mehi 
ja naisi tegevustes Heili Freimanis ja 
Aivar Oja, nõustasid tööotsingualaselt 
Astrid Org ja hiljem Marju Karavin 
ning 2010. aastal osales psühholoog 
Võrust. Siinkohal suur tänu kõigile 
abilistele! 2014. aasta kevadel toimu-
nud tööharjutusteenuse viis Sangaste 
Seltsimajas läbi Põhja-Eestis tegutsev 
OÜ Lastehoiuteenus. 

Aastate jooksul on osalenud tööhar-
jutusteenusel meie vallast 14 naist ja 
21 meest, lisaks katkestajad ja mujalt 
pärit osalejad. Neist 9 on praeguseks 
(töövõimetus)pensionil, vähemalt 10 
on mingil hetkel (kasvõi ajutiselt) tööle 
saanud. 

Tööharjutusteenus on riiklik, Eesti 
Töötukassa poolt hankekorras telli-
tav teenus, mille käigus tuleb pikaa-
jalisele töötule pakkuda nõustamist 
ja töist tegevust igal tööpäeval kuni 3 
kuu vältel, sõltuvalt hanke nõuetest 
4-8 tundi päevas. Teenuse mõte on 

anda kaua aega kodus olnud inimese-
le põhjust kodust hommikul välja tule-
miseks, millegi uue õppimiseks või töö 
tegemiseks ja seeläbi taas töise rutiini 
tekitamiseks. Tegevused, mida tööhar-
jutuse raames tehakse, peavad olema 
avalikkuse huvides ning ei tohi nõuda 
spetsiifilisi eri- alaseid oskusi. 

Seega on meil tegemist olnud pea-
miselt heakorratöödega (parkide, sur-
nuaia korrastamine) aga ka abitööde-
ga lasteaias, noortekeskuses, hoolde-
kodus, raamatukogus. Oleme riisu-
nud lehti, värvinud aeda, parandanud 
mööblit, õmmelnud voodipesu, diiva-
nikatteid, põrandapatju, koristanud 
ruume, pesnud aknaid, kolinud raama-
tukogu raamatuid, kandnud mööblit. 

Lisaks tööharjutustele oleme koos-
töös MTÜ Partnerlusega korralda-
nud 2010. aastal 6päevase koolitus-
sarja „Uued võimalused“. 1.05.2012 
– 31.07.2013 viis Sangaste Vallavalitsus 
SA Innove toetusel läbi suuprojekti alla 
26aastastele ja üle 50aastastele töötu-
tele. Projektis „Noorte ja vanemaea-
liste töötute aktiveerimine Sangaste ja 
Tõlliste vallas“ osales aasta jooksul 50 
inimest, kellest 18 asus tööle Eestis ja/
või välismaal. Projekti käigus nõusta-
sid inimesi tugiisikutena ja korraldasid 
tööklubisid Marju Karavin ja Rando 

Undrus, noortele pakuti soovi korral 
erialast väljaõpet ja nii noortele kui 
eakatele praktikat ettevõtetes. Projek-
tijuht oli taas Astrid Org Võrumaalt. 

Kindlasti tekib lugejal nüüd küsi-
mus, et mis saab edasi? Kui kel-
lelgi artikli lugejatest tekkis mõni 

hea mõte või idee, mida võiks ette võtta, 
siis ootan ettepanekuid. Euroopa Liidu 
toetusrahad avavad uued projektivoo-
rud ja rahastuse järgmisest aastast, seega 
praegu on neist plaanidest veel vara rää-
kida. Kui Eesti Töötukassa soovib meie 
valla töötutele teenuseid pakkuda, oleme 
alati nõus kaasa lööma, olgu infopäevi 
või tööharjutust korraldades või mõnel 
muul moel.

Praegu võin aga välja pakkuda või-
maluse kõigile neile töötutele, kes pole 
leidnud tööd isiklike või perekondli-
ke murede pärast: kuni 2015. aasta 
lõpuni kestab üleriigiline Sotsiaalkind-
lustusameti projekt, mille raames saab 
TASUTA tugiisikuteenust, psühholoo-
gilist nõustamist ja/või võlanõustamis-
teenust Sangastes kohapeal, Valgas, 
Otepääl või Tartus. 

Projektis osalemiseks tuleb ühen-
dust võtta minuga (tel 52 47 930) või 
projektijuhiga Kagu-Eesti piirkonnas 
(Raina Kurg, tel. 58 54 05 70). 

Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist 

Sangaste vallas

Siin mõned näited ärgitamaks teid ka oma 
külas, linnaosas, organisatsioonis, sõprus-
konnas talguid korraldama. Suunamaks 
sind leidma endale sobiv talgu, millest osa 
võtta. Vaata http://www.teemeara.ee/ 

Väikese Emajõe kalda puhkeala heakor-
rastamine Sangaste alevikus!

2. mai kell 10-14
Talgutööd: Võsa saagimine, langetatud 
okste kokkuvedamine ja põletamine, prahi 
koristamine, puhkeala planeerimine.
Kaasa võtta: Rehad, meestel saed, jalga 
kummikud, kindad, labidad, valla poolt on 
traktor ja kopp.
Talgulistele pakutav: Pakume teed ja talgu-
suppi!

Keeni mõisa ja klubihoone heakorratööd
2. mai kell 10-17

Talgute eesmärk ja hüvang: Talgute ees-
märgiks on Keeni mõisa ja klubihoone üm-
bruse koristamine. Aitame kaasa mälestise 
säilimisele ning vaatamisväärseks muut-
misele.
Talgulistele pakutav: Pakume kehakinni-
tust: talgusuppi, pirukaid ja sooja jooki.

Koolitee korda
29. aprill kell 10-15

Talgute eesmärk ja hüvang: Keeni kooli 
õpilaste koolitee saab puhtaks Keeni kooli 
õpilaste osavõtul.

Talgutele!

Laupäeval, 2. mail toimuvad TEEME 
ÄRA! talgute raames koristustalgud 
Sangaste kiriku juures. 

Teeme korda kiriku ja ka ümbruse. 
Tööde algus kell 9.00. Lõunapausiks 
soojad joogid ja kehakinnitus. Võta 
kaasa reha. Muudame oma kiriku ja 
selle ümbruse kauniks!

Info Riina Pill, tel. 5127248.

SÜDAMENÄDALA 
LÕPETAMINE

26. aprillil kell 12 

SANGASTE LOSSIS

Teeme kokkuvõtted ja 
kell 12.30 on kõigil võimalik 

osa võtta jooga tunnist.

Korraldaja: Rait Elvet
Info: 56648555, 

raitelvet@gmail.com
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Kallis Manivalde Kutsar!
   Sa rühi ikka edasi,
   kuni jõuad välja sajani.
   Siis vaata korraks tagasi,
   kas minna veelgi edasi.

Palju õnne sünnipäevaks soovivad lapsed, 
lapselapsed ja lapselapselapsed.
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Kaevetööd ekskavaatoritega 
7-22 tonni. Kallurveod. 5125350

Kaevetööd väikeekskavaatoriga. 
Samas äraveo võimalus. 
Tel 5076791.

Karter OÜ autoremondi töökojas 
J.Hurda 1a Otepääl teenindab tub-
li lukksepp Karel. Kõik endised ja 
uued kliendid on teretulnud.
Pakume tööd töökoja meistrile. 
Info tel. 5137465

Korstnapitside, telliskorstnate 
ehitus ja korstnapühkimine. 
Tel: 55579399

Müüa Otepääl, Keskuse tänavas 
äsja renoveeritud majas 5-toaline 
madalate küttekuludega saunaga 
korter. Tel 5144324

Müüa lõhutud küttepuid (lepp ala-
tes 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/
RM). Hind koos veoga, koorem 
6 RM. Tel. 53946271.

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Saadaval erinevad puulii-
gid, kask, lepp jne. Tel. 5117109

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Müüa seamaterjali, põranda-,  
voodri- ja terrassilauda. Transport 
tasuta. Tel 5258911

Müüa metsakuiva kuuske ja mär-
ga leppa koos veoga (30-50cm). 
Tel. 5056867

Ohtlike puude raie & hooldus, 
tel 56 866 157.

Ostan maakodu või maad Otepää 
lähistel, soovitav veekogu ole-
masolu. Võimalik ka vahetus uue 
korteri vastu Tartus või Tallinnas. 
Lisainfo: 5906 8972.

Ostan vanu merevaigust ehteid, 
võivad vajada ka parandust. 
Tel. 5639 7329

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku.Tel: 52 91 256

KALJU PLADO
25.12.1951 – 22.03.2015

KAUPO KALAMEES 
18.04.1951 – 07.03.2015

Kevadtuultega lähed sa teele,
hea mälestus sinust jääb meelde.

ALBERT TEUSI

mälestame ja tunneme kaasa 
Aimele ja lastele abikaasa, isa ja 

vanaisa kaotuse puhul.

Naabrid: Richard, Malle, 
Toomas, Margit ja Leo.

KU U LU T U S E D

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab.

Siiras kaastunne Tiiale perega 
kalli

EMA

kaotuse puhul.

Thea

Mälestame

ALBERT TEUSI

Avaldame südamlikku 
kaastunnet lähedastele.

AS Pühajärve Puhkekodu

Südamlik kaastunne Tiiale 
armsa ema 

MAIMU KÕIV 

kaotuse puhul.

Otepää Maxima kollektiiv

OSTAN 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne) ja 
muid fototarvikuid. Võite 
pakkuda ka vanu fotosid, 
albumeid, negatiive jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

88

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Anni Butiigis
sünnipäeva nädalal
24.-30. aprill 2015

kõik hinnad all 

20 %
Käsitöö, -materjalid, 

-tarvikud,
seemned, sibulad, 

istikud jne.

E-R 9.00 – 18.00 
L 9.00 – 16.00

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd

• administraatorile

ja hooajalist tööd

• vaatetorni administraatorile
• kokale

• kokaabile

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

OSKAR MARANIK
22.04.1905 - 8.04.1978

110. sünniaastapäeval mälestavad lapsed ja 
lapselapsed peredega.

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel.

Ei enam naeratust Su suul,
vaid vaikses leinas nutab tuul.

Traditsiooniline teatejooksuvõistlus 
5.-9. klasside õpilastele 7. mail kell 14.00 
Otepää keskväljakul

Teatejooksu eesmärk on propageerida laste tervislikku elustiili ja 
muuta liikumisharjumusi. Üle kogu Eesti jooksevad lapsed nende 
laste heaks, kes on kaotanud liikumisvõime.

Teatejooks on heategevusüritus, mille eesmärk on toetada õnnetu-
se või haiguse läbi liikumisvõime kaotanud laste ravi.
Võimalus on annetada: Helistades heategevusnumbril 900 7777 
(ühe kõne hind on 7 eurot): Tehes ülekande MTÜ Tallinnmeeting 
heategevuskontole Danske Bank pangas EE603300332077210009

Annetused lähevad Haapsalu Neuroloogilisele Rehabilitatsiooni-
keskusele, kus liikumisvõime kaotanud lapsi südamlikult ja pü-
hendumusega ravitakse ning paranemiseks, kasvõi väikeste tibu-
sammudega, lootust antakse. Haapsalu arstide, füsioterapeutide 
ja massööride käe all käib igal aastal ravi saamas 350-400 väikest 
patsienti, samuti täiskasvanud patsiente.

Nii heategevustelefon kui ka -konto on avatud aastaringselt.

Otepää kevadlaat
laupäeval, 16. mail algusega kell 8.00

aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5

Müügil: 
•   lille- ja köögiviljade taimed, istikud, 
•   roosid,
•   viljapuud, marjapõõsad,
•   toidu- ja tööstuskaubad,
•   käsitööd, aiakaubad, seemned jne.
•   vahavahetus ja kunstkärgede müük (kell 9.-11.00). 

Käsitööde näitus avatud 8-15.00. Pääse -.70.
    Otepää AMS

FC Otepää stipendiumikonkurss vidograafi 
leidmiseks
Hea meel on teatada, et leidsime koostöös Karupesa Hotelliga jalg- 
palliklubile pressiesindaja, kelleks on Otepää Gümnaasiumi mee-
diaklassi õpilane Elo Peterson. Soovime Elole mõnusat suhtlemist 
ja ladusat sulge!

Soovides anda veel ühele noorele võimalust eneseteostuseks ning 
pakkuda mängude parimatest hetkedest ka videopilti, kuulutame 
koostöös LukuCentrumiga välja ka stipendiumikonkursi videograafi 
leidmiseks. Stipendiumi eesmärk on tagada 2015. aasta jooksul klubi 
võistkondade mängude jäädvustamine ning nendest videokokkuvõ-
tete tegemine. Stipendiumi suuruseks on 60 eurot kuus.

Sooviavaldus koos vabas vormis kirjutatud motivatsioonikirjaga 
palun saata hiljemalt 27. aprilliks aadressile martin@fcotepaa.ee. 

Lisainfo: Martin Teder, tel. 5624 2785.

Pakun muruniitmise teenust. 
Tel. 5011629

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.



24. aprill  2015M I T M E S U G U S T8

Esmaspäeval, 27. aprillil toimub Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses 33. Tartu Jooksumaratoni ühistreening, 
mis on kõigile tasuta. Valida saab 10km ja 16km pikkuste distantside vahel.

Eelmisel aastal osales traditsiooniks saanud Tartu Jooksumaratoni sisse juhataval ühistreeningul üle 400 jooksja 
ja kepikõndja. Sel aastal ootavad korraldajav vähemalt sama palju harrastajad.

Ühistreeningul aega ei võeta ja võistlust ei toimu. Eesmärk on veeta aktiivne esmaspäeva õhtupoolik metsas 
ning koos teiste jooksuhuvilistega 10. mail toimuva 33. Tartu Jooksumaratoni rajaga tutvust teha.

Rajal on ka teeninduspunktid ning finišis pakutakse joogipoolist.
Tartu Jooksumaratoni ühistreening on traditsiooniline sissejuhatus Tartu Jooksumaratonile, mis ka sel aastal 

toimub emadepäeval, 10. mail.
Põhiürituse 23km pikkune distants algab Otepääl Tehvandi staadionilt ning lõppeb Elvas Tartumaa Tervisespor-

dikeskuses. 10km pikkune distants algab ja lõppeb Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses. Oodatud on nii jooks-
jad kui ka kepikõndijad.

Rohkem infot: www.tartumaraton.ee.

Tartu Jooksumaratoni maitse saab suhu 
esmaspäeval tasuta ühistreeningul

Eterniidijäätmete kogumise kolmas voor (registreerimine toimus 2014. aasta augustis) toimub perioodil 
05.05.-27.06.2015. Jäätmeid võetakse tasuta vastu ainult eelregistreeritud jäätmevaldajatelt kindlaks mää-
ratud kogumispunktis ja kellaajal (vt tabel). Jäätmevaldaja võib oma nimele registreeritud kogust üle anda 
osadena.

Iga jäätmevaldaja kohta täidetakse eterniidijäätmete üleandmise registreerimisleht, seega palume kaasa 
võtta isikut tõendav dokument.

Lisainfo: Ilona Akimova
ilona.matsujeva@gmail.com
+372 55 996 422

Neljapäeval, 7. mail algusega kell 18.00 
olete oodatud Otepää looduskeskusesse 
(Kolga tee 28) loodusõhtule

"Meie taluaiad läbi aegade" – 
Anneli Banner

Eesti Vabaõhumuuseumi teadur Anneli 
Banner tuleb rääkima meie traditsioonilis-
test taluaedadest. Ühtlasi saame vastused 
küsimustele, et millised koduaiad olid juba 
meie vaaremadel, mida peenras kasvatati ja 
millistel põhimõtetel aedu kujundati, milli-
sed on Lõuna-Eesti taluaedade eripärad. 

Tule ja leia uusi ideid enne istutushooaja 
algust!

TASUTA. Lisainfo: Margit Turb, tel. 
5186747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet 
koostöös Otepää Kultuurikeskusega Kesk-
konnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Otepää Vallavalitsus 

võtab teenistusse 

haridus- ja 
kultuurinõuniku

Töö kirjeldus:

• valla haridus- ja kultuurielu koordineerimine ja 
korraldamine,
• valdkonda kuuluvate arengukavade väljatööta-
mine, täiendamine ja elluviimine,
• valdkondliku aruandluse koostamine ning 
edastamine ja registrite pidamine,
• valdkondlike õigusaktide eelnõude ettevalmis-
tamine,
• valdkonna eelarve koostamine ning jälgimine,
• valdkondlike asutuste töö koordineerimine,
• valla teenistujate, asutuste ja kolmanda sektori 
organisatsioonide nõustamine,
• taotluste koostamine ning projektide juhtimine.

Nõudmised kandidaadile:

• kõrgharidus,
• orienteerumine haridusvaldkonnas ja kohaliku 
oma-  valitsuse toimimises, 
• projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus, 
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkee-
le oskus suhtlustasandil, 
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimis-
võime, 
• hea suhtlemis- ja koostööoskus.

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd, 
• enesetäiendamise võimalusi,
• sõbralikku toetavat kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 22.05.2015. a oma 
CV ja motivatsioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus, 
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile 
vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

Foto: Tiia Trolla.

Projekt „Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide 
(eterniidijäätmete) kogumine Valgamaa 
kohalikes omavalitsustes III voor“

Jäätmete kogumise ajagraafik

Jäätmevaldaja/ eterniidi-
jäätmete asukoht

Otepää vald/linn

Palupera vald

Puka vald

Kogumispunkti asu-
koht (kuhu jäätmed 
tuleb viia)

Otepää linn, Kastolatsi 
tee, Otepää jäätmejaam

Palupera vald, Nõuni 
küla, Maakultuuri- 
maja kinnistul

Puka vald, Puka alevik, 
Otepää mnt 4, Puka 
staadioni parklas

Jäätmete vastuvõtu ajad

Kuupäevad: (12.05-15.05.2015)
Kellaaeg: (10.00-18.00)
Kuupäev: (16.05.2015)
Kellaaeg: (10.00-15.00)

Kuupäev: (05.06.2015)
Kellaaeg: (10.00-18.00)
Kuupäevad: (06.06.-07.06.2015)
Kellaaeg: (10.00-15.00)

Kuupäev: (12.06.2015)
Kellaaeg: (10.00-18.00)
Kuupäev: (13.06.2015)
Kellaaeg: (10.00-15.00)


