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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Pühajärve Puhkpilliorkester 
tähistab 90. sünnipäeva

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

30. aprilli Otepää vallavolikogu istun-
gil oli päevakorras umbusaldusavaldu-
se avaldamine volikogu esimehele ja 
eelarve-majandus- ja turismikomisjoni 
esimehele Jaanus Raidalile ning uue 
volikogu esimehe ja aseesimehe vali-
mine.

Umbusaldamise poolt hääletas 10 
volinikku, 1 oli vastu. Uueks volikogu
esimeheks valiti salajase hääletamise 

teel 10 poolthäälega Kuldar Veere. 
Kuna senine vallavolikogu aseesi-

mees Teet Reedi peatas oma volikogu 
liikme volitused selle aasta veebrua-
ris, siis tuli valida ka uus vallavoliko-
gu aseesimees. Uueks vallavolikogu 
aseesimeheks sai 10 poolthäälega Enn 
Sepma.

Ühtlasi tunnistati kehtetuks Otepää 
Vallavolikogu 26. novembri 2013. a 
otsus nr 1-4-60 „Otepää Vallavolikogu 
esimehele töötasu määramine“. 

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

Otepää vallavolikogu uueks 
esimeheks valiti Kuldar Veere

2. mail toimusid üle-eestilised „Teeme 
ära!“ talgud. „Teeme ära!“ Veebilehe www.
teemeara.ee andmetel toimus Otepääl 9 
talgut. Kõige rohkem talguid Valgamaal 
toimuski Otepää vallas. 

2. mail toimusid „Teeme ära!“ raames 
Vana-Otepää külatalgud, Vana-Otepää tee 
koristustalgud, Väikese Munamäe Suusa-
keskuse, Arula küla, Kappermäe Seltsi, 
Otepää Aedlinna talgud, koristati Madsa 
spordibaasi ja Pilkuse külamaja ümbrust. 
Otepää Vallavalitsus koristas Pühajärve 
randa. Lisaks sellele koristasid Otepää 
kaitseliitlased Otepää Vabadussõja sam-
ba ümbrust ning toimusid talgud Peda-
jamäe külas. 

4. mail toimusid Otepää Lasteaia talgud, 
8. mail koristavad Otepää Gümnaasiumi 
õpilased traditsiooniliselt EELK Otepää 
Maarja koguduse pastoraadi ümbrust. 

Otepää Vallavalitsuse kommunaalteenis-
tuse juhataja Urmas Kuldmaa andmetel oli 
kõige rohkem talgulisi Arula küla talgutel, 
kus osales sadakond inimest.

„Vaatamata sellele, et ilm oli halb, läksid 
Pühajärve rannapargi talgud igati korda,“ 
sõnas Urmas Kuldmaa. „Koristatud sai nii 
rand kui ka pargiosa. Tänan kõiki talgulisi 
kaasalöömise eest!“

Otepää vallavanem Kalev Laul märkis, et 
tore oli näha nii rõõmsaid töötegijaid kui ka 
talgute tulemusi. „Tänan kõiki talgulisi, kes 
oma kevadiste toimetuste kõrvalt võtsid 
aja ja panustasid ühisesse Otepää valla 
korrastamisse,“ ütles Kalev Laul. „Juba 
vanad eestlased teadsid, et talgute korras 
annab ära teha seda, milleks ühel perel 
jõud peale ei hakka, järgmiste talguteni!“ 

Talgupäeva raames korraldati kokku 
1771 talgut, millest võttis osa 43 026 tal-
gulist. Valgamaal osales 63 talgul 1744 
talgulist.

2016. aastal peetakse üle-eestiline tal-
gupäev 7. mail.

Monika otrokova

Otepää vallas 
läksid talgud igati 
korda

P ühajärve Puhkpilliorkestri raja-
jaks oli Ferdinand Linnamägi, 
kes pärast Tartu Õpetajate Se-

minari lõpetamist Pühajärve algkooli 
tööle asus. 

Ferdinand Linnamägi õpetas oma 
25 tööaasta jooksul välja 10 orkestri 
koosseisu. Järelkasvu leidis tubli kool-
meister oma koolipoiste hulgast. Täna 
elavad veel August Johansoo ja Arno 
Jaanimäe.

Teise maailmasõja ajal tekkis orkestri 
tegevuses paus 5 aastat, kuna nõu-
kogude armee viis pillid minema. Nii 
ei võinud see orkestrimeeste arvates 
kesta, oli vajadus mängida. Evald 
Kahro leidis endale abilise Ferdinand 
Teigamäe ja nad käisid läbi ümbrus-
konna talud ning tegid rahva hulgas 
korjanduse. Elujärg polnud kiita, kuid 
orkester – see oli rahvale südamelähe-
dane. Ja varsti hakkas jällegi Pühajärve 
mailt kuulma puhkpillimängu. Orkes-
ter tegutses F.Linnamäe juhatusel kuni 
1950. aastani, mil ta arreteeriti ja küü-
ditati. See oli „tänu“ kooli ja kultuuri 
juhtimise eest. Kuid õnneks ei olnud 
stalinlik terror igavene ja mõne aasta 
pärast ta vabanes ning tuli Eestisse, 
kuid mitte Pühajärvele.
Omal käel jätkati mängimist kuni 

1965. aastal sai uueks orkestrijuhiks 
August Krents. Tema juhendamisel 
õpiti ja tegeleti suurte teostega ning 
käidi 1965. aastal laulupeol. Selles 
orkestris mängis ka meie tuubamees 
Ants Ilves, kelle naljakad ütlemised 
praegugi proove ilmestavad. 

Pärast August Krentsi jätkas orkestri-
ga Elmar Siirak. Ta oli heade eelduste-
ga trompetimängija. Lisaks orkestrijuh-
timisele, kirjutas ta ka noote ja proovis 
teha seadeid. 1972. a kolisid Otepääle 
vennad Enn ja Taavi Park. Enn Park 
on ka praegu tubli trompetimees meie 
orkestris, tal on haruldane muusikaline 
mälu.

1975. aastal avati Otepää Muusika-
kool – trompetiõpilased Kaido Pedas-
tik ja Peep Peterson liitusid mõne aasta 
pärast Pühajärve orkestriga.

1980ndate aastate lõpuks Elmar 
Siiraku tervis halvenes ja ta suri. 
Orkestri kooshoidjaks oli seejärel Olev 
Hermann.

1993. aastal asus Otepää Muusika-
kooli tööle Peep Peterson, kes hakkas 
õpetama noori mängijaid. 1994. aastal 
võttis Peep Peterson üle Pühajär-
ve Puhkpilliorkestri juhtimise. Mõte 
oli ühendada noored ja vanad män-
gijad. Sellel perioodil mängisid Olev 
Herman, Elmar Luik, Olev Sisask, 
Leonhard Täär, Enn Park, Ants Ilves, 
Veljo Kõiv, Leo Mõtus, Kaido Pedas-
tik, Peep Peterson, Külli Teearu, Mati 
Matsar, Jörgen Kuuskne.

Orkester oli taastatud, kuid et kind-
lustada järjepidevus, selleks oli rohkem 
vaja. Peep Petersoni kontaktid vana 
sõbra ja koolivenna, klarnetimängi-
ja Tiit Veigeliga andsid hea idee. Mis 
oleks kui korraldaks Otepääl puhk-
pillipäevad. Nad lootsid, et koosmäng 
liidab ja ühendab noored ja vanad 
muusikud, annaks uut energijat ning 
motivatsiooni jätkamiseks.

E simesed Pühajärve puhkpilli-
päevad toimusid 1998. aastal. 
Osalesid Pühajärve, Elva ja 

Kambja orkestrid ning Elva Muusika-
kooli akordionistide ansambel. 

Esimest korda said otepäälased 
kuulda korraga nii palju puhkpillimuu-
sikat. Rahul olid ka osalejad. Ooluli-
sem oli aga see, et puhkpillipäevad tõid 
kaasa endaga väga vajaliku inimese – 
Arno Antoni. 

Peep Petersoni mälestustest: „Mure 
oli orkestri pärast – mängijad olid 
noored ja meid oli vähe, kõlasime üsna 
kõhnalt. Sain kusagilt Arno telefoni-
numbri ja kutsusin ta appi mängima. Ei 
uskunud hästi, et ta aega leiab, aga olin 
meeldivalt üllatunud kui ta nõusse jäi".

Puhkpillipäevade lõppedes tegi 
Peep Peterson Arnole ettepaneku 
võtta orkestri juhtimine endale ja tulla 
Otepää Muusikakooli noori õpetama. 
(kokkuvõte uurimustööst Pühajärve 
puhkpilliorkestri arengulugu, mille koos-
tasid Mait Peterson, Peep Peterson ja Eva 
Peterson - SUUR TÄNU!)

järgneb lk.3

Talgulised Pühajärve pargis
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. mail.

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

Otepää Vallavolikogus

23.04.2015
n	 Valiti keskkonna- ja planeeringukomisjoni esime-

heks Peeter Kangur. 
n	 Kinnitati keskkonna- ja planeeringukomisjon jär-

gmises koosseisus: Peeter Kangur, komisjoni esimees, 

Viljar Teder, aseesimees, liikmed: Priit Voolaid, Peeter 

Aunapu, Voldemar Tasa, Indrek Taukar, Teet Reedi.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeks Margit 

Prede.
n	 Otsustati vastu võtta Otepää külas asuva Väi-

ke-Veske kinnistu detailplaneering.
n	 Arvati Otepää valla teede ja tänavate nimekirjast 

välja Kääriku külas asuv Pülme tee (tee nr 6360362).
n	 Otsustati anda vallavanemale puhkust 29.06.-

02.08.2015.

30.04.2014
n	 Otsustati avaldada umbusaldust Otepää Vallavoli-

kogu esimehele Jaanus Raidalile.
n	 Otsustati avaldada umbusaldust Otepää Vallavoli-

kogu eelarve-, majandus- ja turismikomisjoni esimehele 

Jaanus Raidalile.
n	 Otsustati valida Otepää Vallavolikogu esimeheks 

Kuldar Veere.
n	 Otsustati valida Otepää Vallavolikogu aseesime-

heks Enn Sepma.
n	 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 26. 

novembri 2013. a otsusnr 1-4-60 „Otepää Vallavolikogu 

esimehele töötasu määramine“.
n	 Muudeti Otepää Vallavolikogu 26. novembri 

2013. a otsus nr 1-4-64 „Valgamaa Omavalitsuste Liitu 

esindajate nimetamine“ punkti 1.1 ja sõnastati see järg-

miselt: „1.1 volikogu esimees Kuldar Veere, tema asen-

dajaks volikogu aseesimees Enn Sepma.“

Otepää Vallavalitsuses

27.04.0215
n	 Otsustati liita Otepää vallasiseses linnas 

asuv Tartu mnt 2 katastriüksus (katastritunnus 

55601:003:1470) ja Lipuväljak 12 katastriüksus 

(katastritunnus 55601:003:0090) üheks katastriüksu-

seks.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜle kasutusluba Otepää 

vallasiseses linnas Lille alajaama 0,4kV maakaabelliini 

ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis 

isikut.
n	 Määrati sünnitoetus kaheksale isikule kogusum-

mas 1378 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogu-

summas 64 eurot.
n	 Seati ühele isikule hooldus.
n	 Määrati mittetulundusühingule Pilkuse külaselts 

toetus summas 700 eurot.
n	 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 

eelarvereale „Vallavalitsus“ 2603 eurot, sh: 1.1 1735 

eurot 2015. a INAS-i murdmaasuusatamise maail-

mameistrivõistlustel edukalt esinenud Hans Teearu 

premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) 

kulude katmiseks; 1.2 868 eurot 2015. a INAS-i murd-

maasuusatamise maailmameistrivõistlustel edukalt esi-

nenud Hans Teearu treeneri Kalju Ojaste premeerimi-

se (preemia netosumma 500 eurot) kulude katmiseks. 

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarve-

reale „Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja seltside-

le“ 500 eurot mittetulundusühingu Otepää Muusikaü-

hing tunnustamiseks Pühajärve Puhkpilliorkestri 90. 

aastapäeva puhul.
n	 Eraldati Otepää valla 2015. aasta eelarve realt 

“Üldmajanduslikud arendusprojektid” Otepää Pere-

keskus MTÜle toetus projekti „Otepää Perekeskuse 

mängutuba“ omaosaluse katmiseks summas 1100 eurot.

Kinnitati lihthanke „Pühajärve rannavalve teenuse 

ostmine 2015“ tulemused. Tunnistati pakkuja AS G4S 

Eesti (registrikood 10022095) vastavaks hankedoku-

mentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tun-

nistati pakkuja AS G4S Eesti poolt esitatud pakkumus 

Otepää valla aasta ema 2015 on 
Krista Sumberg

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
vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedoku-

mentides esitatud tingimustele. Lähtudes hanke-

dokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest 

(madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakku-

museks pakkuja AS G4S Eesti poolt esitatud pak-

kumus summas 15 458 eurot ilma käibemaksuta, 

kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast 

madalaima hinnaga pakkumus.

04.05.2015
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele 

kultuuriühingutele: 1.1 mittetulundusühing Otepää 

Muusikaühing (registrikood 80144138, taotle-

ja esindaja Arno Anton) novembris - detsembris 

2015. a toimuva ürituse „Advendikontserdid“ kor-

raldamiseks 300 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 

(registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene 

Raudsepp) 22. detsembril 2015. toimuva ürituse 

„Talvepealinna Talveturg“ korraldamiseks 280 

eurot; 1.3 Mittetulundusühing Otepää Pensionä-

ride Ühendus (registrikood 80244615, taotleja esin-

daja Helle Kuldmaa) 1. oktoobril 2015. a toimuva 

ürituse „Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine“ 

korraldamiseks 180 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAIS-

SELTS (registrikood 80037572, taotleja esinda-

ja Ene Raudsepp) 8. novembril 2015. a toimuva 

ürituse „Isadepäev“ korraldamiseks 165 eurot; 1.5 

MITTETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLA-

SELTS (registrikood 80144925, taotleja esindaja 

Reet Tinno) 1. - 2. augustil 2015. a toimuva ürituse 

„Pilkuse külapäev“ korraldamiseks 160 eurot; 

1.6 mittetulundusühing Pillipuu (registrikood 

80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 21. novem-

bril 2015. a toimuva ürituse „IV Valgamaa Rahva-

muusikapäev“ korraldamiseks 50 eurot; 1.7 MIT-

TETULUNDUSÜHING PILKUSE KÜLASELTS 

(registrikood 80144925, taotleja esindaja Reet 

Tinno) 1. juunil 2015. a toimuva ürituse „Lastekait-

sepäev“ korraldamiseks 50 eurot.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot 

andeka noore kultuuripärli toetuseks. Määrati 

andeka noore kultuuripärli toetus summas 200 

eurot Karl Gustav Krüünvaldile Eesti Meestelaulu 

Seltsi üle-eestilise poistekoori KALEV koosseisus 

21. - 26. septembril 2015. a Kreeka Vabariigis Parali-

as toimuval rahvusvahelisel koorifestivalil “Music & 

Sea” osalemiseks.
n	 Väljastati Leonhard Weiss Energy AS-ile pro-

jekteerimistingimused Vana-Otepää külas Alapika 

alajaama 0,4 kV kaablivõrgu kaabli liitumiskilbi 

ning maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜ-le kasutusluba 

Otepää vallasiseses linnas Kelmi alajaama 0,4kV 

maakaabelliini ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati Toomas Laanistele kasutusluba 

Pedajamäe külas Pedajakalda maaüksusel asuva 

üksikelamu (ehitisregistri kood 120552587) kasutu-

selevõtuks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 

128 eurot.
n	 Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 

eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule 

kogusummas 96 eurot.
n	 Anti Prisma NET OÜ-le reklaamikandja 

paigaldamiseks tasu eest rendile Otepää vallasise-

ses linnas Munamäe tn 4a kinnistul asuv ca 3,5 m² 

suurune maa-ala.
n	 Määrati haridustoetus alljärgnevalt: 1.1 13. 

märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkursi 

klarneti III vanuserühma I koht - õpilane Mirjam 

Leopard 100 eurot, juhendaja Külli Teearu 100 

eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 50 eurot; 1.2 

13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku konkur-

si tromboonide I vanuserühma II koht - õpilane 

Roland Leopard 70 eurot, juhendaja Arno Anton 

70 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 35 eurot; 

1.3 13. märtsil 2015. a toimunud vabariikliku kon-

kursi tromboonide I vanuserühma III koht - õpilane 

Rasmus Leopard 40 eurot, juhendaja Arno Anton 

40 eurot, kontsertmeister Ülle Rebane 20 eurot.

AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu avalik 
väljapanek ja arutelu

Otepää Vallavolikogu võttis oma otsusega 23.04.2015 nr 1-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Väike-Veske kinnistu detailplaneerin-

gu. Sama otsusega jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hindamine. Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Väike-Veske 

kinnistut (registriosa nr 661440, katastritunnus 63602:001:0740, sihtotstarve ärimaa).

Planeeritava ala pindala on 10 817 m².

Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub Väike-Veske kinnistu linna laienduse alal. Maakasutuse juhtfunktsiooniks on üldplaneeringuga 

määratud segafunktsiooniga ala, kus on võimalik rajada kaubandus-, toitlustus-, teenindushooneid, kontori- ja büroohooneid ning liiklust kor-

raldavaid ja teenindavaid ehitisi (sh tankla, parkla, mootorsõidukite remont ja hooldus).

Planeeringuala asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, alale ulatuvad maaparandusobjekti kaitsevöönd, liinirajatise kaitsevöönd ning rii-

gimaantee kaitsevöönd. Koostamisel oleva Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu kohaselt on tehtud ettepanek planeeringuala piirkond 

Otepää looduspargi territooriumilt välja arvata.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk oli algatamisel mootorsõidukite remondi ja hooldamisega, kaubanduse-, toitlustuse- ja teeninduse-

ga seotud ehitiste ja tankla rajamise võimaluste väljaselgitamine. Planeeringu koostamise käigus on loobutud tankla rajamise kavandamisest.

Detailplaneeringuga on kavandatud Väike-Veske maaüksuse jagamine kaheks krundiks. Kruntide täisehitusprotsent on alla 35 %, hoonete 

kõrgus kuni 9 m, planeeringuala ehitusalune pindala kokku 3500 m². Juurdepääs on lahendatud Alajaam – Vana-Otepää kõrvalmaanteelt. 

Hoonete arhitektuur ja välisviimistlus peab viitama väikelinna ja puhkepiirkonna rõõmsale ja rahulikule miljööle, kestvusele ja säästlikkusele.

Hoonete projekteerimiseks väljastab vallavalitsus projekteerimistingimused, millega täpsustatakse hoonete asukohad, välisviimistluse 

materjalid ja nende värvitoonid. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidega.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.-29. maini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle Anton, 

merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikus-

tamine). 

Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil: Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil: 

vald@otepaa.ee kuni 29. maini 2015. a. Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 01. juunil 2015. a. kell 17.00 Otepää Vallavolikogu saalis 

(Otepää, Lipuväljak 13).

Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu avalik 
väljapanek ja arutelu
Otepää Vallavalitsus teatab Nüpli külas asuva Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu avalikust väljapanekust 21.05 – 4.06.2015 ja avalikust 

arutelust 8.06.2015 kell 17.30 Otepää Vallavolikogu saalis. 

Otepää Vallavolikogu võttis detailplaneeringu vastu ja suunas avalikule väljapanekule oma otsusega 22.08.2013 nr 1-4-46. Detailplaneerin-

gu ala hõlmab järgnevaid katastriüksuseid: Suure-Kalda (katastritunnus 63602:002:0031), Põhjakalda (katastritunnus 63602:002:0040), Kal-

danurga (katastritunnus 63602:002:0032), Taga-Kalda (katastritunnus 63602:002:0034), Lõunakalda (katastritunnus 63602:002:0038), Väi-

ke-Kalda (katastritunnus 63602:002:0039), Taga-Kalda tee (katastritunnus 63602:002:0033), Lõunakalda tee (katastritunnus 63602:002:0037), 

Kalda alajaam (katastritunnus 63602:002:0036) ja Kalda kaev (katastritunnus 63602:002:0035). Kogu planeeringuala suurus on ca 28 ha. 

Avaliku väljapaneku (16.09.2013-14.10.2013) järgselt tuvastas Otepää vallavalitsus, et detailplaneeringuga kavandatud senise maatulun-

duse sihtotstarbe ulatuslik muutmine elamumaaks muudab kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu lahendust on korrigeeritud vastavalt 

üldplaneeringu põhimõtetele ning maa sihtotstarve muutub planeeringualal kuni 30%. Detailplaneeringu eesmärgiks on moodustada elamu-

krundid, rajada teed ja tehnovõrgud, planeerida soistele aladele tiigid. Kavandatud on 8 elamukrunti suurusega on 4700 kuni 15850 m², kuhu 

lubatakse ehitada elamu ja kuni 2 abihoonet. Elamu kõrguseks on lubatud 8 m ja abihoone kõrguseks 5. Kuna eelmisest avalikust väljapane-

kust on möödunud pikk ajavahemik, on vastavalt planeerimisseaduse § 21 lõikele 5 vajalik korraldada täiendav avalik väljapanek. 

Detailplaneeringu materjalid on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavad Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Merle 

Anton,  merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute 

avalikustamine). Ettepanekud ja vastuväited saab esitada kuni 4.06.2015 Otepää Vallavalitsusele eeltoodud aadressil. 

O tepää Naisselts valis aasta 
ema 2015, kelleks sai Püha-
järve Põhikooli klassiõpe-

taja Krista Sumberg. Valla aasta ema 
tunnustamisüritus toimub 9. mail kell 
12.00 Otepää Gümnaasiumi aulas, sa-
mas on ka väikestele vallakodanikele 
sünnikirja kätteandmine. 

Aasta ema nimetusele laekus kolm 
nominenti: Krista Sumberg, Merle 
Anton ja Marika Kapp, kelle seast tegi 
valiku Otepää Naisseltsi komisjon. 

Aasta ema kontserdil esinevad 
Pühajärve Põhikooli rahvatantsijad 
ja kandlemängijad, Otepää Muusi-
kakooli õpetajad ja õpilased: Merike 
Roop, Ülle Rebane. Kontserdil 
astuvad üles emad ja vanaemad koos 
oma laste ning lastelastega: Merle, 
Mari ja Kärt Anton, Meeli ja Merit 
Rammul, Elsa Susi ja Andreas Nigol, 
Katrin, Kirke, Oliver ja Aleksander 
Karus, Triin ja Reinhold Kalda, Pille 

Villems ja Janetta Lukk, Tuuli ja 
Kristjan Vaher, Milvi Erm ja Isabel 
Zordania. 

Aasta ema kontserdil antakse 
üle ka sünnikirjad väikestele val-
lakodanikele, kes on sündinud 
01.10.2014 - 31.03.2015. Sellel aja-
vahemikul sündis 27 last, 17 poisse 
ja 10 tüdrukut. Lisaks sünnikirja-
dele saavad lapsed mälestuseks 
fotoalbumi, lasteraamatu ja MTÜ 
Karukäpa poolt kootud papud. 

Kontserdi korraldavad Otepää 
Kultuurikeskus, Otepää Naisselts 
ja Otepää Vallavalitsus.

Aasta ema Krista Sumberg on 
väga võimekas klassiõpetaja. Tema 
klasside õpilased on olnud ja on 
aktiivsed, üksteisest hoolivad ja 
õppimisele motiveeritud lapsed. 

Oma kaks last on Krista koos 
abikaasa Andrusega tublideks ini-

mesteks kasvatanud. Emana on ta 
oma tütrele suur eeskuju. Tütar 
Aile omandab magistrikraadi Tartu 
Ülikoolis ja poeg Arnold õpib 
Otepää Gümnaasiumi 10. klassis. 

Aasta ema nominent Merle 
Anton on väga tubli ja töökas ema. 
Peale abikaasa surma jäi laste 
ja kodu eest hoolitsemine tema 
õlgadele. Tütar Kärt õpib Viljan-
di Kultuurikolledžis ja Mari Tartu 
Tervishoiu Kõrgkoolis. Poeg Siim 
lõpetas Tartu Kutsehariduskeskuses 
ärikorralduse ja rekreatsiooni eriala 
ning töötab Otepää Seikluspargis. 

Aasta ema nominent Marika 
Kapp on nelja lapse ema. Poeg 
Elmar õpib Eesti Maaülikoolis, 
tütar Mari-Ly valmistub kõrgkoo-
li astumiseks, pojad Alexander ja 
Andero käivad Otepää Gümnaa-
siumi algklassides. 

Monika otrokova
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Otepää vallavalitsus kuulutas välja ideekonkursi

17. mail kell 12.00 toimub 
Pilkuse külamajas 

KIRBUTURG

Müügil puud põõsad taimed ja istikud.
Tule ja too kaasa kõik oma mittevajalikud as-
jad. Kellegi vana on teise uus. Tule uudista ja 

vaheta-osta ja müü!
Lastele veelkord võimalus tasuta ehteid val-

mistada. Lauamängud. Müüjatele kohv tasuta. 
Kohamaksu ei ole.

MTÜ Pilkuse külaselts, tel. Reet, 53823446. 

SÜNNID

Luukas Värva 7. aprillil

Järgmisel aastal täitub Otepää esmamainimisest 
900 aastat. Otepää Vallavalitsus kuulutab 1.april-
lil, Otepää linna sünnipäeval, välja sündmuste 
ideekonkursi. Eesmärk on leida ideid, et väärikalt 
tähistada Otepää esmamainimise aastapäeva.

Konkursist on oodatud osa võtma kõik huvilised, 
kes soovivad anda oma panuse Otepää 900 tähis-
tamiseks. Ideekonkursi auhinnafond on 900 eurot, 
esitada võib igas žanris ideid – kultuuri- spordi, 
meelelahutusüritused, filmi-video, jne projektid. 
Konkurss kestab 1. aprillist kuni 1. juunini 2015.

Otepää 900 programm kestab kogu 2016. aasta 
ja sel ajavahemikul peab ka toimuma konkursi-
le esitatud sündmus. Laekunud ideed vaatab üle 
Otepää 900 komisjon ja hiljem pannakse need rah-
vahääletusele, võitnud ideede edaspidist elluviimist 
toetab Otepää Vallavalitsus. Võitja selgitatakse 
välja 2015. septembris.

„Ideekonkursile on oodatud kõik julged 

Dokumentide vastuvõtt 
Otepää Gümnaasiumi

järgmise õppeaasta 10. klassidesse algab kohe 
pärast põhikooli eksamiperioodi lõppu ning 

avaldusi võtab kooli kantselei suvel vastu kuni 
9. juulini ning pärast suvepuhkusi taas 

10. augustist kuni 25. augustini.  

Infotund 10. klassidesse astujatele on 
27. augustil 2015 kell 11.00. 

Gümnaasiumis õppima asujatel on võimalik 
valida järgmisi mooduleid: meedia, majandus, 

riik ja ühiskond, loovus, liikumine ja tervis, 
tehnoloogia, turism, loodus, humanitaar. 

Dokumentide vormid ja lisainfo õppimis-
võimaluste ning õpilaskodu kohta kooli 

kodulehelt www.nuustaku.edu.ee.  

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.

mõtted ja värsked ideed, mis oleksid kingituseks 
Otepääle,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev Laul. 
„Soovime väärikalt tähistada Otepää esmamaini-
mise 900 aastapäeva.“ Konkursi tingimuste kohta 
saab lisainformatsiooni Otepää valla kodulehelt 
www.otepaa.ee.

Otepää ajaloost

Esimesed inimtegevuse jäljed pärinevad Otepää 
mailt VI sajandist eKr. Novgorodi kroonikates 
on Otepääd mainitud juba 1116. aastal, mil Nov-
gorodi vürst Mstislav vallutas karupea kujulise 
linnuse. Otepää kujunes muistse Ugandi maakon-
na teiseks kindlustatud keskuseks Tartu kõrval. 
Muinasaja lõpus oli Otepää ilmselt Ugandi oluli-
semaid keskusi, mõned ajaloolased on oletanud, 
et ta võis 13. sajandi alguses olla olulisemgi kui 
Tartu, sest just Otepää vallutasid ristisõdijad 1208. 

aasta alguses esimesena ning hiljem rajati sinna 
ka esimene piiskopilinnus; samas kui Tartu võis 
olla kuni 1215. aastani mahajäetud. Keskajal asus 
Otepääl alev, mis aga Liivi sõja ajal lõplikult hävi-
tati.

1. aprillil 1936. aastal anti Otepääle linnaõigu-
sed, tänavu möödus sellest 79. aastat.

Mõned võrdlused Eesti linnade esmamainimisest:

1030. a Tartut mainitakse esimest korda.
1116. a Otepää linnust mainitakse Vene kroonikas.
1154. a Tallinna oletatav esmamainimine.
1211. a Viljandit kirjeldatakse Henriku kroonikas.
1241. a Narva küla nimetatakse Taani hindamisraa-

matus.
1286. a Valga ilmub ajalooallikatesse.
1839. a esimene teade Tõrva kõrtsist.
  Allikas: www.histrodamus.ee.

Otepää jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00 ja 
L 10.00-15.00. Jäätmejaamas võetakse elanikelt 
ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid jäätmeid, 
nagu näiteks plast, kile, paber, papp, segapakend, 
erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), 
ohtlikke jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastus-
jäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elekt-
roonikaseadmeid, vanarehve.
Lisaks sellele võetakse koostöös MTÜga Taas-
kasutuskoda vastu kasutuskõlblikke esemeid, 
mida hiljem saaks taaskasutusse anda. Oodatud 
on: nõud, majapidamistarbed, raamatud, män-
guasjad, spordivahendid, valgustid. Kõik toodud 
esemed peavad olema puhtad, terved ja taaskasu-
tatavad. Täpsemat infot saab vaadata kodulehelt: 
www.taaskasutuskoda.ee.
Täpsem info jäätmejaamas vastuvõetavate jäät-
mete ja hindade kohta Eesti Keskkonnateenused 
AS kodulehelt: http://keskkonnateenused.ee/tee-
nused/jaatmejaamade-opereerimine/
Täiendav info: Eesti Keskkonnateenused AS www.
keskkonnateenused.ee, e-post: valga@keskkon-
nateenused.ee, tel: 1919; Otepää jäätmejaam tel. 
585 44428.

Monika otrokova

Otepää jäätmejaamast

25. aprillil toimus üle-eestilise südamenädala 
raames Otepääl matk ümber Pühajärve. Matk läks 
igati korda, matkarajale oli tulnud üle 30 osaleja.

Matka korraldaja Ene Prants sõnas, et ilm soosis 
igati matkamist. „Hea meel oli matkateel näha ka 
teisi tervisespordi harrastajaid, inimesed Otepääl 
teevad tervisesporti ja naudivad meie spordirada-
sid,“ rääkis Ene Prants. „Tänan kõiki osalejaid, 
sügisel on jälle plaanis korraldada tervisematk  
Matkajad läbisid 15 km trassi ümber Pühajärve, 
matka keskel pakuti puuvilju, vett ja sooja jooki. 

Matka korraldas Ene Prants, toetas Otepää vald.

Monika otrokova

Otepää Südame-
nädala matk läks 
igati korda

Otepää 
muusikakooli lõpuaktus toimub 

laupäeval, 16. mail kell 13.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas.

Reedel, 22. mail kell 18.00 toimub 
Otepää Muusikakooli saalis 

muusikalise eelkooli kevadkontsert.

Muusikakooli vastuvõtukatsed toimuvad 
1. ja 2. juunil kell 12.00-18.00.

TEA Kirjastuse raamatute 

soodusmüük

teisipäeval, 12. mail

kell 10.40 - 13.00

Otepää Gümnaasiumis.

Suurimad Pühajärve 
Puhkpilliorkestri elamused 
aastatel 1998 – 2015

•  Pühajärve Puhkpillipäevad – sel 
aastal juba 18. korda. Puhkpillipäeva-
dest on osa võtnud Kambja, Elva, 
Rõngu, Tartu, Forte, Uhtna, Aseri, 
Väike-Maarja, Tallinna Tuletõr-
je, Saku, Keila, Orissaare, Kadrina, 
Nõmme Muusikakooli ja Tapa Linna 
Puhkpilliorkestrid, Valga Bigband ja 
Big Band Tartu. Väliskollektiividest: 
Lätist – Vidzeme, Smiltene Puhk-
pilliorkester, Läti Noorteorkester, 
Soomest Vihti Puhkpilliorkester, 
Rootsi puhkpillioktett.
•  Hulgaliselt ilusaid ja meeldejää-

vaid kontserte.
•  2005. aastal tulid orkestrisse pere-

kondade Leopardide lapsed: Tambet, 
Gertrud, Birgit, Magnus, Remi ja 
Imre. Nüüdseks on lisandunud: 
Marie, Mirjam, Laura ja Rasmus ja 
järgmisel aastal tuleb juurde Roland. 
SUPER!
•  Laulupeod – Tallinnas, Tartus ja 

Valga maakonnas.
•  Puhkpilliorkestrite Turniirid, kus 

oleme saavutanud väga häid kohti.
•  Reisid Eesti- ja Läti- ja Saksamaal.
•  Puhkpilliorkestrite festivalid 

Tartus, Tormas ja Lätis.
•  Suur sõprus ja koostöö Rõngu 

Pasunakooriga.
•  Pühajärve Põhikooli tugev toetus 

ja abi.

Pühajärve Puhkpilliorkester tähistab 90. sünnipäeva

•  Tõutsi küla kindel huvi puhkpilli-
muusika vastu.
•  Ja muidugi kõik mängijad ja nende 

pered, kes hingavad orkestriga koos – 
ainult nii on võimalik, et sünnib IME  
– PÜHAJÄRVE PUHKPILLIOR-
KESTER!

Pühajärve Puhkpilliorkester 
90 kontserkoosseis:

Dirigent - ARNO ANTON – oma 
ala professionaal, kes teeb nii palju 
kui suudab puhkpilliorkestri heaks, 
see on – VÄGA SUUR VÄÄRTUS.
Klarnetid – PEEP HARJU – Puka 

valla mees, kes tahab ja suudab erine-
vates muusikakollektiivides osaleda. 
MIRJAM LEOPARD – väga tubli 
Otepää Muusikakooli õpilane, kes 
saavutas vabariiklikul klarnetikon-
kursil I koha. BIRGIT LEOPARD 
– lõpetas Tartu H.Elleri nim Muusi-
kakooli ja käib Tartust proovile, väga 
armas. MARIE LEOPARD – lõpetab 
sel aastal Otepää Muusikakooli, kuid 
jätkab kindlasti pillimängu. LAURA 
LEOPARD – Otepää Muusikakooli 4 
klassi õpilane. KRISTEL LAURITS 
– Rõngu Muusikastuudio vilistlane, 
sotsiaaltöötaja. KAAREL REPÄN – 
Rõngu poiss, kes õpib Tallinna Tehni-
kaülikoolis. OLIVER PIKK – Otepää 
Muusikakooli 3. klassi õpilane.
Saksofonid – AIVE ADAMKA – 

logopeed, kes käib proovi Tartust, 
suur tänu. TOOMAS PIHELGAS 

– Otepää Muusikakooli vilistlane. 
KÜLLI TEEARU – Otepää Muusi-
kakooli õpetaja.
Altsarv – HILLAR NAPRITSON – 

Rõngu mees, kes elab Elvas.
Tenor – ÜLO REIDOLF – üle 50 

aasta staažiga Rõngu Pasunakoori 
pillimees.
Tromboonid – MAGNUS LEO-

PARD – lõpetab sel aastal Nõo 
Gümnaasiumi ja õpib ka Tartu Muu-
sikakoolis. On võitnud mitmeid pilli-
meeste konkursse. MAIT PETER-
SON – õpib Tartu Muusikakoolis ja 
on saavutanud väga häid tulemusi 
konkurssidel. RASMUS LEOPARD 
– Otepää Muusikakooli 3. klassi 
õpilane, kes saavutas vabariikli-
kul konkursil 3. koha. TAMBET 
LEOPARD – meremehest tromboo-
nimängija.
Tuubad – ANTS ILVES – ON 

MÄNGINUD PÜHAJÄRVE 
ORKESTRIS ÜLE 50 AASTA, 
SUUR KUMMARDUS! IMRE 
LEOPARD – õpib Tartu Muusika-
koolis ja on meie orkestri tõeline vun-
dament. KERT ROOSE – Otepää 
Muusikakooli 4. klassi õpilane.
Trompetid – ENN PARK – ON 

MÄNGINUD PÜHAJÄRVE 
ORKESTRIS ÜLE 40 AASTA, 
IMETLUSVÄÄRNE! REMI 
LEOPARD – õpib Tartu Ülikoolis 
füüsikat ja peab orkestris mängimist  
oma elus väga tähtsaks. KAIDO 
PIHELGAS – õppinud pillimän-

gu Otepääl, Tartus ja Viljandis ning 
tuleb alati hea meeleolu ja ilusa pil-
liheliga proovi ja esinemistele. ENN 
URBMETS – Rõngu Pasunakoori 
raudvara, mänginud pilli üle 50 aasta. 
VIRGO PAPAGOI – tubli pillimees 
Tõrvast. ILMAR SÄDE – bussijuht, 
kes teab trompetitest väga palju.
Löökpillid – GERTRUD LEO-

PARD – lõpetab sel aastal Elleri 
Muusikakooli ja andis marimba kont-
serdi Pühajärve koolis. Hiilgav! LII 
PETERSON – tubli ema, kes suudab 
ennast jagada kõikjale ja lahendada 
kõik küsimused, aitäh! JAAK HAIN-
SALU – supertrummar Rõngu Pasu-
nakoorist. MAIRO KÕIV – orkestri 
pesamuna ja Otepää Muusikakooli 3. 
klassi õpilane.

SUUR TÄNU KÕIGILE!
Töötame edasi, et puhkpillihe-

lid ikka kõlaksid nii siin kui sealpool 
Pühajärve. 

Täname Otepää Vallavalitsust ja 
Eesti Kultuurkapitali, kes toetavad 
meie ettevõtmisi regulaarselt.

Kohtumiseni juubelikontser-
dil pühapäeval, 10. mail kell 16.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas.

külli teearu ja arno anton

algus lk.1

Otepää Vallavalitsus 
eraldas 

500 eurot Pühajärve Puhkpilli- 
orkestri 90. juubeliks, mis antakse 

üle sünnipäevakontserdil.



8. mai  20154
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

SPORDikalenDeR

kultuuRikalenDeR

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

10. mail kell 11.00     Aedlinna jalgpalliväljakul 
 FC Otepää - Tartu FC Helios Lähte (U10 - 

2006. aastal sündinud) 
10. mail kell 13.00    Aedlinna jalgpalliväljakul 

FC Otepää - FC Helios Võru (U12 - 2004. a 
sündinud).

13. mail kell 12.00     Tehvandi Spordikeskuses 
Valgamaa koolide karikavõistlused paaris- 
orienteerumises. 

13. mail kell 16-19.00   Tehvandi Spordikeskuses 
Valgamaa kolmas orienteerumispäevak. 

13. mail kell 19.00   Tehvandi Spordikeskuses 
 FC Otepää - FC Peedu. 
17. mail kell 17.00   Tehvandi Spordikeskuses 
 FC Otepää - Tartu Ülikool Fauna.
24. mail  Elva 30. Rattapäev, Filtermaantee-

karikasarja II etapp. Start kell 12.00 Elvas, 
Kesk tn. Võistlustrass kulgeb marsruudil Elva-
Kambja-Otepää-Hellenurme-Elva. Pika dis-
tantsi läbijad sõidavad kaks ringi. Tähelepanu! 
Liiklus maanteel on võistluste ajal avatud, ratturite 
läbisõidul tuleks jälgida reguleerijate märguan-
deid. Täiendav info: Jüri Kalmus 5800 1065.

  9. mail kell 12.00  Otepää Gümnaasiumis
 Emadepäeva tähistamine ja sündinud laste-

le sünnikirjade üleandmine. Info: Sirje Ginter 
509 7795.

10. mail kell 16 Otepää Gümnaasiumis 
Pühajärve Puhkpilliorkestri 90. aastapäeva 
kontsert.  Info: Arno Anton 508 8013.  

Kohvik-restoranis l.u.m.i

Pühapäeval, 10. mail kell 16 

külas 
Rita Rätsepp.

Eestimaalastele tuttav näitleja populaar-
seimast telesarjast "Pilvede all" räägib oma 

tegevusest näitlejana ja psühholoogina.

Vestlust veab Veikko Täär.

Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!

Reedel, 15. mail kell 19 

külas 
Kristjan Jõekalda.

Rahvalemmikust telesaatejuht Kristjan 
Jõekalda räägib oma tegemistest ja 

plaanidest.

Vestlust veab Veikko Täär.

Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!

Kolmapäeval 20. mail kell 19 

külas 
Aune Past.

Suhtekorralduse tipptegija Aune Past räägib 
oma "Hea tuju raamat 40+" teemadel ning 

paljust muust eluliselt huvitavast.

Vestlust veab Veikko Täär.

Sissepääs TASUTA! Broneeri koht varakult!

K irjapilt ettevõtte nimest oli võõras, nii nagu 
esiti oli võõras Otepääl vineeritehase ole-
masolu. 

Täna on ettevõtte nimeks UPM-Kymmene 
Otepää AS. Loodan, et enam otepäälastele vineeri-
tehase olemasolu võõras ei ole. Siiski oleme olnud 
nende 15 aasta jooksul tagasihoidlikud ja kesken-
dunud eelkõige vineeri tegemisele. Tänu headele 
tänastele ja endistele kolleegidele oleme teinud seda 
väga hästi.

Usun, et 15 aastat tagasi oli vineer paljudele 
võõras materjalina. Võõras oli see materjal ka meile, 
kes me vineeri tootmisega siin Otepääl alustasime. 
Ainuke valgustatud isik kohapeal oli tehase esimene 
juhataja Kaido Kukk. Tema oli vineeri tegemist 
näinud. Kaido kommentaar tagantjärele on olnud, 
et kokku sai kamp, kellel vineeri tegemisest polnud 
aimugi, aga kuradi hästi õnnestus. 

Kindlasti polnud see teadmatus halb tehase aren-
gule. Ennekõike tähendas see seda, et huvi uue 
vastu oli suur ning tahe teha asju õigesti ja hästi veel 
suurem. Saime oma arengu seatud õigetele rööbas-
tele ning paljuski tänu sellele, et me polnud rikutud 
„kogemustega“. Õnnestumised on seotud aga pea-
miselt pideva õppimise ja tehase arendamisega.

Arendamisega oleme silmitsi ka täna. Kaks 
nädalat tagasi sai edastatud pressiteade, et Otepää 
vineeritehas alustab laiendamistöödega ning inves-
teerib selleks 40 miljonit eurot ja loob 40 uut töö-
kohta. Mida see areng tähendab? Selleks peaks ehk 
rääkima kõigepealt sellest, mis me täna teeme.

T änane Otepää vineeritehas on võimeline 
tootma 50 000 m³ vineeri aastas. Ainukese 
puittoorainena kasutame selleks kaske, kuigi 

oleme testinud ka leppa ja haaba. Kask on eelkõige 
valitud tulenevalt sellest, kellele me vineeri teeme. 
Tehase kliendivalikus on nii laevaehitus, autotööstus, 
transpordivahendid laiemalt, ehitusraketiste toot-
mine, interjöörilahendused, mööbel, pakendid jne. 

Kaugemate riikidena võiks esile tõsta klientidest 
Lõuna-Koread ja Hiinat, kuid suure osa ekspordist 
katavad Euroopa Liidu maad, eelkõige Saksamaa. 
Tooted, mida teeme, on nö tavalised puitpinnaga 
vineerid, aga ka pealistatud tooted. Lisaväärtuseks 
on pealistamise juures see, et toodet saab kasutada 
enamates kohtades. See muudab ärimudeli kindlasti 
kestvamaks. Kasutuskohtade paljusus aitab kindlus-
tada tööd ka halbadel aegadel. 

Vineeri tegemisest eraldi rääkima ei hakka, seda 
on lihtsam seletada kohapeal. Nimelt on meil ette-
võtte sünnipäevanädalal avatud uste päevad, kuhu 
ennekõike ootame Otepää rahvast, et näha mida ja 
kuidas tehases valmistatakse. Võtame külalisi vastu 
rühmadena. Kutsume külla!

T ehase uus arendus tähendab ennekõike seda, 
et suudame toota rohkem. Muudame tehast 
efektiivasemaks. Need tehase osad, mis täna 

töötavad 24h päevas ja 7 päeva nädalas, need teevad 
seda edaspidigi. Tänased pealistusliinid saavad töö-
koormust juurde ning 24/7 hakkab tööle kogu tehas. 
Tänase tehase teenindamiseks töötab iga päev 7-8 
rekkajuhti, kes täiskoormatega kaupa klientidele vea-
vad. Iga päev sõidab tehase väravast välja samapalju 
hakkekoormaid ning ca 15-16 koormat palki tuleb 
tehase väravast sisse. Lisaks veokid muude kompo-
nentidega, mida tootmises vineeri valmistamiseks, 
pakendamiseks kasutame. Avaldame mõju liiklus-
koormusele ning see koormus kasvab lähiaastatel 
kindlasti Otepää piirkonnas vähemalt kahekordseks. 

Tehast laiendades rajame uusi ehitisi ja rajati-
si. Ehitame uue katlamaja. See võimaldab rohkem 
haket kohapeal kasutada ning võrreldes tänase 
osalise õliga kütmisega on ka oluliselt keskkon-
nasõbralikum lahendus.

Tööstuslik tootmine on kindlasti oma mõjudega, 
kuid võite kindlad olla selles, et tööstusel on palju 
rohkem anda kui see, mida tänavapildis igapäevaselt 
näha on. Tehasel on kindlasti oma keskkonnamõ-
jud. Usun, et oleme neid mõjusid otepäälastele olu-
liselt vähendanud, mis tulenevad ennekõike sellest 
ajaloost, kuhu oleme tehase rajanud. Vana autore-
monditehase territooriumil oleme kohanud nõuko-
gudeaegset tööstuskultuuri selle halvimas vormis. 
Pinnasereostust, õlijäätmeid eri paigus, mida oleme 
siit jäätmekäitlejatega koostöös likvideerinud ning 
maksnud seetõttu mitu korda rohkem raha välja kui 
kulus esialgu territooriumi ja hoonete ostule!

Tööstuslik tootmine loob endaga tavaliselt ca 5-6 
otsest või kaudset töökohta lisaks. Eelpool sai mai-
nitud autojuhte, kuid töökohti on mujalgi. Metsas 
materjali ülestöötajatena, raamatupidajad, kes 
seotud majanduse tulemusi kokku löövad, ehitajad, 
seadmete valmistajad, varuosade tarnijad, majutus-
asutused jne. Lihtsustatult võib ehk mainida sedagi, 
et paraneb ostujõud, mille tulemusena on võimalik 
pidada ülal poode. 

Tootjate ülesanne on loomulikult täita nii riigi kui 
kohaliku omavalitsuse eelarvet maksurahadega. 
Tootmise lisaväärtus ei peitu vaid omanikele teeni-
tavas kasumis. Loodan, et oleme andnud võimalusi 
juurde Otepää rahvalegi. Samas kasu on alati kahe-
poolne. Kui konkreetselt meie tehasest rääkida, siis 
me ei saaks areneda ilma nende inimesteta, kes meil 

iga päev tööl käivad.
Kasutangi siinkohal võimalust kiita Otepää vinee-

ritehases töötavaid inimesi. Kui Otepää on ennekõi-
ke tuntud talispordialade poolest ning meie suusa-
sangarite medalid on selle kinnituseks, siis vinee-
rimaailmas on meie inimeste treenitus kindlasti 
parem. Spordis lihvitakse enamasti vormi suure-
maks võistluseks. Sarnaselt spordile vajab tootmis-
töö tugevat harjutamist. Samas treeningute järel 
saavutatavat tippvormi hoitakse mitte ainult üheks 
võistluseks või võistlussarjaks, vaid tippvormi kestust 
võib lugeda aastates. 

M eie tänased töötajad on kõik väga heas 
vormis ja need kes meilt juba pensionile 
läinud on olnud kõik oma ala tegijad! 

Kutsemeisterlikkust oleme suutnud mõõta väljasta-
tud kutsetunnistustega, mis kehtivad Euroopa Lii-
du piires. Treeneriteks olid algusaastatel meil oma 
ala tipud. Metsa- ja puiduäri põhimõtetest aitasid 
aru saada toonased Forestexi ja Sylvesteri juhid ja 
omanikud ning vineeritegemisest pikka kogemust 
omanud Schauman Wood Oy spetsialistid. Otepää 
vineeritehase töö tulemust iseloomustab ennekõike 
valmistoodangu kõrge kvaliteet. 

Kui tehasesse tööle sai tuldud, siis ennekõike oli 
vineerist pilt silme ees lumelabida või katkilöödud 
akende kattena. Aastad vineeritehases on näidanud 
aga suurt muutust. Otepää tehase vineer on jõudnud 
väga eksklusiivsetesse kasutuskohtadesse ning on 
võitnud klientide suure usalduse. Seda aga jälle tänu 
pühendunud töötajate, kes on ennast aastate jooksul 
pidevalt arendanud ning andnud tugeva tunde, mis 
võimaldab mõelda jälle uutest projektidest.

Tänan siinkohal ka Otepää valda ja vallarahvast. 
Otepääl on võimalik ettevõtlust edendada. Igal piir-
konnal on oma mured ja rõõmud. Uute töökohtade 
kaudu saame eelkõige vallaelu edendada.

Soovin kõigile edu!

ando Jukk
uPM-kymmene otepää aS’i juhataja

15 aastat UPM-Kymmene Otepää ASi

UPM-i avatud uste päevad

11., 13. ja 14. mail

kell 10.00, 13.00 ja 15.00.

Suurema grupiga (rohkem kui 15 
inimest) külastamine kokkuleppel.

Registreerimine: jaana.salum@
upm.com või telefonil 7679100.

12. mail 2000 asutati ettevõte nimega 
FSS Plywood AS. Toonase nimetuse-
ga ettevõtte asutajateks olid Forestex 
AS, Sylvester AS ja Schauman Wood 
Oy. Siit ka tähekombinatsioon FSS. 

Arula Külaselts kutsus 2. mail oma rahvast järje-
kordsele külapäevale, et kohtuda vanade tuttavate-
ga ja leida uusi, arutleda küla tänase ja homse päeva 
üle. 2019. a saab 600 aastat Arula esmamainimisest. 

Samas peeti maha ka Teeme Ära talgud, sest tööd 
oli palju nii külapeo ettevalmistamisel kui hiljem ka 
koristamisel. Mõttetalgu teemaks oli loovus, avatus 
ja uuendusmeelsus, sest 15. juulil algavad skulp-
tor Ferdi Sannamehe 120. sünniaastapäeva üri-
tused Arulas ja ülesanded ning kohustused tuleb 
juba varakult paika panna. Lubadus suve lähemale 
meelitada kahjuks ei täitunud, ilmataat oli mossis ja 
muudkui torises. Sellele vaatamata kogunes Lutsu 
turismitallu 111 pidulist. 

Külapäeva avas külavanem Voldemar Tasa ja 
aastapäeva auks istutati Ahti Tiirmaa puukoolist 
toodud pihlakas. Tal oli kaasas sadu fotosid tema tai-
mekogust ja istikuid. Suur tänu Ahtile! 

Külapeole tullakse ikka koos perega, on see ju 
üks väheseid kohti, kuhu nii vanavanemad kui lap-
selapsedki saavad koos minna. Rahvast lõbustas 
lauluansambel „Roosid“ Elvast ja kõik lapsed said 
oma osavust batuudil proovida. Ka võis kanuuga 

veskijärvel sõita või 
läbida orienteerumis-
rada. Kõigile põnevaks 
uudistamiseks olid 
efektsed katsed, mida 
viis läbi OÜ Kolm Põr-
sakest esindaja Triinu. 
Kolm Põrsakest on 
Euroopa parimast õpi-
lasfirmast välja kasvanud osaühing, kuhu kuulub 
juba üle 70 liikme. Kitarriga Triinu esitas meie ülla-
tuseks ka mõned südamlikud laulud. 

Turismitalu saalis oli vaatamiseks välja pandud 
Aivar Ruzanovi puutööd ja Mart Salumaa metal-
list küünlajalad, Elo Aasranna lapitehnika näidised. 
Esmakordselt kasutati projekti abil soetatud suurt 
telki ja võimendust/mikrofoni. Projekti rahastas 
siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi 
vahenditest. Telgist oli oluline abi sest, et „külaelanik 
vihm surus peale oma päevakava“. 

Külarahvas kattis koogi- ja tordilauad, maiustusi 
oli nii palju ja erinevaid, et kõige paremat ei suude-
tudki välja selgitada, kõik maitses ülihästi. Suured 

Arula tähistas 596. 
aastapäeva

tänud küpsetajatele! Teises telgis toimusid etteasted. 
Kahte telki pandi eelnevalt üles Volli, Risto, Juhan ja 
Mauri eestvõtmisel. Tööd oli palju, sest tuul oli väga 
vali ja juhtus sedagi, et mehed lausa ise lehvisid telgi 
nööride küljes. See aga ei seganud neid veskijärvele 
piilumast ja luigepaari armumänge nautimast. Volli 
oli eelnevatel öödel lausa raadio mängima jätnud, et 
luiged peomeluga harjuda suudaksid. 

Külm ja vihm kahjuks pikka pidu pidada ei 
lasknud, kuid rahvas oli rõõmsalt meelestatud ja 
lapsed küsisid, millal järgmine pidu tuleb. Ikka tuleb, 
ainult aasta ongi oodata!

arula külaseltsi nimel Silvia Mägi

Otepää restoranid taas 
parimate seas
5.mail avalikustati 50 Eesti parima söögikoha 
nimed, kusjuures nende seas on üksjagu uus-
tulnukaid. 

Parimate söögikohtade seas on taaskord 
Otepää restoranid: Tammuri talu, Otepää 
golfi restoran Mr. Jakob ja GMP Clubhotel 
Pühajärve restoran. 

Palju õnne!

Otepää Spordihoone saun 

on suletud 

15. maist kuni kütteperioodi alguseni.
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Otepäälane Hans Teearu sai Rootsis INASi (Rah-
vusvaheline Organisatsioon Intellektipuudega 
Sportlastele) murdmaasuusatamise MMil kolm 
kuldmedalit.
Otepää vallavalitsus premeeris Hans Teearu 
(pildil paremal) 1000 euroga ning tema treenerit 
Kalju Ojastet 500 euroga. 
Hans Teearu sai murdmaasuusatamise maailma-
meistrivõistlustel kulla 10km ja 15km vabatehni-
kadistantsil ning sprindis. Vallavalitsuse preemiad 
anti üle vallavalitsuse istungil. 

„Hans Teearu on hea näide sellest, kuidas 
pühendumine viib tippu,“ sõnas Otepää valla-
vanem Kalev Laul. „Vallavalitsusel on väga hea 
meel, et saame premeerida selliste tulemuste 
tegijat.“

Kolmekordne maailmameister Hans Teearu 
tõdes, et iga võistlus on kogemusi juurde andnud 
ning tänu sellele on ka võidud tulnud. Treener 
Kalju Ojaste ütles, et järgmine samalaadne 
võistlus, kuhu plaanitakse minna, toimub Poolas, 
Zakopanes. 

Otepää vallavalitsus premeeris kolme-
kordset maailmameistrit 1000 euroga

Taas on kätte jõudnud aeg, mil saab järjekord-
se jalgpallihooaja rõõmsalt vastu võtta. Jalgpal-
liklubi FC Otepää kutsub Teid kaasa elama oma 
selle aasta esimestele kodumängudele. Aedlinna 
jalgpalliväljakul mängivad 10. mail kell 11.00 FC 
Otepää - Tartu FC Helios Lähte (U10 - 2006. 
aastal sündinud) ning kell 13.00 FC Otepää - FC 

Eelmisel aastal Otepääl toimunud intellekti-
puudega inimeste murdmaasuusatamise maail-
mameistrivõistlustel sai Kalju Ojaste juhendami-
sel treeniv Hans Teearu samuti kolm kuldmedalit. 

Eesti paraolümpiakomitee tunnistas Hans 
Teearu eelmisel aastal parimaks noorsportlaseks.

Monika otrokova

Algavad FC Otepää kodumängud

Helios Võru (U12 - 2004. a sündinud).
Tehvandi staadionil mängib meie esindusmees-

kond 13. mail kell 19.00 FC Otepää - FC Peedu 
ning 17. mail kell 17.00 FC Otepää - Tartu Ülikool 
Fauna.

Tule kindlasti omadele kaasa elama ja võta sõber 
kaasa!

Foto: Andreas Nigol

Jalgpallipäev Otepää Gümnaasiumis
Esmaspäeval, 27. aprillil toimus 8. klasside loovtöö 
raames lõbus jalgpalliturniir. Osa võtsid 2.-4.klas-
side segavõistkonnad, kokku 6 võistkonda. Võis-
tkonnas oli 2 tüdrukut ja 6 poissi. Jalgpallipäevale 
eelnes reedel kooli aulas võistluse reeglite ja pari-
mate jalgpallurite tutvustamine. 

Võistluspäeval läks iga mänguga põnevamaks. 
Kõige pingelisemaks mänguks osutus poolfinaal 
2.a ja 2.b klassi vahel, kus võitja tuli otsustada 
penaltitega. Mängu võitis 2.b klass tulemusega 
5:4. Selles mängus tuli ka ainuke tüdrukute värav, 
mille lõi Änni Perv 2.b-st. Finaalis mängisid 2.b 

ja 4.a. Kõige parem klass jalgpallis oli 4.a koos-
seisus: Hans Markus Danilas, Martti Sarv, Kevin 
Klopets, Ivar Vsivtsev, Mikk Marten Meema, 
Keiu Vakman ja Helis Hein. Silmapaistsid veel 
väravavaht Joonas Sakkis (2.a), ründaja Hans 
Markus Danilas (4.a), kaitsja Steven Tamm (2.b) 
ja mängija Peeter Alev (2.b). 

Täname 2.-4. klassi algklasside õpetajaid, osa-
võtjaid, ja pealtvaatajaid ja juhendaja Maive 
Pullest

kaur nukka ja ain einar kaugeSalu

Otepää Võrkpalliklubi naiskond on 
maakonna meister
Valga Spordihallis selgusid 
maakonna parimad võrkpal-
linaiskonnad. Poolfinaalides 
kohtusid Tõrva Võrkpallik-
lubi ja Võrkpalliklubi Vik-
tooria, tulemus 3:0 Tõrvale. 
Teises poolfinaalis kohtusid 
Valga Linnavalitsuse  nais-
kond ja Otepää Võrkpal-
liklubi naiskond. 3:0 võitis 
Otepää.

Kolmanda koha sai Valga 
Linnavalitsuse naiskond, kes 
võitis Võrkpalliklubi Viktoo-
riat 3:0. 

Esikohamängus oli võidu-
kas Otepää Võrkpalliklubi, 
kes alistas Tõrva 3:1.

Otepää Võrkpalliklubi naiskonda kuulusid: 
Merlin Müür, Kristiina Kopli, Anniki Jaama, Eva 
Ojakivi, Ülle Ernits, Krista Rautsik, Ruth Ivan, 

Terje Kartau, Kristel Trolla ja Maarja-Liis Jär-
vekülg-Luoma). 

mängude korraldamisega. Kõige olulisemaks 
sai Otepää mälumängutraditsioonile alusepani-
ja Aarne Steinbachi mälestusvõistluse korralda-
mine. Otepää Raamatukogu poolt korraldatud 
üritusele saabus 20 mälumängupaari üle Eesti. 
Võidu võtsid telemängudelt tuntud Igor Habal ja 
Alar Särgava. Valgamaa mänguritest olid parimad 
Kalev Lõhmus ja Artur Lõhmus. Abi eest ürituse 
korraldamisel tänud Otepää Vallavalitsusele ja 
Otepää Gümnaasiumile. Mälumängurite poolt 
lõbusad tervitused ka kaunitele neidudele Bärbe-
lile ja Helenile, kes küsimusi laudadele jagasid.

Kokkuvõttes võis hooajaga rahule jääda. Rõõ-
mustab fakt, et on tekkinud sisemine konkurents 
Otepää valla võistkonda pääsemiseks. See annab 
lootust ka järgmisel hooajal edukalt esineda.

kaido Mägi

Otepää valla mälumängurite parim saavutus lõp-
penud hooajal oli Eestimaa omavalitsuste vaheli-
sel mälumängul „Maakilb“ saavutatud 3. koht ligi 
80 võistkonna konkurentsis. Ettepoole jäid vaid 
Räpina ja Kadrina valla meeskonnad. Pronksme-
dalid võitnud esindusse kuulusid Kadri Steinbach, 
Urmas Kuldmaa, Indrek Paavle, Meelis Lill ja 
Kaido Mägi.

Valgamaa meistrivõistlustel õnnestus Otepää 
esindusel kuldmedalitele tulla Puka ja Valga 
mälumängurite ees. Valgamaa meistriteks tulid 
Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa, Jüri Aigro, 
Meelis Lill ja Kaido Mägi. 

Põlvamaa lahtistel meistrivõistlustel olime 
Räpina ja Tartu järel kolmandad. Siin kuulusid 
rivistusse meil Aado Altmets, Mairold Kõrvel, 
Urmas Kuldmaa, Meelis Lill ja Kaido Mägi. 

Lisaks ise mängimisele tuli tegeleda ka 

Otepää mälumängurite edukas hooaeg

Mai kolmandal nädalal toimub Eestimaa orienteerumisnädal, mille ajal korraldatakse 
orienteerumispäevakud asulates või nende lähedastel terviseradadel, et tuua 

orienteerumisharrastuse võimalus inimestele veelgi lähemale.

Valgamaa kolmas orienteerumiskolmapäevak toimub 13. mail Otepääl, 
stardiga Tehvandi Spordikeskuse suurest parklast. Start on avatud kell 16-19.00.

Valgamaa koolide karikavõistlused paarisorienteerumises algavad samas kell 12.00.

Valgas peetud turniiri poolfinaalis võitis Otepää 
Gümnaasium Palupera Põhikooli tulemuseg 2 : 1 
ja Valga Põhikool Pühajärve Põhikooli 2 : 0.
Finaalis olid Valga poisid otepäälastest paremad  

tulemusega 1:0. 3. – 4. koha mäng lõppes samuti 
tulemusega 1:0, Palupera Põhikool võitis Pühajär-
ve Põhikooli.
 Otepää Gümnaasium võistkonda kuulusid: 

Karl Martin Raid, Martti Sarv, Mark Ragnar 

Pikk, Mikk Martten Meema, Karl Erik Lehes, 
Aleks-Sander Visnapuu, Hans Markus Danilas, 
Kaspar Veere, Kevin Klopets ja Ivar Všivtsev.
III koht  Palupera Põhikool

Pühajärve Põhikool esimes koosseisus: Kerret 
Robin Rebane, Pipi Õun, Mattias Toover, 
Andreas Kiivit, Rasmus Jeret, Gen-Marten Paul, 
Mathias Järveoja, Romet Lohk, Gert Truupõld ja 
Ruuben Jaagant. 

Valgamaa koolinoorte meistrivõistlu-
sed jalgpallis 1. – 5.klassidele
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HEI-HEI, TORE RAHVAS! 

Kutsume teid pühapäeval, 17. mail Nõuni kooliranda

VEETMA MÕNUSALT PÜHAPÄEVA PANNKOOKIDE JA SÕPRADEGA.

*algus kell 12 
Toredat meelepärast tegevust kõigile: meisterda või õpi, uudista või proovi ka, naudi või vaatle...

Aga mida või keda – saad teada, kui tuled kohale!

* kell 15 
Tantsutund ehk „Pääsusilmad toovad kevade“. 
Tantsime ise, tantsivad sõbrad, tantsime koos!

*kell 16.30 
Saab veeta lahedalt ja muhedalt aega Laheda lahedate muttide seltskonnas ehk humoorikas lugu 

elust enesest.
*Nagu ikka – saad küpsetada lõkkel pannkooki. Armas perenaine! Kui sul sahvririiulil on mõni 

moosipurk veel alles, too kaasa. Me aitame ära süüa.

Üritust toetavad Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Palupera vald.

Info: Marika 53465648, Kalev 5139071.

Palupera Vallavalitsuse istungil

29.04.2015 korraldati:

n	 Väljastati Tsura Talu OÜ-le ehitusluba Neeruti ja Lutike 

külas fiiberoptilise sidevõrgu ehitamiseks.
n	 Väljastati Eesti Andmeside MTÜ-le ehitusluba Päidla, Nõuni, 

Räbi ja Hellenurme küla läbiva fiiberoptilise sidevõrgu ehitamiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Ülo Aartile Neeruti külas 

Vaheoja kinnistule veetorustiku projekteerimiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Ülo Aartile Neeruti külas 

Vaheoja kinnistule veesüsteemi projekteerimiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Tarmo Märssile Neeruti 

külas Lande kinnistule elamu kohtpuhasti projekteerimiseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Sulev Talvikule Hellenur-

me külas Orava kinnistule veesüsteemi projekteerimiseks.
n	 Väljastati Nõuni Purjeklubile raieluba Nõuni külas Nõuni alg-

kooli kinnistul asuvate puude raieks liigiti vastavalt dendroloogilisele 

hinnangule.
n	 Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart 

E.M-le tähtajaga 30.04.2020.
n	 Määrati ühele 
kõrgkoolis ja kolmele kutseõppeasutuses õppivale õppurile õp-
petoetus igale 40 eurot. 

21.04.2015 korraldati:

n	 Kääbushanke „Palupera valla bussipeatuste trimmerdamine 

ja heakorratöö“ teostamiseks laekunud pakkujad Greenworks OÜ, 

TM Hooldusgrupp OÜ ja FIE Kalev Lõhmus tunnistati kvalifitsee-

runuks, nende pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnista-

ti FIE Kalev Lõhmus pakkumus 100 eurot/ring käibemaksuta. 
n	 Kääbushanke „Palupera valla teeregistris olevate teede grei-

derdamine“ teostamiseks laekunud pakkujad Osaühing Anes-Veod 

ja AS Teede REV-2  tunnistati kvalifitseerunuks, nende pakkumused 

tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati Osaühing Anes-Veod pak-

kumus 45 eurot/töötund käibemaksuta. 
n	 Lihthanke „Palupera valla teeregistris olevatele teedele Miti 

karjäärist kruusa vedu“ teostamiseks laekunud pakkuja Osaühing 

Anes-Veod tunnistati kvalifitseerunuks, tehtud pakkumus tunnistati 

vastavaks ja edukaks maksumusega 1,60 eurot/veokilomeeter käibe-

maksuta. 
n	 Kääbushankele „Palupera põhikooli küttepuude ostmine“ 

laekunud pakkujad FIE Helju Kõiv, Helin Uibo, Kirmi Puit OÜ, 

FIE RENALDO MARK ja Rain Karu tunnistati kvalifitseerunuks, 

nende pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati FIE 

Helju Kõiv pakkumus 26,45 eurot/ruumimeeter käibemaksuta. 
n	 Kääbushanke „Hellenurme mõisa lasteaiaruumide tuleohu-

tuse ja evakuatsiooniteede põhiprojekti koostamine“ teostamiseks 

laekunud pakkuja OÜ RESTAURAATORPROJEKT tunnistati 
kvalifitseerunuks, tehtud pakkumus tunnistati vastavaks 
ja edukaks maksumusega 2800 eurot käibemaksuta. 
n	 Määrati ühele lapsevanemale toetus lapsele prillide ostuks 

52,57 eurot,  ühele kahte puudega last kasvatavale perele toetust 

summas 40 eurot ning ühele kõrgkoolis ja kahele kutseõppeasutuses 

õppivale õppurile õppetoetus igale 40 eurot. 
n	 Määrati 50-le transpordimaa sihtotstarbega munitsipaaloman-

disse taotlevale teelõigule teede aluse ja teenindusmaa suurused, 

nimetused ning kinnitati samade maaüksuste maksumused.
n	 Kinnitati valla munitsipaalomandis olevate maaüksuste kuni 5 

aastaks kasutusse andmiseks korraldatud avaliku kirjaliku enampak-

kumise tulemused järgnevalt: Mäelooga külas Haljala põld kinnistust 

17278 m² suurune haritav maa – kasutusse saaja Jaan Alatalo rendi-

hinnaga 151 eurot/aasta; Hellenurme külas Mõisamaa maaüksus 4,9 

ha suurune haritav maa – kasutusse saaja HEIZUNG OÜ rendihin-

naga 411 eurot/aasta ja Nõuni külas Nõuni algkooli kinnistust 0,94 

suurune haritav maa – kasutusse saaja HEIZUNG OÜ rendihinnaga 

72 eurot/aasta. 

Hellenurme külas asuvale Marjamaa maaüksusele pakkumusi ei 

tehtud.
n	 Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart 

H.V-le tähtajaga 31.03.2018.
n	 Määrati aprillikuul toimetulekutoetust 5 perele kogusummas 

719,20 eurot.
n	 Määrati aprillikuul hooldajatoetust 13 isikule kogusummas 

301,64 eurot.
n	 Määrati aprillikuul täiendavat sotsiaaltoetust 9 isikule kogu-

summas 199,38 eurot.

AMETLIK INFO

22. aprillil tähistatakse Maapäeva (Earth Day). 
Ettevõtmine algas 1970. aastal USA-s, kus miljo-
nid ameeriklased protesteerisid tänavale tulnutena 
keskkonna saastamise vastu.

Tänapäeval tähistatakse Maapäeva üle kogu 
maailma mitmete erinevate ürituste ja ettevõtmiste-
ga, mille eesmärgiks on juhtida inimeste tähelepanu 
keskkonnaprobleemidele. Maapäeva ettevõtmiste-
ga on seotud inimesed 190 riigist üle kogu maailma.

Keskkonnaalane õpilastele suunatud projekt 
GLOBE sai alguse samuti USA-s. Tänavu täitub 

Vastuvõtul USA suursaadiku juures

Reedel, 8. mail kell 18.00 
 

Nõuni kultuurimajas

emadepäeva kontsert-aktus.

Kontsert „Sulle laulan oma 
kaunimad laulud, sulle tantsin 
oma toredamad tantsud kallis 
emme, vanaema, naabritädi...“

Antakse üle pärandihoidjate 
sõled, kuulutatakse välja 

Valgamaa Aasta Ema 2015. 

Külalisi võõrustavad Valga 
maavanem Margus Lepik ja 
Valgamaa Rahvakunsti- ja 

Käsitöö Keskseltsi esinaine 
Marge Tadolder. 

Toimub traditsiooniline 
heategevuslik tordioksjon 

(ootame ka sinu torti-kooki, 
magusat-soolast).

Tordi-, kohvilaud.

GLOBE-projekti tegutsemisest 20 aastat. Sel puhul 
korraldab Maapäeval USA saatkond Eestis vastu-
võtu eesti globelastele. Kutsumise aluseks on vii-
maste aastate teened GLOBE’ile ning aktiivsus 
GLOBE’is. 

Vastuvõtule kutsuti ka Palupera kooli GLOBE 
õpetaja ARVET SILK. Palupera kool on GLOBE 
projektis alates 2009. aastast ja paistab silma ilmas-
tikuandmete järjekindla kogumise ja edastamisega 
keskusesse ning tulemuste usaldusväärsuse poolest. 

Palju õnne!

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus 

kutsub huvilisi ning projektipartnereid 
20. mail algusega kell 14.00   Puka Rahvamajja 

projekti „Hellenurme Noortekeskuse arendamine kohaliku kogukonna „veduriks“ infosündmusele.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.
SÜNNID

Willem Rohiväli           1. mail

Meie kandi talgud toimusid pühapäeval, 3. mail. 
Alustasime kell 10 väikese riisumisega küla kesku-
ses. Tore, et inimesed on hakanud austama loodust 
enda ümber ja talgulistele jääb vähem koristada, 
võrreldes nende suurte prügihunnikutega, mis esi-
mesel „Teeme ära!“ talgupäeval kokku korjati. 

Töösoe sees, liitusime vana koolimaja juures 
toimetava Nõuni purjeklubi talguseltskonnaga. 
Minu jaoks nostalgia! Olin Nõunis koolilaps – rii-
susime, olin õpetaja – riisusime, riisun tänagi. Eks 
meil kõigil ole ilusam suvel randa ujuma minna, kui 
rohelise murututi vahelt piilub väike lilleõis või siis 
vanad hekid on saanud noorenduskuuri. 

Kodune talgusupp, magustoiduks kohukesed-ko-
hupiimad, väike tänu talgulistele jäid tööpäeva 
lõpetama.  

Suur rõõm, et laupäevane talguline vihm oli asen-

Teeme ära! Seekord jälle tehtud!

dunud talgulisega päike! Aga loomulikult on kõige 
suurem rõõm neist inimestest, kes hoolivad oma 
kodukohast!

nõuni küla talgujuht Marika vikS

Kui matkata, siis ikka südamest!
Kogunes meiegi matkasellide seltskond püha-
päeval, 26. aprillil südamenädala puhul kokku, et 
koos matkata Pärdu tallu hobustele pai tegema. 

Kes jalgsi, kes kaherattalisega, kes ise veel 
kaheaastane, aga seltskond oli mõnus ja tore ning 
nautis loodust ja hallivõitu ilma ikka südamest. 
Ning loomulikult, hobuste juures sulas juba süda 
jäägitult... Paisid jätkus veel kassile ja koerale ja 
notsule ja tibule. Igaks juhuks jätsime mesilastele 
pai tegemata. 

Oh seda rõõmu, kui sai veel hobusega lustisõi-
tu teha! Ning kui rõõmus oli veel hobu, kui enne 
sõitu teda harjati. Nii tore, et on veel talusid, kus 
on loomad ja loomaarmastaja pererahvas! Oleme 
nüüd vanarahva tarkustes targemad: kui ülane 

õitseb, on õige aeg otra külvata.

nõuni matkasellid

III HELLENURME JÄRVEJOOKSU 
EDASIARENDAMINE JA LIIKU-
MISHARRASTUSE ELANIKKON-
NALE LÄHENDAMINE

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2015 I 
jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 200 eurot III 
Hellenurme järvejooksu korraldamisel 
vajalikele meenetele. Kaasfinantseerin-
gu summas 65 eurot eraldas koduvald 
(transport, diplomid). 
Projekti lõpp – 14.08.2015. a.

PROJEKTID

TANTSUPÄEVA „PÄÄSUSILMAD“ 
TOOVAD KEVADE 
KORRALDAMINE

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2015 I 
jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 316 eurot 
tantsurühmale „Pääsusilmad“ uute see-
likute kanga soetamiseks. Kaasfinantsee-
ringu summas 89 eurot eraldas koduvald 
(helitehnika rent, meened, tänukirjad) 
tantsurühma osalemisel toimuva keva-
dpeo korraldamiseks. 
Projekti lõpp – 30.08.2015. a.
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märgitud punktid, mida külastatakse. Matka sih-
tpunkt oli koolipark, seal pidasime ka pikniku ja 
saime palju joosta ning mängida. Lisaks tutvusi-
me, kus asub arstipunkt, vallavalitsus, postkon-
tor, raamatukogu ja kauplus. See oli väikestele 
Sipsikutele tänavu esimene pikem jalutuskäik  
lasteaia piiridest väljas. Sellel päeval lugesime ka 
samme ja matkal tegime kokku 4438 sammu – 
see oli päris suur hulk väikestele lasteaialastele.

Neljapäeval ei olnud meil aega nii palju 
südamele mõelda. Siis pidime mõtlema sellele, 
kuidas ilus välja näha, sest lasteaias käis foto-
graaf. Nõudis päris palju aega, et kõik ikka 
koos naeratusega pildile saaksid. Südame heaks 

Südamenädal Puka Lasteaias

tegime siis nii palju, et mängisime värskes õhus 
meelepäraste mänguvahenditega. Värske õhk ja 
rõõmus meel tekitasid lõunasöögiks hea isu.

Reedel oli meil jälle liikumispäev, kus toimu- 
sid lasteaia meeskondlikud teatevõistlused. 
Need toimusid õues, kus joosti, hüpati ja visati 
palli. Tublid meeskonnad said ka endale diplo-
mid ja kleepsud.

Selle nädala nimi oli südamenädal, kus liht-
salt rääkisime rohkem südamest, aga tegeli-
kult teevad lapsed igapäevaselt midagi südame 
heaks, nad liiguvad lasteaias palju, söövad tervis-
likult ja enamasti on ka heas tujus.

Puka lasteaia õpetajad

Puka Vallavolikogus

23. aprillil 
n	 AS Teede REV-2 kaevandas maavara Tõrresoo maaüksusel 

(katastritunnus 60801:001:0211) asuval Helmi-Aakre liivamaardla 

Helmi-Aakre II kruusakarjääris. Kaevandamisloa kehtivusaeg on   

kuni 06.11.2018. Üldgeoloogilise uurimistööga, geoloogilise uurin-

guga ja kaevandamisega rikutud maa korrastamise korrast tulene-

valt peab tööde teostaja korrastama kaevandatud ala lähtudes Kesk-

konnaameti poolt esitatud korrastamistingimustest. Keskkonnaa-

met lähtub korrastatava maa kasutamise sihtotstarbe määramisel  

maavara kaevandamisloas märgitust, samuti kohaliku omavalitsuse 

arvamusest. 

Puka Vallavolikogu nõustub Keskkonnaameti poolt  S-ile Teede 

REV-2 Puka vallas asuva Helmi-Aakre II kruusakarjääris kaevanda-

misega rikutud maa korrastamisega kaevandusloas sätestatult vee-

koguks ja metsamaaks. 

Puka Vallavalitsuses

n	 Otsustati väljastada ehitusluba tööprojektile „EST-SIDE-4“ 

Tõrva-Helme-Hummuli-Puka-Õru fiiberoptilise sidevõrgu tööpro-

jekt LISALÕIGUD“. 
n	 Kiideti heaks Hajaasustuse Programmis osaleja, Kolli külas  

Päikese kinnisasja omaniku aruanne temale kuuluvale maaüksuse-

le rajatud puurkaevu ja veetrassi, veepumpamis-ja puhastusseadme-

te paigalduse ja veeanalüüsi kohta. 
n	 Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väljasel-

gitamise menetlus Puka alevikus Kesk tn 19 (katastritunnusega 

60803:001:0470) ja Kesk tn 23 (katastritunnusega 60803:001:0480)

asuvate kinnisasjade vahele jääb jätkuvalt riigi omandis oleva maa, 

mille suurus on ca 974 m², osas.

AMETLIK INFO

Südamenädala tähistamiseks panid õpetajad 
kõigepealt kokku kava nii, et igaks päevaks 
jaguks midagi meie südamele head ja kasuliku.

Esmaspäeva hommikut alustati Põngerjate 
rühmas hommikuvõimlemisega. Seejärel ves-
teldi ja arutleti ning leiti, et kui liigume piisavalt, 
toitume tervislikult, puhkame piisavalt ja oleme 
heas tujus ja saame ka vahel südamest naerda, 
siis peaks meie süda küll meiega igati rahul ja ka 
terve olema. Seejärel joonistas iga laps ühe lii-
kumisega seonduva tegevuse ja veel ühe tervis-
liku aed- või puuvilja. Seejärel meisterdasime 
piltidest plakati, kus muidugi oli ka suur punane 
süda. Sipsikute rühma esmaspäev algas ühistöö-
ga, kus vanemad lapsed lõikasid kääridega kaup-
luste reklaamlehtedelt välja kasulikud toiduain-
ed ja need kleebiti südamekujulisele plakatile.

Teisipäeval hoolitses meie südame eest 
kokatädi, kes oli teinud värsketest puuviljadest 
maitsva salati, mis oli üks suur vitamiinipomm. 
Peale söömist mindi rahvamajja loovtantsu tant-
sima. Kui see minek, tants ja sealt tulek kokku 
liita, siis selle päeva liikumisvajadus sai küll üle-
tatud. Sipsikute rühm vestles sellel päeval enne 
õue minekut liikumise vajalikkusest, et süda 
oleks terve. Laste arvates on südamele hea 
ronimine mänguväljakul, jooksmine muru peal, 
palliga mängimine, kiikumine. Ka sipsikute 
rühm sõi lõunasöögiks maitsva puuviljasalati.

Kolmapäev oli matkapäev kodukohas. Enne 
matka kuulasid Sipsikud kuuldetoruga süda-
melööke. Matkast võtsid osa nii Sipsikud kui ka 
Põngerjad. Lastele oli saladus kuni minekuni, 
kuhu minnakse. Õues tutvustati kaarti, kuhu oli 

Suvise graafiku järgi 
(1. maist 1. oktoobrini) 

keskkonnaameti metsanduse spetsialist 
ENE VAHTER Puka vallas vastu ei võta.

Metsaomanike vastuvõtt: 

Otepää looduspargi majas (Kolga tee 28)
iga kuu 2. ja 4. kolmapäev kell 9-12,
Valga Kesk 12
iga kuu igal neljapäev 10-12.

Telefon 524 4329, ene.vahter@keskkonna-
met.ee.

Puhkuse ajal (08.–22. juuni, 29. juuni – 06. 
juuli; 20. juuli – 3. august) asendab Taavi 
Kajaste (telefon 503 1525, Taavi.kajaste@
keskkonnamet.ee).

Teisipäeval, 7. aprillil viis buss meid Hellenurme vesives-
ki juurde, kus võttis meid lahkelt vastu veskiemand Mae 
Juske. Alustuseks saime palju teada Elva jõe äärse veski 
ajaloost ja tänapäevast.

Uksest sisse astudes sattusime leivakotta, kus veskie-
mand selgitas leivateo põhitõdesid ja tegime algust leiva-
teoga. Seejärel uurisime, mis selles veskihoones leidub ja 
missugused imelikud masinad seal sees on.

Mölder Harri ja veskiemand seletasid meile, kuidas vee 
jõud need saladuslikud masinad tööle paneb ning teradest 
jahu ja manna saab. Selleks ajaks, kui alt veepiirist katuse-
harjani kõike uudistanud olime, olid meie ahju pandud 
leivad küpsenud. 

Küll need omaküpsetatud leivad maitsesid hästi!

Õpetaja eda luht

Puka keskooli teise ja kolmanda klassi õpilased käisid Hel-
lenurme vesiveskis külas. Kõigepealt läksime kuulama vee-
kohinat. Veskiemand rääkis meile, kuidas vesi paneb veski 
tööle. Ta näitas ja tutvustas ka säilinud mõisahooneid. 

Seejärel läksime leivakotta leiba küpsetama. See ruum 
oli mõnusalt soe ja täis leivalõhna. Asusime leivataignat 
tegema. Astjas oli juuretis, millele segasime juurde vett, 
soola ja rukkijahu ning siis hakkas Stenver tainast sõtkuma. 
Meile kõigile anti tükike tainast, millest vormisime väikesed 
leivapätsid ning tegime neile peale oma mustri.

Sel ajal kui leivad ahjus küpsesid, käisime me veskiga 
tutvumas. Veskihoone on ehitatud 1880. aastal, tal on neli 
korrust. Igal korrusel on erinevad masinad, mis sõeluvad, 
purustavad ja jahvatavad viljaterad jahuks, mannaks või 
tanguks. Saime ka maitsta viljateri, jahu ja mannat.

Pärast veskitööga tutvumist oli aeg leivad ahjust välja 
võtta. Sõime sooja leiba võiga ja jõime peale õunamahla. 
Küll oli maitsev!
See oli huvitav ja hariv ekskursioon. Täname toredat ja 

lahket veskiemandat.

Puka keskkooli 2. klass

Päev Hellenurme 
vesiveskis

Aakre lapsed 
Hellenurme vesiveski 
saladusi uurimas

Möödunud nädalavahetus oli väga eriline ja 
oodatud. Kõikjal Eestis toimus Teeme Ära tal-
gupäev, millest võtsid osa kümned tuhanded 
eestimaalased. Vaatamata sadanud vihmale läks 
Teeme Ära talgupäev juba hommikust väga hästi 
käima. Kuigatsi, Palamuste, Meegaste, Rebaste, 
Aakre, Pedaste ja Puka aleviku talguhundid olid 
valmis suuri tegusid tegema.

Ja suured tulemused ei jäänud tulemata. 
Näiteks Kuigatsis said puhtaks külamaja aknad 
ning põrandad. Aakres värviti bussijaam ning 
kuivanud oksad ja puud leidsid tee abivajaja 
puuriita. Pukas sorteeriti nööpe, lihviti uksed ja 
koristati suures koguses prügi.

Minu südamlik kiitus ja sügav kummardus 
kõikidele talguhuntidele. Olete tõelised vaba 
tahte saadikud, kes ei lase ennast kaasa kiskuda 
mõttel „Kodus niigi palju tööd, miks ma peaksin 
veel midagi tegema?“. Te saate aru, et kodu asub 
mingis keskkonnas ning ka seda laiemat ringi 
kodu ümber on vaja hoida ja kaitsta, piisab isegi 
ühest korrast aastas. Eraldi tahaksin välja tuua 
imelised lapsevanemad, kes ei pidanud paljuks 

talgupäevale ka oma võsukesed kaasata. Olete 
tõeliseks eeskujuks ning eluhoiakute kujunda-
jaks.

Väga, väga tahaks tänada neid inimesi, kes 
ikka veel prügi maha viskavad/panevad ning 
hoolitsevad selle eest, et talgulistel ikka tööd 
oleks. Puka AjaO kaupluse tagant saadud saak 
oli muljetavaldav: pudelid, mähkmed, riided, 
suitsupakid ja -konid, medikamendid jne. Nüüd 
on tänu Piretile, Stevele, Stenverile ja Ervinile 
prügi ära koristatud. Ideaalne võimalus teile, kes 
te igapäevaselt kaupluse tagust kasutate, saate 
nüüd oma prahti panna puhtasse keskkonda.

Mul on tegelikult ka pisike tõsine ettepanek! 
Kui näed maas lamamas õnnetut suitsupakki, 
kommipaberit vms haara temast kinni ja toimeta 
ohutult prügikasti, seal on tal mõnus olla ja ta ei 
ohusta kedagi.

Tänan ja tunnustan veel kord kõiki Puka valla 
talguhunte, kes on jätkuvalt valmis kaasa aitama 
kodukandi ja kogukonna elu edenemisele. Ei 
saa tänamata jätta ka AS Teret suurepäraste pii-
matoodete eest, mis talgulistele energiat andsid. 

Sügav kummardus, irooniline tänu, väike ettepanek

Mõned talgud on veel toimumas Teeme Ära tal-
gupäeva raames ka lähiajal, näiteks Vooremäe 
linnusemäe ja puhkeala korrastamine 9. mail.

ELAGU TALGUHUNDID!

kaiJa taMM
Puka valla kultuuri- ja noorsootöötaja
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Lugedes vallavanem Heikki Kadaja artiklit „Kas 
päikese varjutamine on tark tegu“, tabasin ennast 
mõttelt nagu saabuks päikese varjutamisel seni 
päikesepaistelisse ja edukasse Puka valda pime 
öö, mis peataks valla arengu. 

Küsimus on selles, milline on olnud senine Puka 
valla areng? Esimese Eesti Vabariigi ajal oli Puka 
kiiresti arenev alevik, kuhu kerkisid uued uhked 
majad, tegutsesid mitmed ärid, toimus vilgas selt-
sielu. Aleviku ehteks valmis uus koolihoone, mida 
me täna tunneme Puka  vana koolimajana.

Ka nõukogude perioodil toimus alevikus kiire 
areng. Tegutsesid mitmed kauplused, valmis uus 
ja uhke Puka Keskkooli hoone.

Liikudes täna alevikus jäävad silma „väsinud“ 
hooned. Siia lisaks üksikud kaunid kodud teevad  
teevad aleviku üldmuljet veelgi nukramaks, 
kahjuks vallavalitsusel on ette näidata  kugu taa-
siseseisvuse perioodist suurema investeeringuna 

ainult renoveeritud rahvamaja ning staadion. Ei 
ole jätkunud investeeringuid koolimaja ega las-
teaia korrastamiseks. Need mõjuvad kui endiste  
aegade monumendid. Välja arendamata on ühis-
veevärk ja kanalisatsioon. Samaaegselt naabri-
tel näiteks Rõngu ja Palupera vallas on uhked ja 
remonditud koolihooned, lastesõbralik koolikesk-
kond jne. Seda on tajunud ka paljud Puka lapsed, 
kes on oma kooliks valinud kas Rõngu keskkooli 
või Palupera põhikooli. 

Vallavanem Heikki Kadaja juhtimisel on Puka 
vald aga jäänud sügavasse unne, pole arengut ega 
edasi minekut vaid toimub paigalseis. Kas täna on 
mõistlik pidada individuaalõppel keskkooli, ca 7 
km kaugusel eraldi Aakre lasteaed-algkooli ning 
kortermajas olevat lasteaeda? 

Viimane aeg oleks alustada arutelu ühise hari-
dusasutuse loomise üle, võtta ametisse senise 
kolme juhi asemele üks juht ning suunata vaba-

nevad vahendid õpikeskonna parandamisele ja 
hoonete remontimisele. See ei tähendaks mitte 
mingil juhul, et Aakres likvideeritakse kool, nii 
nagu tänane koolijuht seda kajastab, vaid Aakrest 
kaoks ära ainult kooli direktor.

Ka sotsiaalvaldkond vajab uut lähenemist, vesi 
ja kanalisatsioon välja arendamist jne. Teha on 
palju.

Mis puudutab pikka järjejuttu, siis tundub, et 
see oli kirjutatud vaid oma „äparduste“ õigustami-
seks. Jääb arusaamatuks, et kui vald juba omas nn 
peremehetut puurkaevu, miks siis ikkagi oli vaja 
rajada uus puurkaev? Milleks on vallale vaja kahte 
puurkaevu? Sellele küsimusele vastust  artiklist ei 
saa. Ja veel kummalisem on ise enda vara rentida  
AS Valga Gomab Mööbel käest, nii nagu vald 
seda tegi. Dokumentaalselt on AS Valga Gomab 
Mööbel puurkaevu omandi tõestanud, kaev ei 
ole peremehetu. Aastaid tagasi oleks vald juba  

pidanud taotlema KIKI-st puurkjaevu ja uue vee 
ja kanalisatsiooni süsteemi ehitamiseks  raha. Aga 
mitte süüdistama oma tegevusetuse õigustamiseks 
mööbli ettevõtjat ja opositsiooni poliitikuid.

Tõde on aga see, et ühisveevärgist ja kanalisat-
sioonist on ainult senini räägitud kuid reaalsete  
tegevusteni jõuti alles eelmine aasta. Tööstuse  tn  
veeprojekt oli aga esimene suurem investeering 
veemajandusse ja kahjuks selle projekti koostajaks 
ei olnud mitte vallavanem. Sellel aastal rajatakse 
selle projekti raames veel Tööstuse tn piirkonna 
elanikele uued vee ja kanalisatsiooni torud.  

Eks nüüd tulevikus on näha, kui edukas pro-
jektitaotleja vald on ning kas vald  suudab ennast 
kehtestada ja muuta oluliselt siinsete inimeste 
elukvaliteeti või osutub ainsaks päästeingliks hal-
dusreform ja liitmine tegusama valla koosseisu.

volikogu liige alekSander Sven eSSe

Arvamus „Päikese varjutamisest Puka vallas“

Selliselt mõttelt leidsin end, kui üritasin kokku 
võtta minu oponentide Irja Sõnumi ja Aleksander 
Sven Esse sõnumit Otepää Teataja lugejale. Usun, 
et I. Sõnumi artikkel „ Valetamisele vastu“  eelmi-
ses Otepää Teatajas ja A.S. Esse kirjutis „Arvamus 
päikese varjutamisest Puka vallas“, iseloomustab 
päris hästi nende poliitikute käitumist ja suhtumist 
vallaelanikesse. 

„Valetamisele vastu“ artikkel on kummalisi vas-
tuolusid täis. Kõigepealt tekkis minul küsimus, 
et kas I. Sõnum on Puka valla tõekuulutajaks 
hakanud, sest volikogu kuus poliitikut ja mitmed 
volikogu istungil viibinud isikud mäletavad toi-
munut selliselt, nagu ma varasemalt Otepää Tea-
tajas kirjeldasin. Mingitel põhjustel soovib volinik 
I. Sõnum väljaöeldut ümber sõnastada ja väita, 
et kõik oli teisiti? Tegelikult sellest I. Sõnumi 
sõnademängust ju sisuliselt ei muutunud midagi. 
Avalikus kohas volikogu liikme poolt teostatud 
avaliku korra rikkumine on see ju ikkagi. Muret 
tekitab aga see, et volinik üritab sellist rikkumist 
omapärasel moel õigustada. Kas I. Sõnum leiab, 
et ka koalitsiooni liikmed võiksid endale nüüdsest 
emotsioone lubada ja kutsuda oponente toreda-
te koduloomade nimedega. Vaevalt, et I. Sõnum 
leiaks õigustusi, kui keegi kutsuks teda lehmaks 
või kitseks või ka seaks? Leian ka, et volinike 
tehtud avaldus avaliku korra rikkumise kohta oli 
igati kohane, sest kuidas on võimalik sellises olu-
korras volikogu istungeid korraldada, kui volini-
kud ise rikuvad avalikku korda? Lapsiku väitena 
kõlab I. Sõnumi volikogu liikmete aadressil hur-
jutamine, et kui sa ei ole meiega, siis oled pugeja.

Arusaamatuks jääb ka see, et I. Sõnum võtab 
endale rahva nimel rääkimise õiguse. Minu mäle-
tamisel andis rahvas viimastel valimistel I. Sõnumi 

Käituge minu sõnade, mitte tegude järgi
juhitud seltskonnale volikogus 1 koha 11-nest, mis 
teeb ju alla 10%. Arvan, et rahva nimel rääkimi-
ne on ka oluliselt suurema rahva toetusel sügavalt 
populistlik.

Valetamisest rääkides pean tõdema, et ei ole 
kunagi ajalehes ega volikogus endale valetamist 
lubanud, aga paistab, et tõest on aga meil I. Sõnu-
miga ilmselt arusaamad erinevad. Iseloomulikud 
on segadused I. Sõnumi majanduslike huvide 
deklaratsioonide esitamisega või mitteesitami-
sega. Mulle meenub juhtum, kus näiteks küsis 
volinik I. Sõnum minult aastaid tagasi, et tema 
saaks läbi oma erakonna raha taotleda ja küsis, 
kuhu seda kasutada saaks. Pakkusin välja Puka 
sauna. Kui aastad hiljem küsisin, et kuhu sinu 
lubatud raha jäi, vastas volinik, et vallavanem ei 
lubanud seda raha kasutada. Pärast sellist juhtu-
mit viskasin peeglist möödudes pilgu, et ega mulle 
järsku eesli kõrvad pole kasvanud, miks muidu 
volinik mind nii kohtleb.

Tahaks veel I. Sõnumile soovitada, et Puka 
kohal päikese paistmiseks peab midagi ikka 
tegema, sest muidu tuleb ka kolmanda valimispe-
rioodi lõpus käsi laiutada ja kurta, et vallavanem 
ei lase midagi teha.

A.S. Esse artiklis on aga juba pealkiri moonuta-
tud ja siit kandub see vist edasi ka sisule. Muidugi 
peab tunnistama, et mõni aeg tagasi olid A.S. 
Essel pisut teistsugused seisukohad, aga eks need 
muutusid pärast opositsiooni kargamist.

Minu artikli pealkiri „Kas päikese varjutamine 
on tark tegu“, tähendas siiski minu endasse vaa-
tamist suhtlemisel AS Valga Gomab juhtkonnaga 
ning selgitusi asjadest nii nagu need tegelikult olid. 
Mulle tunduvad pisut koomilised volikogu liikme, 
A.S. Esse heietused Puka valla ajaloo ja arengu-

te üle, kui volinik on meie valla kodanike registris 
eksisteerinud mõned aastad ja tegelikult ei ole 
selles vallas elanud päevagi. Millistele mälestuste-
le ta tugineb, või räägib sellest, mida naised saunas 
rääkisid.

Kui rääkida Puka valla arengust, siis oli just A.S. 
Esse või algselt Ants Manglus see mees, kes alates 
2008. aastast kuni 2013. aastani vastutas Puka 
vallas ehituse- ja arendusalase tegevuse eest. Äkki 
ta selgitaks endale, miks siis nii halvasti töötas. 
Samas on just A.S. Esse mees, kes pidi juba 2013. 
aastal alustama Puka valla uue arengukava koos-
tamist ja kes sõlmis ka selleks lepingu ning küsis 
ettemaksu. Paraku jättis ta selle lepingujärgse töö 
tegemata ja ei ole ka tagastanud tasutud ettemak-
su. Kas selline „aus“ mees on ikka kõige õigem 
inimene tegema etteheiteid valla arengu teema-
del? Kui rääkida hariduse teemadel, siis on kool 
laste koolitamise koht ja siin peaksid otsustami-
sel siiski rääkima kaasa lapsevanemad. A.S. Esse 
näitas hiljuti ilmekalt, milleni tema „edukas“ sek-
kumine Puka valla hariduseelu viis. Kooli maine 
sai kahjustada ja tänagi on palju pahaseid lapse-
vanemaid.

Naljakas on A.S. Esse jutt taas Tööstuse tn 
puurkaevudest, sest just A.S. Esse ise oli mees, 
kes andis vallavalitsusele nõu, et tuleb ehitada 
veel üks kaev. Täna ma saan aru, et ilmselt oli 
selle põhjuseks kellelegi antud lubadused ja see, 
et vallavalitsus seisis oma koda-
nike, mitte mööblitootja huvide 
eest, ajab vist tänaseni A.S. Esset 
ärevile. Eks iga mees vastuta-
gu oma tegude eest ise. Huvitav 
on ka see, et A.S. Esse pole aru 
saanud, et rendilepinguga kasu-
tusel olnud kaev ongi AS Valga 

Gomab omandis. Tegemist on erinevate kaevu-
dega.

Kokkuvõttes tahaks sellele kameeleonina käitu-
vale mehele soovida ,et aeg oleks hakata endale 
võetud kohustusi täitma. Demagoogitsemine ei 
tasu ühtegi võlga. Olen mures viimasel ajal Puka 
valla maine põhjendamatu kahjustamise pärast 
ja seepärast ei kavatse järgnevatele vastukajadele 
enam vastata.

Meie valla elanikele parimat soovides

heikki kadaJa, vallavanem

Otepää Teataja on seisukohal, et leht ei tohi 
muutuda poliitikute kirjavahetuse pidamise 
kohaks. See on asjatu leheruumi raiskamine. 
Paraku vahetevahel seda siiski juhtub.

Oleme arvamusel, et poliitikute vaidlused 
peaksid saama lahenduse vallavolikogus. 

Lõpetame seekordsete kirjutistega Puka 
veevärgi teemadel ja loodame edaspidi 
saada häid uudiseid probleemide lahenda-
misest.

toimetaja  

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus 

kutsub huvilisi ning projektipartnereid 

20. mail algusega kell 14.00 

Puka Rahvamajja 

projekti 

„Hellenurme Noortekeskuse 
arendamine kohaliku kogukonna „veduriks“ 
infosündmusele.

Projekti rahastab EMP toetuste Vabaühen-
duste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

“ANNA ÄRA” 

tänab kõiki toetajaid ning Puka vallavalitsust, 
kes võimaldas kasutada ruumi!
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A prilli kui tervisekuu puhul oli Sangas-
te kandi rahval võimalus pisut enne 
Jüripäeva oma tervisele pai teha ja 

seda metsamoori ehk IRJE KARJUSE abiga. 
Usaldusväärne teadmistepagas rullus meie ees 
lahti ja tundus, et polegi maailmas haigust, mille 
vastu loodusest abi ei saa. 

Nüüd teame, kuidas naadist ja võilillest mait-
svaid roogi valmistada. Teame samuti seda, 
et pajukoores on peidus looduslik aspiriin ja 
münt on parim halva energia kustutaja. Nüüd-
sest suhtume nõgesesse kui magneesiumialli-
kasse hoopis lugupidavamalt. Pakutav teadmis-
tetulv tekitas palju küsimusi. Kõigile neile leidis 
metsamoor Irje ammendava vastuse lihtsat ja 
südamlikku kõnepruuki kasutades. Meie jaoks 
oli tal kaasa võetud hulgaliselt tervisetooteid, 
mida kohalviibijad ka usinalt ostsid. 

Kosutav paaritunnine seanss muutis meid 
kõiki kuidagi puhtamaks ja endast hooliva-
maks. Tajusime, et loodusega ühtehoidmine on 
parim, mida oma tervisele pakkuda suudame. 

SVPÜ „Härmalõng“ esinaine Vaike Tuik 
tänas proua Irje Karjust ning soovis loodusan-
dide tarbimist ja tegusat suve kõigile. Ühendu-
se liikmed on oodatud osa võtma kõigist valla 
avalikest üritustest.

Järgmise eakatele suunatud üritusena on 
plaanis rahvusvahelise eakate päeva tähistami-
ne sügisel, septembris-oktoobris. 

SvPü „härmalõng“ juhatus

24. aprillil toimus Keeni Põhikoolis 17. Sangaste valla tantsupäev, kus 
astusid üles Sangaste valla tantsijad ja külalised Tõlliste ja Õru vallast. 

Kontserdi lõpetas käesoleva aasta rahvusvahelise tantsupäeva ühistants 
„Kolmõ puari“ Kihnu saarelt. 

SÜNNID
Angela Tammoja                26. aprillil

Metsamoor jagas 
taimetarkusi

Sotsiaaltöö spetsialist on puhkusel 

13.05. – 15.05.2015 (kaasa arvatud), 
8.06. – 12.06.2015,
25. ja 26.06.2015. 

K õikidel metsaomanikel, kelle metsamaa 
jääb Natura 2000 alale (näiteks Otepää 
Looduspargi, Soontaga-Sauniku, Võrt-

sjärve, Rubina, Lasa, Koorküla, Elva-Vitipalu, 
Hauka, Valgjärve ja palju teisi väiksemaid loo-
dusalasid), on võimalik saada riigilt toetust.

Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta 
antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura 
2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa sääs-
tvale kasutusele kompenseerides erametsaoma-
nikele Natura 2000 metsaalade majandamisel 
saamata jäänud tulu.

Taotlusvoor on sellel aastal 

02.05-21.05.2015.

Metsaühistu aitab taotlemisel. MTÜ Ühine-
nud Metsaomanikud metsaühingu liikmed ja 
ka teised metsaomanikud saavad toetuse taot-
luse täitmisel abi Otepää kontoris 04.05; 05.05; 
06.05; 12.05; 13.05; 15.05; 19.05; 20.05; 21.05 
kell 9.00-16.00.

Laatre alevikus aitab Kaja Papagoi taotlusi 
täita 7., 11., 18. ja 21. mail kell 9.00-16.00. Kok-
kuleppel ka muudel aegadel.

Täpsem info www.eestimetsad.ee ja www.
eramets.ee, Otepää vallamaja III korrus ruum 
315 või telefonil 53 058 890.

NATURA metsa-
toetus

Sangaste Vallavalitsus teatab, et on peremehetu 
ehitisena hõivanud ja arvele võtnud järgmise San-
gaste vallas asuvad ehitised:

1. Lauküla külas asuv Lembitu elamu ja laut-
küün. Viimane teadaolev omanik Amalia Anto-
nova.

2. Tiidu külas asuv Kuretare elamu. Viimane tea-
daolev omanik Miili Albu.

3. Keeni külas asuv garaaž. Viimane teadaolev 
omanik Keeni sovhoos.

Vastuväited nimetatud ehitise peremehetuse või 
hõivamise kohta esitada kirjalikult Sangaste Valla-
valitsusele (Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste 
vald, 67013, Valgamaa) hiljemalt 15.07.2015.

Peremehetu ehitise 
hõivamise teade

19. juulil toimub esimest korda üle-eestiline avatud 
talude päev 

Algatus sündis Põllumajandusministeeriumi, Maamajanduse Infokeskuse ja Järvamaa Avatud Talude eestve-
dajate koostöös. Juba praegu oma esialgse jah-sõna andnud talusid näeb Maamajanduse Infokeskuse kodu-
lehelt.

Praeguseks on Valgamaalt registreerunud 

Küüniniidu talu Karula vallast Teraviljakasvatus, lihaveised, hobused, tšintšiljad, kalkunid, kanad, alpakad.
Väike-Nakatu talu Taheva vallast  Lihaveised, maaturism (sh jahiturism).
Ansoti talu OÜ Sangaste vallast Küüslaugukasvatus ja -töötlemine, hobused.
Männimetsa talu Karula vallast Lihaveisekasvatus.
Tõntso Agro OÜ Helme vallast Piimakarjakasvatus.
Põdra talu Tõlliste vallast  Elulaaditalu.
Lehise talu Hummuli vallast Lamba- ja kitsekasvatus.
Sepakõrtsi Agro OÜ Helme vallast Maasikas, küüslauk, teravili.
Vaariku OÜ Sangaste vallast Piimatootmine ja põllundus.
Kunstimäe OÜ Sangaste vallast Kanepikasvatus ja -töötlemine, tursakasvatus.
Sangaste loss Sangaste vallast Kohalik toit.

Valga maavalitsuse rahvastiku toimingute tali-
tuse andmeil registreeriti maakonnas tänavu I 
kvartalis 25 last rohkem kui möödunud aastal.

Kolme kuuga registreeriti Valgamaal 74 lapse 
sünd, neist 39 tütarlast ja 35 poisslast. Pere 

esimese lapsena sündis 28 last, teise lapsena 30, 
kolmanda lapsena üheksa, neljanda lapsena kaks 
ning viienda lapsena kolm. Üks lapse sündis pere 
üheksanda lapsena ja üks seitsmeteistkümnenda 
lapsena. 

Populaarsemad nimed poisslastel olid Rico, 

Robin, Sander, Sebastian, Trevor. Tüdrukutele 
pandi enim nimeks Darja. 

I kvartalis sõlmiti kaheksa abielu, nendest 
üks vaimuliku poolt. Lahutati neli abielu ning 
registreeriti 105 surma (48 meest ja 57 naist). 

Maavanema otsusega anti ühele isikule uus 

perekonnanimi. 
1. jaanuari seisuga elas Valga maakonnas 31 

794 inimest. Kolme kuuga vähenes rahvaarv 106 
inimese võrra. 

1. aprilli seisuga oli Valgamaa rahvaarv 31 688.
ot
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* Käsimüügiravim. Tähelepanu! Tegemist on ravimiga. Enne tarvitamist lugege 
   tähelepanelikult pakendi infolehte. Kaebuste püsimise korral või kõrvaltoimete 
   tekkimisel pidage nõu arsti või apteekriga.

Pakkumised kehtivad kuni 31.05.2015

AIATÖÖDEL
PÜSI TERVE

OLED ALATI OODATUD

Otepää Südameapteek Lipuväljak 11, Otepää

-15%

LIOTON GEEL*

Pindmiste veenide põletiku või 
hematoomide lokaalne ravi.
1000RÜ/G 100G

Toimeaine: naatriumhepariin

9.74€
Kampaaniahind

-10%

CLARITINE TABLETID*

Leevendab allergilisi 
sümptomeid.
100 MG N10

Toimeaine: loratadiinKevadel viibime rohkem vabas õhus − pistame sõrmed 
mulda ja toimetame aias. Et kevadtööd tervisele ei 
hakkaks, saad Sa ise palju ära teha. 

Kanna sobivat riietust, siruta tihti selga, tarbi piisavalt 
vedelikku ja ära viibi pikalt päikese käes. Ja kui sellest ei 
piisa, oleme meie Sulle toeks.

Putukate ja puukide eest kaitseb Sind Autan Protection 
Plus, päikesepõletust aitavad vältida Eucerin päikesekait-
sevahendid, allergilisi sümptomeid leevendab Claritine ja 
kui ühes asendis viibimisest on jalad tursunud, on kasu 
Lioton geelist.

-15%

AUTAN PROTECTION PLUS
PUMPSPREI

Kaitseb sääskede, parmude ja 
puukide eest. Kerge kasutada, 
ei kleepu, ei kuivata nahka.
100 ML

-20%

Kaitseb päikesekiirgusest 
põhjustatud nahakahjustuste 
ja ärrituste eest.
200 ML ja 200 ML 

 
EUCERIN PÄIKESEKAITSE

4.12€
Kampaaniahind

Suur, suur tänu talgujuhtidele 
ja talgulistele!
Selle aasta Teeme Ära talgupäev sujus kõikjal üle Eesti töiselt ja tegusalt. Tegemist oli 
väga hästi korda läinud talgupäevaga, mille raames tuli vaatamata vihmale kodust välja 
mullusest rohkem inimesi – viimastel andmetel vähemalt 43 026 talgulist. Valgamaal osales 63 talgul 1744 talgulist. 

Talgupäeva meeskond tänab ja tunnustab teid, olete suurepärased VABA TAHTE SAADIKUD, kes on jätku-
valt valmis kaasa aitama kodukandi ja kogukonna elu edenemisele. 

Tänavuse talgupäeva värskeimad emotsioonid leiab aadressilt www.teemeara.ee/otse.

Maikuu on looduskaitsekuu. Seda ehmatavam oli äkki 
tõdeda, et mai esimesel nädalal on läbi kevadise Päid-
lapalu liikunud masin, purustades teepeenra ja perved 
kõigest kasvavast. Kui seda tehakse teehoolduse ees-
märgil, siis on see tavainimesele üsnagi arusaamatu. Te-
gemist on peaaegu sirge mitte eriti intensiivse liiklusega 
metsavahelise teega. Seega – nähtavuse parandamisega 
pole tegemist. Töö tagajärg on sõna otseses mõttes 
kole: juurtega väljakistud puukesed, suuremad puud 
lebavad nülitult maas. Paiguti on rohukamar hävitatud 
koos õitsvate sinilillede ja ülastega. Puude ja põõsas-
teta kohtades on eemaldatud samblakihti. Konnadel 
on praegu veel aktiivne liikumise aeg. Mis sai neist ja 
väiksematest putukatest-mutukatest?

Siinkohal küsimus: kes ja miks sellise teoga (mõistus 
keeldub seda tööks nimetamast) hakkama sai? Ning 
kas poleks olnud mõttekam sama raha kulutada tee 
tõeliseks hoolduseks? Näiteks hööveldamisele. Talvest 
saati pole seda tehtud, selle tunnistajaks on paar üsna 
potentsiaalset kohta autode lõhkumiseks  ja hulgaliselt 
väiksemaid auke.

Päidlapalu tee on saanud peale ratta- ja jooksumarato-
ni kuidagi iseenesest ümbruskonna elanike meelispuh-
kepaigaks. Igal aastaajal võib kohata siin jalgrattureid, 
kepikõndijaid ja koertega jalutajaid. Autodega tullakse ka 
kaugemalt, Elvast, Otepäält ja isegi Tartust. Kui paljusid 
tervisesportlasi ja looduse nautlejaid selline teguviis 

kurvastab ning ärritab, jääb vaid arvata.
On veel üks aspekt, millest mööda vaadata ei saa, see 

on loodushoid. Nimelt algasid tänavu Pärandkoosluste 
kaitse ühingu (PKÜ) eestvõttel uue Eesti taimeatlase 
koostamise välitööd, mille käigus kaardistatakse kogu 
meie taimestik. Eelmisel suvel viibis Eesti Looduse 
peatoimetaja, EMÜ PKI herbaariumi vanemkuraator ja 
taimeatlase projektijuht Toomas Kukk oma abilistega 
ka meie maadel. Käisin nendega koos Päidlapalu taimi 
vaatamas-loendamas. Siis kasvasid tee ääres muuhul-
gas veel suur käopõll (LK III kat.), väike ubuleht, magus 
hundihammas, nõgeselehine kellukas jpt., kes kohalikku 
loodust rikastavad. Meie teeäärsed on viimaste aasta-
te jooksul suure hooldamise (niitmise ja purustamise) 
tagajärjel muutunud palju liigi- ja ka värvivaesemaks. 
Siinkohal tuleks küll mõelda, mida tähendab üldse sõna 
„pärandkooslus“? Mida me pärandame järgnevatele 
sugupõlvedele? Kuhu oleme teel sellise ülipüüdliku 
hooldamisega?

Hellenurme-Kintsli tee ääres otsiti suvel üht taime 
(arumadarat), kelle leidis siin 1970-ndatel aastatel bo-
taanik Vilma Kuusk. Toomas Kuke sõnul on seda taime 
varasematel aegadel herbariseeritud eri paigust, kuid 
praeguseks pole suudetud leida mitte ühtki selle liigi 
kasvavat taime, et ta kaitse alla võtta. Kuhu oleme teel?

Mall värva, loodusehuviline

Kes kaitseb loodust inimeste eest?
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 EMADEPÄEVAL
Rõõmustame oma vanu ja uusi kliente

laia poti- ja lõikelille valikuga

Tulge külla!

Kirde 3     E-N 9-19
Arbimäe Konsum    R-L  9-20
Elva       P  10-16
tel. 7330310    (emadepäeval 9-18)
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Südamlik kaastunne Heldurile 
perega armsa õe

SALME KOLGA
kaotuse puhul.

Perek. Hermann, Leili, Elmar 
ja Ester.

Kääriku Spordikeskus avaldab 
kaastunnet Tiinale ema 

ELSA LISSINI 

kaotuse puhul.

Kaevetööd ekskavaatoritega 
7-22 tonni. Kallurveod. 5125350

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

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.

Teostame EHITUSTÖID 55514574

Tasuta kodumasinate ja vanaraua 
äravedu. Tel 5386 9008

Hobusesõnnik, naturaalne, ilma 
saepuruta, laagerdunud hunni-
kus 8 aastat, väga hea väetis. Üks 
koorem 1 tonn, 100 euri Elvasse 
koorem, Otepääle +30 euri, tel 
5057812.

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väike kalluriga.
Tel 5076791

Majapidamine Otepää lähedal va-
jab lühiajalistele ehitus-, remon-
di- ja korrastustöödele osavate 
kätega tööjõudu. Huvitatutel he-
listada 5656 0015.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Killustiku vedu, teede ja platside 
ehitus. Tel . 505 3077.

Ostan vanu raamatuid, märke, 
münte, fotosid ja postkaarte. 
Paku julgelt! Tel. 5395 8295

ELSA LISSIN 
10.05.1934 - 28.04.2015

SALME KOLGA 
26.07.1928 - 24.04.2015

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Südamlik kaastunne Tiinale ema 

ELSA LISSINI 

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus

Südamlik kaastunne Tiinale ja 
Sirjele

EMA
kaotuse puhul.

Ilmar, Karin, Valdu, Ene perega.

Teatame kurbusega, et on 
lahkunud meile kallis 

VALTER PARV
30.01.1933 - 01.05.2015

Ärasaatmine 08.05.2015 kell 
15.00 Otepää leinamajast.

Leo perega

Südamlik kaastunne Tiinale 
kalli ema

ELSA LISSINI 
kaotuse puhul.
Anne perega

Mälestame kauaaegset elanikku

VALDAR PARV`e

Otepää Hooldekodu elanikud 
ja kollektiiv.

Möödas om 5 aastat
kui lahkusid me juurest,

ei unune iial.

EDGAR SARV
20.02.1935 - 01.05.2010

Mälestavad lesk ja 5 poega 
perega.

KU U LU T U S E D

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

Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul.

Teatame sügava kurbusega, et 
lahkus meie armas ema, 
vanaema ja vanavanaema

ELSA LISSIN
10.05.1934 - 28.04.2015

Leinavad tütred peredega.

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Ostab Ostab 
metsakinnistuidmetsakinnistuidmetsakinnistuid

ja põllumaidja põllumaidja põllumaidja põllumaid
kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. kogu Eestis. 

Ostab 
metsakinnistuid

ja põllumaid
kogu Eestis. 

Südamlik kaastunne Sirje Laasile

EMA

kaotuse puhul.

Hooldekodu kollektiiv

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

II kvartalis
21. mail
18. juunil

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

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

Pangabussi peatused:

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Sangaste 
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kell 13.00–16.30

II kvartalis
19. mail
2. ja 16. juunil

II kvartalis
11., 18. ja 25. mail
1., 8., 15. ja 29. juunil 

Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

Kaevan ja 
puhastan tiike. 
Erinevad kaeve- 
ja pinnasetööd.
Võsalõikus
giljotiiniga. 

Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee

Nuustaku Pubi 
ootab suveks tööle 

baari klienditeenendajat,
kööki abitöölist.

Kontakt: veiko@nuustaku.ee,

Veiko Võrk

VELLO-JOHANNES LANG
02.05.1937 - 09.05.2014

Kallist abikaasat mälestab 
1. surma-aastapäeval

abikaasa Eha.

Inimesele on antud lühike elu,
kuid mälestus koos elatud ajast

kestab igavesti.

OÜ Karni-Voor 
(Edgari pood) 

otsib oma meeskonda 
pagar-kondiitrit.

 
Võta julgelt ühendust 
tel: 53557799.

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

BIOCLAR 

reoveepuhastus-
seadmed

Müük, paigaldus, 
hooldus.

Info: tel. 53796915 ja 5072412

www.bioclar.ee 

Euroopa kvaliteet, soodsad hinnad.

Selle kupongi esitajale 
allahindlus 10%.

Mälestuste päiksekullas
oled ikka meiega...

Südamlik kaastunne Sirjele, 
Silvale, Tiinale, Tiiule, Enele 

peredega armsa ema 

ELSA LISSINI
kaotuse puhul.
Niina perega

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.

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 kunst- 
kärgede müük 
(kell 9.-11.00). 

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

Teie pulmad ja juubelid ansamb-
liga KUPPEL. Tel. 5117 419

Müüa odavalt paprika-, toma-
ti- ja lilletaimi. J.Hurda 52, tel. 
5595 4828.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toime-
tusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 
10%line hinnasoodustus.
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.

Otepää Teataja kuulutuste hinnad:

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 
allasutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

Lp. Otepää Invaühingu liikmed.
Ühingu aastapäeva tähistamine toimub 

14. mail kell 14.00   Edgari Trahteris.
Eelregistreerimine telef. 55628634, Kalev
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Teist järjestikust aastat avame oma külakogukonnaga Otepääga piirnevas Peda-
jamäe külas 10. mail “1 päeva kohviku”. 

Kuupäev kattub meie küla läbiva SEB jooksumaratoni päevaga. 1 päeva 
kohviku idee on kantud mõttest siduda kohalikku külakogukonda ühise ees-
märgi nimel tegutsema. Kohviku pidamine ei ole kannustatud kasumi teenimi-
sest, vaid eesmärk on veeta toimekas külapäev ja tutvuda võõraste huvitavate 
möödujate ning külalistega. Soovime pakkuda neile värskeid kohalikke käsitöö 
kondiitri jms. kohvikutooteid.

Esimesel aastal läks meie tegemine vägagi korda. Siiski tundsime puudust 
kohalikest Valgamaa piirkonna külastajatest. Külastuse innustamiseks valga-
maalaste hulgas oleme käesoleval aastal ideeks võtnud loosida välja maasauna 
kasutusõiguse siinsamas kohvikumaja vahetus läheduses valgamaalaste selts-
konnale.
KOHVIK ASUB Pedajamäe küla läbiva maantee ääres vanas maakivist 
magasiaidas. Mööda on raske sõita!

Peeter küMMel
Pedajamäe külaaktiivi osaline

Eripreemia ühele õnnelikule 2015. a 
SEB jooksumaratoni läbinud 
ja “1päeva kohvikut” 
külastanud valgamaalasele

Seoses töömahu suurenemisega suvisel perioodil 
pakub Kääriku Spordikeskus 

hooajalist tööd

• toateenijale
• köögi abitöölisele

Töö on vahetustega ja võimalik on töötada 
osalise tööajaga. Töö sobib ka noortele.

Täiendav info telefonil 5305 1265 
või heiki@tehvandi.ee.

www.kaariku.ee.


