w w w. o t e p a a . e e / o t

Asutatud
1932

O t e pää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus kon n a hääle k an dja
Te i s i p ä e v, 2 2 . m ä r t s 2 0 1 6

Ilmub 2 korda KUUS!

Nr 5 (420)

Otepää linna sünnipäeval toimub
visioonikonverents

PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Otepääl tähistati esmamainimise 900. aastapäeva

Nii sai alevist linn
“Otepää Teataja” erinumbrist
1. aprillil 1936
Peokavast. “Peaministri asetäitja K.Eenpalu jõuab
Otepääle hommikul kell 11.55. Kõrge külaline võetakse vastu linnavalitsuse ruumes, kus algab pidulik
linnavolikogu koosolek. Kestab see vaevalt veerand
tundi ning selle järel on paraadi tervitus peaministri
asetäitja poolt. Paraadiks on rivistatud Otepää kaitseliit, tuletõrje ja seltskondlikud organisatsioonid.
Paraadi üldjuhiks on kaitseliidu Otepää rühma päälik
A.Kase.
Aktuse järel minnakse paraadi marsis Kirikumäele
vabadussõjas langenud kangelaste mälestussambale, kuhu linnavalitsuse poolt pärg pannakse. Pärast
lõunat kell 16 on tuletõrjemajas pidulik koosviibimine lauas linnavalitsusele ja volikogu liikmetele,
aukülalistele ja kohalikule rahvale. Koosviibimisele järgneb tuletõrje saalis pidustuste lõpuosa – ball,
millest saavad osa võtta kõik soovijad.
Rahvast on linnapidustustele loota palju. Väljastpoolt tuleb tublisti võõraid autodega. Linnapidustuste käik jäädvustatakse filmis. Filmimeister jõudis
Otepääle juba teisipäeval. Tublisti on linnapidustusi
jälgimas ka lehemehi väljastpoolt üle riigi. Eesti suuremates lehtedes on Otepääle pühendatud tublisti
ruumi.”

Otepää linn – 80
“Julgesti edasi uutel radadel”, seisab sama lehe
4. leheküljel linnasekretär J.Tintsoni lühike sõnum:
”Linnaõiguste võtmise propagandat alustasin 1925.
aastal. Koolimaja ehitus tõmbas esialgu algatatud
kavale kriipsu peale, kuid 1935. aastal alustasime
koos alevivanem Peeter Madissoo ja teistega uuesti
pooleli jäänud tööd. Koosolekuid korraldati tuletõrje
saalis kolmel korral ja algkoolimajas üks kord. Kodanikud hääletasid peaaegu 90% linna poolt, mille
tagajärjel ka Riigivanem dekreediga (K.Pätsi otsus
29. jaanuarist 1936) Otepääle linnaõigused andis.
Uue linna majanduslik olukord ei ole kerge, sest
alev jätab linnale võlgasid peaaegu 6 miljonit senti ja
peale selle veel täitmata kohustusi 5000 krooni, mis
tuleb katta 1936/37.aasta eelarvega. Kuid raskused
on võidetavad… Oleme olnud alati tasakaalukad
ja oleme seda ka tulevikus, mispärast julgesti edasi
uutel radadel.”
“Otepää linna ligemad ülesanded” – selles loos
tõstab linnapea Julius Niklus tema silmis tähtsaimate alustena edasiminekul “kodanikkude arusaamist sellest, et ühiselt võidame raskused kergesti.”
Linna ligemaiks ülesandeiks loeb ta elektrivalgustuse muretsemise ning Palupera-Otepää autoliini
aastaringse lahtihoidmise. “Edasi tuleb suurt rõhku
panna linna välisilme tõstmisele ja parandamisele,
sest Otepää ei saa olla tööstus- ega kaubanduslinn,

ta tuleb seada suvituslinnaks. Loodusliselt on selleks
hääd tingimused olemas.” Ja veel üks elutark soovitus: “Lahkhelid tulevad igal pool likvideerida ja
püüda vaid sinnapoole, et Otepää areneks.”
Kuidas noor Otepää linn võlgadest lahti sai?
“Noore linna majanduslik olukord oli raske. Tuli
tõsta veelgi linnaelanike maksukoormat. Maksunimetuste arv tõusis kümnele: kinnisvaramaks,
naturaalkohustuste asemaks, kogukonna-, koera-,
hobuse-, jalgrat-ta-, sildi-, kantselei-, aadresslaua- ja
tänavakasutamise maks. Üha teravnev rahvusvaheline olukord muutis linnarahva elu-olu aasta-aastalt
raskemaks…
1938. aastal edenesid elektrifitseerimistööd
niivõrd, et 27. novembril lõi Otepää linn esmakordselt elektrituledes särama. Elektri olemasolu tähendas majanduslikku ja kultuurilist arengut. 16. detsembril alustas tööd statsionaarne kino, seati tööle jahuveski elektri jõul jne.
1939. aastaks tõusis Otepää elanike arv 2 300ni,
linnas oli 370 maja, 42 tänavat, linna kogupindala oli
413 ha.”( H.Mägi “Otepää-Kääriku”,1971)
AILI MIKS

See kirjutis ilmus Otepää Teatajas nr. 4 (208)
23. märtsil 2006.
Loe ka 2. leheküljelt " Milliste mõtetega
võtsid otepäälased vastu linnaõigused, mida
nad lootsid ja ootasid?

9. märtsil, Otepää esmamainimise aastapäeval, kogunesid ajaloohuvilised Oti
pubi II korrusele, kus toimus Otepääl 900.
aastapäevale pühendatud ajaloopäev.
Ajaloopäeva avas Otepää vallavanem
Kalev Laul. Päevakavas oli kaks ettekannet. Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor Ingmar Noorlaid rääkis
arheoloogiamälestistest Otepää vallas
ning Tartu Ülikooli arheoloogia osakonna
lektor Ain Mäesalu (pildil), andis ülevaate
sellest, miks ajaloolased peavad just 9.
märtsi Otepää esmamainimise kuupäevaks
ja mis toimus Otepääl 900 aastat tagasi.
Nimelt märgitakse 1116. aastal Otepää
linnust esmakordselt kirjalikes allikates –
vene kroonikates ehk leetopissides. Novgorodi esimeses leetopissis on selle aasta
tähtsamatest sündmustest esimesena kirja
pandud: "Mstislav läks novgorodlastega
tšuudide vastu ja vallutas Medvežja golova
neljakümne pühaku päeval". Esmalt täheldati sõjakäik üles Novgorodis, kus märgiti
ära ka retke toimumisaeg – 40 märtri päev,
mida kreeka-katoliku kirikukalendris tähistatakse 9. märtsil.
Hiljem oli kõigil huvilistel võimalus minna koos Ain Mäesaluga Otepää linnamäele, kus ajaloolane demonstreeris ajaloolise Otepää püssi koopiat ja tegi sellega
demonstratsioonlasu. Otepää püss (pildil)
on 14. sajandi lõpul hävinud Otepää linnuse ühest ruumist leitud algeline püss,
see on üks Eesti vanimaid tulirelvi.

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et
Otepää esmamainimise 900. aastapäevale
pühendatud üritused kestavad terve aasta läbi. „Kulminatsiooniks on 1.-2. juunil
Pühajärve laululaval toimuv Retrobest,
kus astuvad üles nii Eesti kui ka välismaa
retrostaarid, lisaks on kavas mitmesuguseid erinevaid ettevõtmisi,“ rääkis Kalev
Laul. „Seega – enne, kui lähed Pariisi, tuleb
Nuustakul ära käia!“
Ajaloopäeva korraldas Otepää Linnamäe Ajaloo Selts. Loe pikemalt Otepää
esmamainimisest https://www.otepaa.ee/
otepaa-esmamainimisest
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavalitsuses
07.03.2016
Määrati Pilkuse külas asuva Arukase talu katastriüksuse (katastri-

tunnus 63602:003:1540) uueks lähiaadressiks Arukase.
n

Otsustati liita Otepää külas asuv Parmeti katastriüksus (katastri-

tunnus 63602:001:0500) ja Väike-Parmeti katastriüksus (katastritunnus
63602:001:2082) üheks katastriüksuseks.
n

22. märts 2016

Otepää
				Milliste
linn – 80
mõtetega võtsid
otepäälased vastu linnaõigused, mida
nad lootsid ja ootasid?
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n

OTEPÄÄ

Peeti võimalikuks jagada Vana-Otepää külas asuv Jaanimäe

katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0160) kaheks katastriüksuseks
ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aad-

Toome teieni EELK Otepää Maarja koguduse tolleaegse õpetaja, praost Johannes
Oskar Lauri mõtted sellel puhul.

Otepää olgu ümbruse majanduslikuks ja vaimliseks keskuseks

ressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
n

Määrati Pühajärve külas asuva Raja katastriüksuse (katastritunnus

63601:001:1144) sihtotstarbeks 60% tootmismaa (003;T) ja 40% maatulundusmaa (011;M).
n

Väljastati Mart Urbasele projekteerimistingimused Nüpli külas Tam-

metõru maaüksusel suveköök-varjualuse ehitusprojekti koostamiseks.
n

Seati hooldus kahe isikule üle ja määrati neile hooldajad.

n

Lõpetati kahele isikule puudega inimese täiendava toetuse maksmi-

ne, kuna isikutele on määratud hooldaja.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus 11 isikule kogusummas 449,61

eurot.
n

Jäeti rahuldamata neli ühekordse sotsiaaltoetuse saamiseks esita-

tud avaldust.
n

Lõpetati Telia Eesti ASiga Pühajärve külas Kannistiku 5 asuva kor-

terelamu korteri nr 1 üürileandmiseks sõlmitud mitteeluruumi üürileping
poolte kokkuleppel alates 1. märtsist 2016. a.
n

Eraldati: kultuuriühingutele pearaha (arvestuslik pearaha määr

29,40 eurot) järgmiselt: 1.1 Mittetulundusühing Urban Style (JJ-Street
tänavatantsukool, 38 liiget, koefitsient 0,8) 893,80 eurot; 1.2 Mittetulundusühing Eveko Koor (koorilaul, 26 liiget, koefitsient 1,0) 764,40 eurot;
1.3 Mittetulundusühing Otepää Muusikaühing (puhkpilliorkester, 20
liiget, koefitsient 1,2) 705,60 eurot; 1.4 Mittetulundusühing Nuustaku

Otepää saab linnaks 1. aprillil s.a. Loomulikult küsivad uue linna kodanikud enestelt ja
üksteiselt, mida see muutus enesega kaasa
toob. Usun, et kõik võivad rõõmsa vastuse
anda, et nimetatud muutus suurt sammu
tähendab Otepää arengus. Loodame, et
linnana saab Otepää laialdase ümbruse
majanduslise ja vaimse elu keskuseks.
Kindel on, et Otepää linn saab ümbruse
põllumeeste asukohaks, kus asub kon sulent
ja kuhu loomulikult koonduvad ümbruskonna põllumeeste ettevõtted. Oleks õige, kui ka
rohkearvuline käsitööliste pere Otepääl esinduse saaks ja uue elujärje tõstmiseks midagi
ühiselt ette võtaks. Igatahes on linnal palju
suuremad võimalused oma kodanikkude
käekäigue est hoolitseda, kui alevil. Samuti
on kaupmeeskond arvatavasti rõõmus, et ta
tohib alevist astuda linna, sest linnalt loodame
transpordi ja sõiduvõimaluste parandamist ja
üldise jõukuse tõusu, mis ennast kõige pealt
kaubanduse suurenemises tunda annab.

Küll on meie uuel linnal kõige suuremal
määral ülesandeid ja võimalusi just edeneda
suvituslinnaks. See peab vististi esimeseks
uue linnavalitsuse mureks muutuma, kuidas
suvitajaid kodumaalt ja väljaspoolt siia saada
ja sellega tööd ja raha. Selles asjas tuleb kõvat
konkursentsi teha Tõrvaga, kes samuti tahab
kasvada Lõuna-Eesti suvituslinnaks; ometi on
Otepääl mõni plus, et ta Tõrvat selles võitluses võita võib.
Ka vaimsel alal saagu Otepää ümbruse keskuseks. Koolid ja vabaharidustöö asutused
leidku uue linnavalitsuse häätahtlikku tähelepanu. Paistku Otepäält kui mäe pääl asuvast
linnast palju valgust ümbruskonna orgudesse
ja samuti leidku linna kodanikud
usas ja ettevõtlikus töös teed jõukusele ja edule. Õnn kaasa Otepää linnale, olgu
ta lugupeetud liige meie kodumaa linnade
peres.
Johannes Oskar Lauri
Otepää Teataja 01.04.1936

(segarahvatantsurühm, 17 liiget, koefitsient 1,0) 499,80 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Nuustaku (naisrahvatantsurühm, 17 liiget, koefitsient
1,0) 499,80 eurot; 1.6 Mittetulundusühing MTÜ Bossanova (linetantsijad, 21 liiget, koefitsient 0,8) 493,90 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Pühajärve Haridusselts (rahvatantsurühm Vesiroos, 14 liiget, koefitsient 1,0)

DETAILPLANEERINGUD

411,60 eurot; 1.8 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus
(eakate lauluansambel Laulurõõm, 15 liiget, koefitsient 0,8) 353 eurot;

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

1.9 Mittetulundusühing Otepää Kooli Vilistlaskogu (õpetajate naisrahvatantsurühm, 11 liiget, koefitsient 1,0) 323,50 eurot; 1.10 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm, 9 liiget, koefitsient 1,0) 264,60 eurot.
n

Määrati MTÜ-le OTI SPORDIKLUBI ajavahemikul 18. - 20. märts

2016. a toimuva rahvusvahelise laskesuusatamise võistluse „Otepää
Mängud 2016“ korraldamiseks toetus summas 130 eurot.

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

14.03.2016
n

Väljastati AS-ile Alexela Oil projekteerimistingimused Otepää val-

lasiseses linnas Tartu mnt 24 maaüksusel kaupluse ja automaattankla
varikatuse püstitamise ning kiirlaadimispunkti uude asukohta teisaldamise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9.– 23. veebruar 2016.
Avaliku väljapaneku ajal esitati kaks ettepanekute / vastuväidete kirja. Avaliku väljapaneku järgne
avalik arutelu toimus 16.03.2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas, millest ettepanekute
tegijad osa ei võtnud. Arutelul räägiti laekunud ettepanekutest / vastuväidetest ning võimalikest
vastustest neile.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Väljastati OÜ-le ENGEROS OTEPÄÄ projekteerimistingimused

Teeveere kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9 .– 23. veebruar 2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks arvamuskiri. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 15.03.2016
kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arvamuskirja esitaja arutelust osa ei võtnud.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Sihva külas Vatu maaüksusel sõidukite teeninduse hoone ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Väljastati Raido Käärile projekteerimistingimused Otepää vallasi-

seses linnas Paju tn 3 maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve

külas Savi 16 maaüksusel ehitise (kommertshoone(17-26;37-44;45-, ehitisregistri kood 111032328) lammutamiseks.
n

Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve

külas Tehase maaüksusel ehitise (kommertshoone, ehitisregistri kood
111029425) lammutamiseks.
n

Väljastati ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ-le kasutusluba Otepää

külas Väike-Veske maaüksusel asuva ehitise (ülevaatuspunkt, ehitisregistri kood 120748335) kasutuselevõtuks.
n

Lõpetati kahele isikule puudega inimese täiendava toetuse maksmine.

n

Määrati sünnitoetuse esimene kahele isikule kogusummas 768 eurot,

määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule kogusummas 384 eurot.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist mittetulundusühingule Nuustaku

(vokaalansambel Relami, 7 liiget, koefitsient 0,8) kultuuriühingu pearaha
(arvestuslik pearaha määr 29,40 eurot) 164,64 eurot.
n

Kinnitati lihthanke „Otepää haljastus 2016“ tulemused. Tunnista-

ti pakkuja OÜ Kanepi Aiand (registrikood 10852069) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja
Vesneri Aed OÜ (registrikood 11289191) mittevastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldati pakkuja
edasisest hankemenetlusest. Tunnistati pakkuja OÜ Kanepi Aiand poolt
esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumen-

Otepää Vallavalitsuses on tööl uus
lastekaitsespetsialist
Alates 10. veebruarist on Otepää Vallavalitsuses tööl lastekaitsespetsialist Kristin Leht.
Ta on lõpetanud EELK Usuteaduste Instituudi Tartu Teoloogia Akadeemia 2005. a
ning omandanud rakendusliku kõrghariduse
noorsootöö erialal. Hetkel ootab kaitsmist
magistritöö Tartu Ülikooli usuteaduskonnas
religiooniuuringute erialal. Varemalt on ta
olnud noorsootöötaja ning tegelenud sisekujunduse ja disainiga. Otepääl on Kristin
töötanud noortekeskuse juhatajana ja olnud
Otepää vallavolikogu hariduse- ja noorsootöö komisjoni liige.
„Töö noorte ja lastega on mulle alati südamelähedane olnud, siit ka otsus kandideerida lastekaitsespetsialisti ametikohale,“
sõnas Kristin Leht. „Olen Otepääl sündinud
ja elanud, tahan kodukandi hüvanguks anda
oma panuse.“
Lastekaitsespetsialisti põhilisteks tööülesanneteks on lapsele seadusega tagatud

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

õiguste kaitse ja
lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise
ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Vanemate ja teiste
lapse kasvatamises osalevate isikute vaheliste last puudutavate vaidluste
lahendamine ja erivajadustega laste perede nõustamine, teenustele suunamine ja
teenuste koordineerimine.
Kristin Lehe kontaktandmed: Tel. 766
4826; 512 5745, e-post: Kristin.Leht@otepaa.ee.
Raekoda, kabinet 223
Vastuvõtuajad:
E: 9.00-12.00; 14.00-17.30
K: 14.00-16.00

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
Terje Korss, Kaido Tamberg, Lembit Luik
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

AMETLIK INFO
tides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks
pakkumuseks pakkuja OÜ Kanepi Aiand poolt esitatud
pakkumus summas 11 995,79 eurot ilma käibemaksuta,
kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.

Otepää valla medalile
kandidaatide esitamine
Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla medali
nimetusele 23. märtsiks 2016.
Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest.
Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus.
Valla medal antakse üle Otepää linna 80.aastapäeva ja Otepää esmamainimise 900. aastapäeva
pidulikul üritusel 1. aprillil 2016.
Avaldus põhjenduse ja elulooliste andmetega
tuleb esitada 23. märtsiks 2016 Otepää vallavalitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405,
Otepää, või e-posti teel vald@otepaa.ee.
Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo
– Otepää tunnustab – valla medal.
Monika Otrokova

Ootame kandidaate aasta
ema aunimetusele
Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega ootab ettepanekuid valla Aasta ema aunimetusele.
Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise eesmärk on väärtustada ema ja emadust,
tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal emadepäeval ühele
pereemale, kelle peres kasvab kaks või enam
last, kes saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju
ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti Vabariigi
kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel
peab olema Otepää vallas.
Ettepanek esitatakse Otepää Naisseltsile. Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle Aasta ema meene ja
Otepää valla tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 15. aprilliks 2016
e-maili aadressile kersti.tamm@otepaa.ee või
tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile. Aasta
ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee rubriigis Üldinfo-> Otepää tunnustab
-> Aasta ema.

Linnamäe heakorrast
Eelmises Otepää Teatajas kirjutasime planeeritavatest Linnamäe heakorratöödest.
Otepää vallavalitsus tellis OÜ-lt Artes Terrae
Linnamäe metsamajandamiskava, millest selgus,
et suur osa nõlval kasvavast puistust on kahjustatud juurepessist. Keskonnaamet on väljastanud
loa raiete teostamiseks. Tänaseks päevaks on
saadud vastus ka Muinsuskaitseametist, kus on
kirjas, et Linnamäe läänenõlva puhastamist puudest võib teostada tugeva pinnasega (külm või
kuiv) ning tööde käigus ei tohi kahjustada pinnast
ja kultuurkihti. Raieid võib vajadusel teostada
mitmes etapis, et ei kaasneks erosiooniohtu.
Tööde tegemine ei tohi häirida lindude pesitsemist. Muinsuskaitseamet teatas ka, et töid võib
teostada kuni käesoleva aasta lõpuni.
Kuna ilmastik ei soosi enam puude langetamist, siis lähimatel kuudel ulatuslikke raieid ei
toimu. Pole ka plaanis teostada puude raiet täies
mahus ühekorraga, kui suures mahus tööd toimuvad, selgub arutelude käigus.
Linnamäe heakorra-alaste uudistega hoiame
teid kursus, jälgige infot!

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.

Otepää Vallavalitsus

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. aprillil.
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Valgamaa naiskodukaitsjad valisid
uueks esinaiseks Mari Mõttuse
Naiskodukaitse Valga ringkonna ringkonnakogul 13.märtsil valiti uus
esinaine. Senine esinaine Olesja Kaart oli
ametis olnud kaks järjestikust
aega. Uueks esinaiseks valiti senine Otepää
jaoskonna esinaine Mari Mõttus.
Ringkonnakogul seati üles kolm kandidaati – Valga ringkonnast Raili Põder, Valga
jaoskonna esinaine Merje Nielson ja Otepää
jaoskonna esinaine Mari Mõttus.
Pärast kandidaatide lühitutvustust aset
leidnud salajasel hääletamisel
osutus seitsme poolthäälega valituks Mari Mõttus. Uueks aseesinaiseks valiti Raili Põder.
„Tänan Otepää jaoskonda usalduse eest, kes mind esinaise kandidaadiks esitasid ja ringkonnakogu delegaate, kes usaldasid mulle selle
auväärse ameti,“ sõnas Mari Mõttus. „Olen valmis edasi arendama
Naiskodukaitse Valga ringkonna tööd ja seda heas koostöös kõigi
Valgamaa jaoskondadega.“
Ringkonnakogu koosolekul tunnustati veel üht otepäälast – Otepää
üksikkompanii pealik vanemseersant Aleksander Mõttus sai Naiskodukaitse keskjuhatuse otsusega Liiliaristi hõberisti.
Koosolekul valiti juhatusse ka kaks uut liiget: Sigrit Säinas Tõlliste
jaoskonnast, uute liikmetena lisandusid Jaanika Niklus Valga jaoskonnast ja Inga Kotkamäe Otepää jaoskonnast.
Mari Mõttus on Otepää jaoskonna taasasutajaliige ning 2011. aastast
jaoskonna esinaine. Mari Mõttus töötab Otepää Vallavalitsuses raamatupidajana. Tema juhtimisel on Otepää naiskodukaitsjad olnud abiks nii
valla üritustel, kui ka rahvusvahelistel suurüritustel – Euroopa Saunamaratonil, Rally Estonial, samuti Valgamaa tantsu- ja laulupidudel,
jpm.
Seoses Otepää jaoskonna esinaise Mari Mõttuse valimisega NKK
Valga ringkonna esinaiseks tuleb Otepää jaoskonnale valida uus esinaine. Esinaise valimine toimub lähema kuu jooksul.
Monika Otrokova

GMP Pühajärve restorani
rahvusköökide aasta
GMP Clubhotel & Pühajärve restoran alustab märtsis Otepää 900 raames rahvusköökide aastat. Peakokk Koit Uustalu eestvedamisel tutvustame sel aastal erinevate kultuuride rahvuskööke. Iga kevad- ja
sügiskuul on teil võimalus oma maitsemeeli rõõmustada ühe kindla
riigi või regiooni roogadega:
märtsis kostitame teid särtsaka hispaaniapärase õhtusöögiga,
aprillis saladuslike idamaade maitsetega,
mais rikkaliku USA peolauaga,
septembris Itaalia vahemereliste hõrgutistega,
oktoobris klassikalise slaavi köögiga
ning november on mõeldud kõigile India roogade gurmaanidele.
Rahvusköökide aasta saab avalöögi juba 26. märtsil, kus kutsume teie
maitsemeeled Hispaaniasse. Koit serveerib teile neljakäigulise õhtusöögi ning vestab juurde lustakaid lugusi Hispaania köögi pärimusest
ja traditsioonidest.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine: www.clubhotel.ee, restoran@
gmp.ee, +372 799 7000.

IRONMAN 70.3 Otepää ootab appi
500 vabatahtlikku
5-7. augustini toimub Otepääl Baltimaade suurim triatlonifestival.
Ürituse sujuvaks ja esinduslikuks korraldamiseks tulevad appi 500
vabatahtlikku.
Vabatahtlikud abilised on iga spordiürituse selgroog. „Kõik vabatahtlike abiga korda saadetud osalejatele nähtavad ja nähtamatud tegevused on oluline osa sportlaste ja kõigi osalejate heast emotsioonist“,
rõhutas võistluste direktor Ain-Alar Juhanson. Alustades turvaliste
võistlusradade ja võistluskeskuse ülesseadmisest ning lõpetades
finišijoonel medalite jagamisega.
„Tegevust jagub väga erinevatel aladel. Lisaks põhivõistlustele on
programmis heategevusjooks ja lastevõistlused. Võistluste, mitmete
tugiteenuste ning ka kultuuriprogrammi õnnestumise juures on vabatahtlike panus oluline," sõnas vabatahtlike juht Riina Altpere.
Pea 500 liikmelises meeskonnas on oluline soov olla toeks osalejatele ja meeskonnale ning pühendumus enda ülesannetele. Otepääl
ootab vabatahtlikke sõbralik ning toetav kollektiiv, kultuuriprogramm ja
eduelamus koos osalejatega ning võimalus olla osa rahvusvahelisest
IRONMAN triatloni kogukonnast.
Lisainfo IRONMAN 70.3 Otepää Facebookis https://www.facebook.
com/IM703Otepaa ja kodulehel http://eu.ironman.com/et-ee/triathlon/
events/emea/ironman-70-3/otepää/vabatahtlik/meeskonnad.aspx#axzz42zWsdiLi
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Lugemispuud lehtisid emakeelepäevaks
Möödunud aasta oktoobris panime Pühajärve koolis „kasvama“ lugemispuud.
Emakeelepäev oli sobilik neile võrsunud
lehtede ülelugemiseks, et tunnustada neid,
kes end ja oma emakeeleoskust just lugemise teel enam arendanud.
Paistis silma, et lugemispuude oksad olid
lehtinud erinevalt – mõned olid lehtede
rohkuse all lausa lookas – need kuulusid
võitjatele, kes raamatutega väga tugeva
sõpruse sõlminud. Auhindu andsid üle
klassiõpetajad ja emakeeleõpetaja. 1.
klassis olid õpetaja Krista sõnul kõik tublid
lugejad poisid. Auhinnaraamatud pälvisid
Tomi (10 lehte ehk loetud raamatut), Laur
(10) ja Paul Aares (9). Viimased kaks on
ka raamatukogu sagedased külastajad. 2.
klassi auhinnaraamatu andis õpetaja Aili
Grethe Lindale, kes 29 loetud raamatuga püstitas kogu võistluse rekordi. Tublid
lugejad olid ka Kerret Robin ja Liis. 3. klassist tunnustas õpetaja Anneli auhindadega Katriini (17 raamatut) ja Paulat (14). 4.
klassist tõi õpetaja Maie esile kaks õpilast –
võitja Aneth Kaileeni puuoksal oli 24 lehte,
tubli oli ka Ander, kes luges rohkem kui
kõik ülejäänud poisid klassis kokku.
5.-9. klassi lugemispuust tegi kokkuvõtte õpetaja Ülle, kelle sõnul oleks võinud
nende klasside ühisel puul lehti rohkem
olla. Aga eks selles vanuseastmes kasvab
aeg huvitegevusele ja õppeainete hulk suureneb. Põhiliselt loeti nn kohustuslikku kirjandust. Auhinnaraamatud said Liisa Mari
6. klassist, Cärolin 8. klassist ja Iti-Riin
9. klassist. Tublid lugejad olid ka Riinu,

Mairo, Jane, Mirjam ja Laura. Kõige
rohkem lugeski 9. klass. Oma väikeses
intervjuus ütles Iti-Riin, et tema sügavam
sõprus raamatuga algas alles umbes aasta-poolteist tagasi, väiksena teda lugemine eriti ei paelunud. Küsimusele lugemispuu kohta vastas ta, et ekstra ta selle jaoks
ei lugenud, aga väike võistlusmoment on
siiski huvitav ja veidi motiveeriv ka. Viimasel ajal on teda huvitanud raamatud majandusest ja ärist, samuti ka psühholoogia- ja
eneseabialane kirjandus, mis aitab iseennast tundma õppida.
Ka riidepuudest koosnev õpetajate lugemispuu oli värviliste paeltega kinnitatud
„lehtedega“ kattunud. Oli loetud nii eesti-,

inglise- kui ka venekeelseid raamatuid.
Lehekesed kokku loetud, selgus, et kõige
rohkem, 27 raamatut, oli lugenud kooli
direktor Miia. Auhinnaraamatut vastu
võttes ütles ta, et naudib lugemist täiega
ja lubab omale hetki raamatuga igal vabal
momendil. Tubli teise koha tulemuse saavutas kasvataja Riina.
Erinevalt arvutist ja nutiseadmetest,
milles pühendad rohkem aega teistele, on
raamatuga veedetud aeg iseendale. Tihti
õpid lugedes ka iseennast rohkem tundma.
Soovin igaühe isiklikule lugemispuule hulgaliselt huvitavaid ja eriilmelisi lehti!
Ly Haaviste
Pühajärve Raamatukogu juhataja

Rahvamuusikaorkester Karupojad tähistas
tegutsemise 20. aastapäeva
12. märtsil tähistas Otepää rahvamuusikaorkester Karupojad oma tegutsemise
20. aastapäeva lustaka kontserdiga Otepää
Gümnaasiumis. Oma sõpru olid tervitama
tulnud kollektiivid Paluperast, Mäetaguselt
ja Illukast, Elvast ning Jõgevalt.
Rahvamuusikaorkestri ajaloost rääkisid
ja esinesid juhendaja Merle Soonberg, asutajaliige Lille Tali ja orkestris muusikuteed
alustanud Margit Tali. Meeleolukal rahvamuusikakontserdil astusid üles erinevad
rahvamuusikud – nii vanad kui noored –
ansambel Pillipuu, Karupojad, lõõtsamehed. Külla olid tulnud ansambel Helletajad
Paluperast, Mäetaguse ja Illuka noored

rahvamuusikud, ansambel Sinilind Elvast
ja ansambel Tuustarid Jõgevalt.
Otepää vallavanem Kalev Laul andis üle
vallavalitsuse tänukirjad ja vallavalitsuse
kingituse rahvamuusikaorkestri Karupojad
juubeli puhul – tšeki 200-le eurole. Otepää
kultuurijuht Sirje Ginter tänas ja tunnustas
rahvamuusikaorkestri Karupojad tööd.

Otepää vallavalitsuse tänukirjadega tunnustati:
Margit Tali - pikaajalise osalemise eest
rahvamuusikaorkestris Karupojad,
Merike Kukk - pikaajalise osalemise eest

rahvamuusikaorkestris Karupojad,
Lille Tali - olulise panuse eest rahvakultuuri edasikandmisel ja Otepää kultuurielu
edendamisel,
Merle Soonberg - olulise panuse eest
rahvakultuuri edasiviimisel Otepääl,
Päivi Veikkolainen - Vihti ja Otepää kultuurisidemete hoidja.
Lisaks sellele pälvis ansambli Karupojad
juhendaja Merle Soonberg veel ka Eesti
Rahvatantsu ja Rahvamuusika Seltsi hõbemärgi pikaajalise tegutsemise ja rahvakultuuri edasikandmise eest.
Monika Otrokova

Talvepealinn Otepää andis valitsemissaua Türile
20. märtsil kell 6.30 algas kevad ja Talvepealinna esindus andis traditsioonilisel tseremoonial valitsemissaua üle Türile.
Otepää vallavolikogu esimees Kuldar
Veere (pildil) andis valitsemissaua Tallinna
linnasekretärile Toomas Sepale, kes selle
siis koos kevadpealinna tunnistusega andis
Türi vallavanemale Pipi-Liis Siemanile.
Kevadet tervitasid ka suvepealinna
Pärnu, sügispealinna Narva, veinipealinna Põltsamaa, õllepealinna Saku ja naaberpealinna Paide esindajad. Kevadeõhtu
jätkus Türi kultuurikeskuses Murumoori,
Helit Seljamaa tantsustuudio ja ansambli
Paradoks saatel.
Kevadet tervitasid talvepealinnast volikogu esimees Kuldar Veere, kultuurijuht
Sirje Ginter ja kommunikatsioonijuht
Monika Otrokova.
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Otepää rahvasprindil oli võistlustules kogu Eesti
harrastajate paremik

T

alvistes oludes toimunud traditsiooniline
Villa Müllerbeck Otepää Rahvasprint tõi
võistlema üle 70 autospordiharrastaja kaheksas võistlusklassis. Stardis oli kogu Eesti autospordiharrastajate paremik. Võistlus pakkus elamusi nii
sõitjatele kui pealtvaatajatele.
Marko Koosa, Otepää Rahvasprint võistluste
juht: „Seekordne võistlus toimus talvistes, ent suhtelisest keerulistes oludes. Korraldusmeeskond
nägi võistluseelsetel nädalatel palju vaeva, et tagada
lumine ja jäine rada, mis kestaks ürituse lõpuni.
Võistlusrada oli väga libe ja pakkus sõiduelamust
igale rallimehele. Sellel korral selgitati parimad
välja kolme vooru tulemusena.
Neljarattaveoliste autode arvestuses tegi kaasa 14
meest. Võitis Gert Aasmäe (Mitsubishi Lancer Evo
9 RS), kes alistas rivaalid esimeses ja kolmandas
sõiduvoorus. Sama arv osalejaid oli ka kuni 1,8-liitrise mootoriga kaherattaveoliste autode arvestusklassis. Seal saavutas võidu Rivo Vähi (Honda
Civic). Kõige konkurentsitihedam võistlusklass oli
seekord 2WDb ehk üle 1,8-liitirse mootorimahuga
kaherattaveoliste autode klass, kus startis 21 võistlejat. Parimaks osutus Indrek Tammel (Ford Escort).

SU klassis võttis üllatuslikult võidu Kristjan Vidder
(VAZ 2107) ja Moskvitšide klassis oli võidukas
Ermo Jeedas (AZLK 2140).
Naiste mõõduvõtus jäi seekord peale Annika
Vänt (Honda Civic). Otepää valla teedel toimunud rahvasprindil olid võistlustules ka noored.
Kuni 16-aastaste vanuserühmas teenis võidu välja
Patrick Juhe (Honda Civic) ning kuni 18-aastaste

Otepää parasportlane Hans Teearu
tegi Zakopanes ajalugu

E

esti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu
(EVPISL) meeskond osales 28.02-06.03.2016
Rahvusvahelise Intellektipuudega Sportlaste
Organisatsiooni (INAS) Maailmameistrivõistlustel
murdmaasuusatamises Zakopanes, Poolas. Otepää
parasportlane Hans Teearu sai nii maailmameistri kui
ka Euroopa meistri tiitli ning saavutas hõbemedali.
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu juhatuse liige Mallika Koeli andmeil võttis
võistlustest osa 9 maad 99 osavõtjaga. Eestit esindas
otepäälane Hans Teearu, kes on tegelenud suusatamisega juba 17 aastat Otepää Karupesa Team
koosseisus. Tema treeneriks on äärmiselt pühendunud ja professionaalne Eesti juuniorite ja järelkasvu peatreener Kalju Ojaste. Meeskonda kuulusid
veel sportlase saatja Karl Teearu ja meeskonna juht
Mallika Koel.
“Eesmärk oli tuua vähemalt medal, see eesmärk
täideti kuhjaga – võistluste raames selgitati välja nii
maailma- kui ka Euroopa meistrid. Hans Teearu
tuli raskes konkurentsis võitjaks ning talle omistati
maailmameistri ja ka Euroopa meistri tiitel 1,2 km
sprindis klassikastiilis ja 9,6 km distantsil vabastiilis,”
rääkis Mallika Koel. “Lisaks saavutas Hans Teearu
hõbemedali 7,2 km distantsil vabastiilis.”
Kokku toodi Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste
Spordiliidu teatel Eestile 4 kulda ja 2 hõbemedalit.
Hans Teearu tehnikat ja tulemusi kiitis IPC vaatleja
Itaaliast ja INAS murdmaasuusatamise juht Jaapanist.
Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliit
õnnitleb otepäälast Hans Teearu kahekordsele
Maailma ja Euroopa meistri tiitli ning hõbemedali puhul. “Avaldame tänu treener Kalju Ojastele

OTEPÄÄ LAHTISED
MEISTRIVÕISTLUSED
murdmaasuusatamises

19.-20. märtsil toimusid Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatajate hooaja lõppvõistlused.
Laupäeval oli sprindivõistlused ja pühapäeval ühisstardid.
Arvestust peeti ka Baltic Biathlon Cup arvestuses vanuserühmad U17 ja U19, mistõttu
osalesid võistlustel lisaks eestlastele esindajad
Lätist, Leedust ja Soomest.
ELSF president Aivar Nigol: "Tore on lõpetada laskesuusatamise hooaega Otepää mängudega. Olime enne võistluste toimumist mures
ilma pärast, aga lõppkokkuvõttes õnnestus
kõik suurepäraselt. Lasketiir ja suusarajad olid
väga hästi ette valmistatud, lumeolud olid korralikud ning ilm soosis võistlusi. Suur tänu
siinkohal kõigile sportlastele ja korraldajatele
ning meie headele toetajatele!"
Võistluste tulemused: www.biathlon.ee.
Võistluste korraldajaks oli ELSF ja OTI Spordi- klubi. Võistluste korraldamist toetas
Otepää vald.

Vabatehnika

Foto: Mallika Koel

filigraanse töö eest,” lisas
Mallika Koel. “Erakordne tänu aga Hans Teearu
isale Karl Teearule, kes
viis Eesti võistkonna isikliku transpordiga Zakopanesse ja tagasi ning muutis
Eesti võistkonna olemise võistluspäevadel mugavaks.”
Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et Hans
Teearu võit tuli meeldiva üllatusena. “Tunnustust
väärib nii Hans Teearu kui ka tema treeneri Kalju
Ojaste panus, samuti Karl Teearu pühendumus oma
poja edusammudele kaasaaitamisel,” ütles Kalev
Laul. “Õnnitleme Hansu ja treenerit Kaljut ja isa
Karli selle suurepärase saavutuse puhul!”
Monika Otrokova

Sihva Sabak
9. märtsil toimus järjekordne Sihva Sabak. Esimeses osas kuulasime külalisi Viljandist. Kontsert kandis nime "Keha kui pill, rütm kui mäng".
Rütme kaasa tehes möödus aeg kiiresti.
Peo teine osa sai ainet tulevikust. 2017. aasta
suvel toimub Tallinnas XII noorte laulu- ja tantsupidu. Seda saadavad märksõnad MINU AEG,
MINU JUURED, MINU KODU, MINU MAA,
MINU INIMESED JA MINA JÄÄN. Lisaks autoritantsudele tuleb igal rühmaliigil tantsida ka üks

hulgas osutus võitjaks Rudolf
Uusneem (Citroen C4).
Võistluse juht lisas ürituse
lõppedes: „Eriti hea meel on
selle üle, et Otepääl oli taas
stardis palju osalejaid ning
kõikides klassides on kohal
kogu Eesti paremik. Kindlasti
aitas sellele kaasa lisaks heale
korraldusele ja suurele auhinnalauale ka nõudlik ja väga
huvitav võistlusrada.“
Otepää Rahvasprint korraldajad tänavad toetajaid,
Foto: Indrek Allik
kes andsid hindamatu panuse
Otepää rahvasprindi etapi
korraldamiseks: Eco Oil OÜ, A.Le Coq, ööklubi
Comeback, Makserv OÜ, Otepää Winterplace, Oti
pubi, KML Auto, Red Bull, SAMI AS, Aasta Auto,
Gustav kondiitrid, Würth, Tridens AS ja Arke lihatööstus.
Suure panuse andsid ürituse toimumiseks Otepää
vald ja Otepää Rahvasprint nimisponsor Villa Müllerbeck.

Laskesuusatajad
lõpetasid hooaja
Otepää mängudega

Foto: Maie Eensalu

pärimustants. Pärimuses peituvad meie juured.
Seetõttu valisime sel aastal töötubade teemaks

P 13. - 15. a. (2003 - 2001)
3 km
1.Ain Erik Veemees
Hellenurme
11:15
2.Chris Marcus Krahv Otepää SK
13:38
T 13. - 15. a. (2003 - 2001)
3 km
1.Kadi Ruukel
Otepää vald
14:20
2.Helina Saega
Otepää SK
17:49
N 35. - 44.a. (1981 - 1972)
3 km
1.Siiri Raamets
Karula vald
13:05
N 45. - 54.a. (1971 - 1962)
3 km
1.Kaja Tättar
Valga linn 10:34
2.Pille Illak
Otepää SK
18:51
N 55+ (1961 ja varem sünd.) 3 km
1.Ene Aigro
Otepää vald
9:41
M 60+ (1956 ja varem sünd.) 3 km
1.Karl Teearu
Otepää vald
11:21
N 19. - 34.a. (1997 - 1982)
5 km
1.Aili Popp
Puka vald 19:38
2.Kerli Rajaste
Otepää vald
20:52
3.Maive Vill
Sangaste vald
21:24
M 50. - 59.a. (1966 - 1957)
5 km
1.Kuldar Aavik
Otepää vald
16:13
2.Ilvar Sarapson
Otepää vald
16:20
3.Arno Anton
Otepää vald
18:28
4.Olev Matt
Ökoteh Sport
19:11
M 40. - 49.a. (1976 - 1967)
5 km
1.Imre Õim
Sangaste vald
16:14
2.Lembit Uibo
Otepää vald
16:17
3.Kalmer Salundi Palupera vald
17:43
4.Aimo Raudsepp Tõlliste vald
22:29
P 16. - 18. a. (2000 - 1998)
5 km
1.Martin Himma
Tamsalu AO SUKL 14:01
2.Klaus Mark Kolpakov Andsumäe SPKL 15:27
3.Artti Aigro
Otepää vald
16:59
M 19. - 39.a. (1997 - 1977)
5 km
1.Karl August Tiirmaa Otepää vald
13:37
2.Hans Teearu
Otepää vald
15:13
3.Ain Veemees
Hellenurme
15:24
4.Kenno Ruukel
Otepää vald
15:57

pärimustantsude õppimise. Vanematel tantsijatel
(4.-9. klass) tuli poole tunni jooksul selgeks saada
„Raabiku“, noorematel (1.-3. klass) „Siisik“.
Tantsud selged, kohtusid kõik jällegi aulas, kus
õpitut ka esitati. Meie pärimuse juurde kuuluvad
ka mängud. Mäng õpetab meeskonnatööd, teistega arvestamist ja pakub elamust. Tantsulastel jätkus
jõudu veel kolmeks mänguks: „Sild läks katki“,
„Bingo“, „Laut, loom, segapudru“. Nalja sai mängides palju.
Oligi käes aeg lõpetamiseks. Aitäh kõigile osalejatele! Uute tantsuliste kohtumisteni!
Tantsuõpetajad

Häälimise võistlus
SPELLING BEE
Pühajärve Põhikoolis
Teisipäeval, 8. märtsil kogunesid tublid 4. ja 5.
klassi inglise keele õppijad kogu maakonnast
Pühajärve kooli – toimus järjekordne ingliskeelsete sõnade häälimise võistlus “Spelling
Bee”.
Osalejaid oli 22: 10 neljanda ja 12 viienda
klassi õpilast Valga Põhikoolist, Tsirguliina
Keskkoolist, Otepää Gümnaasiumist, Valga
Priimetsa Koolist, Keeni Põhikoolist, Hummuli
Põhikoolist, Puka Keskkoolist, Riidaja Põhikoolist, Ritsu Algkoolist ja meie oma Pühajärve
Põhikoolist.
Võistlejad pidid ükshaaval häälima 15 ingliskeelset sõna ning punktiarvestus kujunes
niivõrd pingeliseks, et nii mõnelgi korral tuli
žüriil lisaks arvestada häälimiseks kulunud
aega. Välja valiti 3 parimat nii neljandast kui
ka viiendast klassist.
4. klasside arvestuses
I koht Chris Marcus Krahv Tsirguliina Keskkool
(õpetaja Riina Järlik)
II koht Tuule-Liis Jaagant Pühajärve Põhikool
(õpetaja Lembi Oja)
III koht Eeva Mai Eensalu Pühajärve Põhikool
(õpetaja Lembi Oja)
5. klasside arvestuses
I koht Jako Voolaid Otepää Gümnaasium (õpetaja Kaja Oja)
II koht Chris Roio Keeni Põhikool (õpetaja
Maarja Kallis)
III koht Raiko Kõrge Tsirguliina Keskkool (õpetaja Svetlana Oper)
Võitjaid premeeriti diplomi ning šokolaadimedaliga, kõik osalejad said ingliskeelse raamatu.
Palju õnne võitjatele ja aitäh kõigile osalejatele! Kohtumiseni järgmisel aastal!
Lembi Oja
Pühajärve Põhikooli inglise keele õpetaja

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää muusikakooli plokkflöödiõpilased esinesid Narvas

N

arva Kindluses toimus 28. veebruaril vanamuusikakontsert,
kus esinesid G. Otsa nim. Tallinna Muusikakooli, Narva Muusikakooli
ja Lõuna-Eesti Muusikakoolide plokkflöödiansamblid. Kavas oli muusikat
16.- 17. sajandist.

Pilet 11/13 eurot.

SPORDikalender
1. aprillil
kell 11.00 ootab huvilisi
Otepää giid Ene Pooland. Populaarsust kogunud Otepää matkasari alustab uut hooaega ning esimene matk saab alguse Otepää
Talispordimuuseumist.
Kell 11.30 viib matk huvilised läbi Linnamäe oru
Tehvandi vaateplatvormile. Platvormilt avaneb lummav vaade Otepääle, Otepää ümbrusele ning Tehvandi Spordikeskuse maastikule. Muuseumi ja vaateplatvormi külastus
on kõigile tasuta.

Külli Teearu
Otepää Muusikakooli puhkpilliõpetaja

Muusikakooli
õpilased osalesid
regionaalsetel
konkurssidel

Otepää puhkpilliõpilased Eesti
linnade talimängude avamisel

„Loomade karneval” muusikakooli klaveriõpilaste
esituses

1. märtsil toimus Võru muusikakoolis LõunaEesti regiooni viiuldajate konkurss, kus osalesid
Viljandi, Tõrva, Valga, Põlva, Antsla, KarksiNuia, Räpina, Võru muusikakoolide 35 viiuldajat
ja 2 vioolamängijat.
Otepää Muusikakooli esindas VI klassi õpilane
Veronika Maide (õp. Milvi Erm, kontsertmeister
Ülle Rebane). Veronika osales II vanuserühmas,
kus oli kõige rohkem osavõtjaid- 16 last. Veronika
esitas oma konkursikava igati tublilt.
5. veebruaril toimus Valga muusikakoolis
Lõuna- Eesti regiooni muusikakoolide akordionistide konkurss, kus osalesid Valga, Otepää,
Põlva, Võru, Viljandi, Räpina ja Kilingi-Nõmme
muusikakoolide tublimad akordionistid.
Otepää muusikakooli esindas kõige nooremas,
kuni 8aastaste vanuserühmas II klassi õpilane
Ronja Vindi õpetaja Merike Roobi akordioniklassist. Ronja saavutas konkursil oma vanuserühmas suurepärase tulemuse, II koha (I kohta välja
ei antud) ja sai edasi esindama meie muusikakooli
vabariikliku konkursi „Parim noor instrumentalist
2016” lõppvooru 18. märtsil Keilas.

Laupäeval 27. veebruaril toimus Eesti Linnade
Talimängude avamine Otepää spordihoones.
Avamisel esines Pühajärve Puhkpilliorkester,
mille koosseisus mängisid Otepää Muusikakooli puhkpilliõpilased Mirjam Leopard (klarnet),
Laura Leopard (klarnet), Kert Roose (tuuba),
Rasmus Leopard (tromboon), Roland Leopard
(tromboon ), Mairo Kõiv (löökpillid) ja Otepää
Muusikakooli vilistlased ning endised õpilased: Birgit Leopard (klarnet), Magnus Leopard
(eufoonium), Mait Peterson (tromboon), Remi
Leopard (trompet), Toomas Pihelgas (saksofon)
ning Otepää Muusikakooli õpetajad: Lii Peterson
(löökpillid), Külli Teearu (saksofon), Arno Anton
(dirigent ja tuuba). Suur tänu kõigile!

2. märtsil toimus muusikakooli saalis kontsert,
millel prantsuse helilooja Camille Saint-Saënsi poolt kirjutatud „Loomade karnevali” esitasid klaveri eriala õpilased. Algselt erinevatele
orkestripillidele kirjutatud, üheks klassikalise
muusika tähtteoseks kujunenud teose ühiselt esitamise mõte sai alguse muusikakooli 40. aastapäeva kontserdiprogrammi kavandades. Nimelt
korraldavad kõik erialad käesoleva õppeaasta
raames ühe kontserdi, millel on lisaks muusikale juures pisike hariv osa. Nii saigi lisaks klaveril
kõlanud paladele kuulda pisut helilooja elust ja
tegemistest. Palade vahel lõid meeleolu ja aitasid
järgneva looma karakterile häälestuda katkendid
muusika põhjal kirjutatud muinasjutust.
Teose tõid kuulajateni klaveri eriala õpilased Kaur, Merelle, Karl, Keiu, Eliise, Annabel,
Janely, Erika, Melani, Kaile, Kadi, Iti- Riin ja Karl
Gustav.

Tuuli Vaher,
akordioniõpetaja Merike Roop

Puhkpilliõpetaja Külli Teearu

Muusikakooli info
Kontserdiaasta järgmine üritus toimub
muusikakooli saalis
kolmapäeval, 13. aprillil kell 18.00
mil kuulajate ette astuvad lauljad, esitades
filmi- ja muusikalimuusikat.

Kultuurikalender
4. mail
kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi
saalis Rakvere Teatri etendus „Maalermeister“.

Kaileen Peterson, Meriliis Ilves, Eliise
Palmiste ja õpetaja Külli Teearu.
Kontsert oli väga huvitav - Tallinna
õpilased esinesid renessanssplokkflöötidel. See oli väga ilusa ja pehme kõlaga
ansambel. Narva õpilased üllatasid väga
eriliste kostüümidega vanast ajast ja ka
vanade lauludega.
MID-BIITi Lõuna-Eestist köitis tähelapenu oma särasilmsete laste ja lustlike
paladega.
Olime väga õnnelikud ja saime suurepärase elamuse!

Lõuna-Eesti Muusikakoolide ansambli
MID-BIIT koosseisu kuuluvad õpilased
Tartu I Muusikakoolist, Tartu II Muusikakoolist, Rõngu Muusikastuudiost
ja Otepää Muusikakoolist. Ansambli
juhendaja on Anneli Kuusk Tartust.
Otepää Muusikakoolist mängivad
selles ansamblis plokkflööti Aneth-
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Tuuli Vaher

Otepää Spordihoone
on suletud 25. märtsil.

Emakeelepäev Otepää lasteaias ei nörritanud kedagi

N

ii Võrukaela kui Pähklikese majas oli emakeelepäeva naelaks kauni
keele kõla. Pähklikeses nauditi seda Kristian Jaak Petersoni, keda
üks laps nimetas koguni maailma esimeseks luuletajaks, loomingu
abil. Ette kanti Petersoni luuletus „Laulja“. Teosest jäid kohalolnute kõrvu
kõlama kaunilt ritta seatud eestikeelsed sõnad, mis ühinesid sellisteks väljenditeks nagu vahune jõgi ja mürisevad lained.
Võrukaelas ei kuulatud ainult eestlaste emakeele kõla. Lähtudes õppeaasta motost „Muinasjutt pajatab rohkem kui tõsijutt,“ esitati võrukaeltele
Punamütsikese muinasjutt nii vene, inglise, setu kui eesti keeles. Õpetajad,
kes on lasteaialaste jaoks justkui polüglotid, saatsid tekste liigutustega, mis
aitasid väikestel keelehuvilistel sisu paremini mõista.
Kummaski majas näidati ka eri raamatuid ning selgitati nende otstarvet.
Nii selgus, et kõige pisematele on parimaks vaimuvalguse allikaks pildiraamatud, koolis kasutatakse tarkuse omandamisel aabitsat ning raamatut, mis
annab peaaegu kõigile küsimustele vastused, nimetatakse entsüklopeediaks.
Pähklikeses lõppes rännak kirjavara maailma lapsesuuga. Võttes eeskuju
meie riigi presidendist, kostus idee: „Kui palju õpid, saad telekasse ka!“

VASTUVÕTT OTEPÄÄ
GÜMNAASIUMI JA
PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI
2016
Meie valla laste- ja noortesõbralikud koolid
ootavad uusi uudishimulikke ja õpihimulisi
õppureid.
VASTUVÕTT 1. KLASSI
Võtame vastu kõik koolikohustuslikud lapsed, kelle elukoht on Eesti rahvastikuregistri
järgi Otepää vald. Lapsed, kelle elukoht ei
ole Otepää vald, võtame vastu vabade
kohtade olemasolul. Laps on koolikohustuslane, kui ta on saab 7-aastaseks hiljemalt
1. oktoobriks 2016.
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või seaduslik esindaja esitab Otepää
Vallavalitsusele vormikohase avalduse hiljemalt 15. aprilliks 2016. Vaata avalduse vormi
Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee
Avaldus tuua vallavalitsuse sekretärile Lipuväljak 13, II korrus või digitaalselt allkirjastatud avaldus saata e-posti aadressile:
vald@otepaa.ee.
Dokumente 1. klassi astuvate laste vanematelt võtab Otepää Gümnaasium vastu
3. – 30. juunil 2016 ja Pühajärve Põhikool
1. aprillist kuni 30. juunini 2016.
VASTUVÕTT 10. KLASSI
Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõputunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ning vähemalt „rahuldav“
käitumishinne. Dokumendid sisseastumiseks
saab esitada kandidaat, kes on eelnevalt läbinud õppenõustamise. Õppenõustamisele
saab kooli kodulehe kaudu registreerida alates maikuu keskpaigast.
Kümnendasse klassi õppima asuva lapse
vanem või seaduslik esindaja esitab Otepää
Gümnaasiumi vormikohase avalduse 16. –
30. juunil või 9. – 22. augustil 2016.
VASTUVÕTUINFO
Vaata koolide vastuvõtutingimusi ja uudista,
mida huvitavat tehakse Otepää Gümnaasiumis (www.nuustaku.edu.ee) ja Pühajärve
Põhikoolis (www.pyhajarve.edu.ee).
Küsimuste korral võta julgesti ühendust!
Janika Laur, Otepää Vallavalitsuse hariduse-, kultuuri- ja spordinõunik
5239139, janika.laur@otepaa.ee

MTÜ Karukäpp töötoad

toimuvad
29. märtsil, 12. ja 26. aprillil
Lipuväljak 13 III korruse ruumis 304.

Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE ENNOK

Kõlab Kristian Jaak Petersoni looming.

Info tel. 527 6551.

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

ÄRATAME MUINASJUTUD
ELLU
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus,
põhitaotleja.

Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaas-

finantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus Valga Maavalitsuse
kaudu.
Toetus – Projekti tegevused: muinasjuttude „elluäratamise“
töötubade kaudu noorte endi poolt tänapäevases võtmes
esinemisnumbrite valmimine. Valga maavanem rahastab
tegevusi 570 euroga, koduvald lisab 125 eurot.
Projekti lõpp – 30. september 2016. a.

PALUPERA

22. märts 2016

Curly Stringsi kevadtuur tõi Nõuni
killukese kevadet
Kaugel külas helises maailm, neljapäeval, IMEILUSASTI...
Rõõmsad olid seitse pruuti ning kogu kontserdiseltskond. Kui kõlas laul “Kaugel külas”, siis
esimene rida ehk lapsed patjadel, mattidel laulsid
rõõmasalt ja kõvasti ja kümnehäälselt kaasa.
Eks see ole laul nagu “Läänemere lained”, mida
kõik eestlased kaasa oskavad laulda. Nagu ütles
üks õige pisike alla-meetri-mees peale kontserti:
“HÄÄÄÄÄ!”.
Ja nii oligi: armas, kodune ja lihtne! Tore, et
eelmisel sajandil ehitasid Tüki talu mehed cyproci-vaba seltsimaja, saime sellel sajandil vahva kontserdi osaliseks ja täissaalile!
Marika Viks

Hellenurme noortekeskuse noortejuhi üllatuseks on noortekeskust külastavate noorte teadmised erinevatest muinasjuttudest kesised. Kahjuks üha vähem loevad vanemad lastele
unejutte, milles on aga tihtilugu peidus väike iva, õpetus.
Projekti käigus soovib noortejuht koos noortega nii-öelda
„elustada“ laste muinasjutte ning panna need tänapäevasesse võtmesse. Vastavalt muinasjutu iseloomule mõeldakse
töötubades välja muinasjutu ettekandmise moodus (luuakse
uus kontekst, stiil, kuidas muinasjutt nooretele huvitavaks
muuta ning edasi anda muinasjutus olev väike tarkuseiva).
Muinasjutust on võimalik teha regivärss või noortepärane
laul, väike lavastus (näiteks noorpagana lugude puhul leida
jutustajad ja leida osalejad, kes kehastavad karaktereid). Võimalusi on palju ning muinasjutu „elluäratamisel“ kaalutakse
ja kasutatakse erinevaid draamaõppe elemente. Draamaõpe
on tuntud kui üks hea aktiivõppe meetod. Tegevustesse on
kaasatud piisava teadmistepagasiga juhendajad (Erle Mägi –
H. Elleri nimelise Muusikakooli koorijuhtimise ja koolimuusika
erialal ning Viljandi Kultuuriakadeemia Huvitegevusjuhendaja
– loovjuhendaja ja meelteõpetusõpetaja eriala lõpetanud;
Mari-Liis Vanaisak koolinoorte näiteringide juhendaja alates
2011 – Tartumaa kooliteatrite festival 2014 gümnaasiumi
osas I koht omaloomingulise etendusega „Minu esimene“).
Vaatluse alla võetakse noortele rohkem või vähem tuntud
laste muinasjutud nagu näiteks vendade Grimmide „Vennake ja õeke“, „Hunt ja seitse kitsetalle“, „Vahva rätsep“, kui ka
Eesti klassikasse kuuluvad muinasjutud nagu näiteks Henno
Käo „Noorpagana lood“, August Kitzbergi „Piibelehe neitsi“.
Viis „elustatud“ muinasjuttu kantakse ette ühel muinasjuttude vestmise meeleoluõhtul Hellenurme noortekeskuses. Külla
kutsutakse noortekeskused naabervaldadest. Plaanis on õpitud muinasjuttude põimik ette kanda ka Hellenurme lasteaias.
Noortekeskuse aktiivgrupil tekivad vahvad esinemisnumbrid,
millega külastada teisigi ümbruskonna noortekeskuseid.
Projekt arendab noorte loovust, omaalgatust ja ühistegevust, kaasates erineva taustaga noori. Võimalik on avastada
uusi andeid endal ja teistel. Projekti kestus märts-september
2016.

MAAKOOLIST ÜLIKOOLI
Toetuse saaja – Palupera Põhikool.
Toetaja – Hasartmängumaksu Nõukogu, Tartu Ülikooli muu-

seumi kutsel.
Toetus – haridusprogramm pakub 48 õpilasele Tartu Ülikooli
tutvustavat õppeprogrammi kevadel 2016.
Projekti lõpp – juuni 2016.

Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum
Elva – Peedumäel korraldab
21. mail 2016. aastal

kila-kola laada.
Vana tehnika näitus ja mootorite käivitamine.
Rehepeksumasina töötamine kell 12.00 ja 15.00.
Oodatud on käsitöötooted ning toidukaup. Töötoad.
Esinevad isetegevuslased.
Info tel 5662 5302 või prost.muuseum@gmail.com

Põnev päev Rakveres
Kui MTÜ Ettevõtlusteater kutsus säästmisteemaliste mängude konkursile Take part!
Save smart!, siis haarasime meiegi Palupera koolis ja Nõuni noortetoas paberid,
pliiatsid ning panime pead kokku ning hakkasime lauamänge nuputama. 8. klassil
sündis ühistööna lauamäng “Take part! Save
smart!” ning Nõunis Elerini, Greili ja Joonase
mõttetöö tulemusena doomino “Euroga
Euroopasse”.
15. märtsil toimus Rakvere Targa Maja
Kompetentsikeskuses
säästmisteemaliste
mängude konkursi kõigi osalenute tunnustamine, kuhu saime meiegi kutse. Põnev
oli käia sellisel üritusel, kus oli ka palju meievanuseid noori ja räägiti olulist juttu.
Rakvere linnapea Mihkel Juhkami tõi hea
säästmise näite majast, kus asusime – vihmavesi kogutakse ja kasutatakse ws ja põhjavee kasutamise küttearve jääb 200 euro kanti,
kui vanas majas kulus kuus 5000 eurot.
Lääne-Viru maavanem Marko Torm kutsus
säästma targalt: säästa perekonda, oma lähedastesse, säästa haridusse ja säästa elamustesse ning kutsus üles välja tulema mugavustsoonist.
Anu Olvik Rahandusministeeriumist rääkis
lahti finantskirjaoskuse programmi. Rahatarkuses oleme kindlasti targemad, kui on
sul on kindlad hoiakud, teadmised, oskused

ja ettevõtlikus, sellistest puzzletükkidest elutarkus koosnebki.
Ja siis läks veel põnevamaks, esitleti parimaid ja tunnustati osalejaid. Huvitav oli
vaatata teiste mänge, seal hulgas ka meie
oma. Lahe oli!
Eriliselt suured tänud Joonase isale, kes
meile sõiduks täispaagiga bussi andis ja onu
Kalevile, kes meid sõidutas.
Tuuli-Maria ja õpetaja Marika

Hajaasustuse programmi Valgamaa taotlusvoor
on avatud
Valga maavalitsus teatab, et 21. märtsist
2016 on hajaasustuse programmi taotlusvoor
avatud kõikides Valgamaa valdades.
Taotluste esitamise tähtpäev on 23. mai
2016.
Hajaasustuse programmi eesmärk on
tagada hajaasustusega maapiirkondades
elavatele peredele head elutingimused ning
seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele.
Programmist toetatakse majapidamistele
veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide ja
juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega
seotud tegevusi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud,
kes elavad alaliselt majapidamises, millele
toetust taotletakse.
Maksimaalne toetus ühe majapidamise
kohta on 6500 eurot. Toetus ei või olla suurem

LOODUSÕHTUD
kui 66,67% projekti abikõlblikest kuludest.
Toetuse eraldamise aluseks on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav
eelarve.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga
17.03.2016 nr 073 „Hajaasustuse programmi
2016. a programmdokument“.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitatakse allkirjastatuna paberil või
digitaalselt vallavalitsusele. Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingimuste
kohta saab vallavalitsustest ning valdade ja
maavalitsuse veebilehtedelt.
Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga maavalitsus.
Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil
kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee.

VAPRAMÄE LOODUSMAJAS
Neljapäeval, 21. aprillil kell 18.30

„AASTA LIBLIKAS –
MUSTLAIK-APOLLO“
Lugusid vestab ja pilte näitab
Urmas Tartes.
Palume kindlasti eelnevalt registreerida
meilile sihtasutus@vvvs.ee
või telefonil 50 88 359 (Gea).
Loodusõhtu on osalejatele tasuta.
Loodusõhtute läbiviimist toetavad
SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja
Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

22. märts 2016

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
11.03.2016 anti välja korraldused:
n

Väljastada kasutusluba A.O-le valminud spordiväljaku kasutami-

seks Päidla külas.
n

Lõpetada hoolekandeteenuse eest tasumine SA-le Lõuna-Eesti

Hooldekeskus asutuses viibinud V.B. eest ja SA-le Otepää Hooldekeskus
asutuses viibinud E.A. eest.
n

Kinnitada vallasekretäri abi ametijuhend.

n

Määrata jaanuarikuul vajaduspõhine peretoetus neljateistkümnele

isikule kogusummas 1080 eurot.
n

Maksta

-toetust viiele toimetulekuraskustes perele kogusummas 100 eurot;
-toetust ühele puudega isikule meditsiinilise abivahendi ostuks ja raviks
summas 44,13 eurot;
-õppetoetust kolmele kõrgkoolis õppivale ja ühele kutseõppeasutuses
õppivale õppurile kogusummas 160 eurot;
-toetust kolmele puudega lapse perele kogusummas 60 eurot;
-toetust ühele lapsele prillide soetamiseks summas 31,85 eurot.

PALUPERA VALLAVALITSUS OSTAB
KÜTTEPUID
Palupera põhikool ostab uueks kütteperioodiks lõhutud küttepuid (lepp, haab), 50 cm pikad, kokku kuni 100 ruumimeetrit,
kohale toomisega.
Hind oluline lõpliku koguse määramisel. Puud kohale tuua
hiljemalt 13. maiks 2016. Lisaks otsepäringutele on oodatud
pakkumused hiljemalt 28.03.2016 e-posti aadressile palupera@palupera.ee. Esitada pakkuja rekvisiidid, ruumimeetri
hind ning info käibemaksu lisandumise kohta.
Info tel. 76 79 501, 5174740.

REMONTTÖÖD PALUPERA
MÕISAKOOLI SAALIS JA LAVAL
Palupera vallavalitsus ja põhikool pakuvad tööd ettevõtjale,
kes rekonstrueeriks meie mõisakooli saali+lava. Töö tuleks
teostada aprilli-maikuu jooksul. Tegevusluba polegi meile
oluline seekord, kui tutvustad end ja oma „käekirja“ tehtud
töödega ning oled hiljem arve esitaja. Kõige enam vajab läbimõtlemist saali-lava vaheline lükanduks.
Tule vestlusringi 24. märtsil kell 10:00 mõisakooli, vaatame
töö ja mahud üle. Seejärel ootame hinnapakkumusi hiljemalt
4. aprill kell 15:00.
Töö mahust täpsemalt loe valla veebilehelt www.palupera.
ee – Pakutakse tööd. Info vallavanem Terje Korss, 5174740.

PALUPERA

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

P

alupera valla spordirahvas näitas 2016. a
Valgamaa valdade ja linnade talimängudel ennast tubli ja ühtlase võistkonnana,
saavutades väikeste valdade (kuni 4000 elanikku) hulgas ülakaaluka I koha punktisummaga,
mis oleks andnud üldarvestuses Valga linna järel
II koha.
Väga suur tänu kuulub kõigile, kes selle
võidu saamisele kaasa aitasid. Eriline tänu aga
kõigile neile vähestele naistele ja neidudele,
kes julgesid võistlema tulla.
Alavõidud saadi murdmasuusatamises ja
lauatennises. Eriti suur rõõm on olla parim
vald suusatamises Otepääl. Meie võistkond
oli väga ühtlane. Oma vanusaklassis jõudsid
medalile Ilvar Sarapson, Priit Vakmann,
Kalmer Salundi, Ain Veemees, Aile Viks,
Vambola Sipelgas. Südit sõitu tegid Birgit
Maranik, Eveli Kõrvel, Anna Cerkasova, Rein

Lehtmets, Üllar Lehiste, Marek Maranik,
Ermo Kruuse ja vanameister Rein Tiimann.
See võit oli nendel ühiselt sepistatud.
Alavõidu said ka meie lauatennise mängijad,
Kerstin Kingo, Arnold Bogdanov ja Andres
Tobre.
Hõbedased medalid riputati maletajate ja
reesõitjate kaela. Male võistkonnas mängisid
Heino Komlev, Teet Raudsepp ja Kaido Mägi.
Reega sõitsid Kätti Allik, Elise Sule, Timo
Teearu, Arvo Zavoronkov ja Rein Uibo.
Kolmanda kohaga rõõmustasid meid suusasprinterid ja saalijalgpallurid. Suusasprindis tuli
meestest üldvõitjaks Kalmer Salundi. Saalijalgpalli võistkonnas olid Joosep Allik, Eri Andersoo, Kaur Lõhmus, Kris Käos, Kerdo Puusalu
ja Artur Lõhmus.
Neljandale kohale tulid meile kabetajad ja
korvpallurid. Kabes tegid rõõmu meie Palupe-

ra kooli kaberingi kasvandikud Gretten-Gelis
Vesso, Margo Miks, Andres Kull. Nendega oli
kaasas treener Priit Loide.
Meie võrkpallurid saavutasid 5. koha, koosseisus Kätti Allik, Elise Sule, Timo Teearu,
Arvo Zavoronkov, Rein Uibo ja Villu Hansing.
Ka vallajuhtide mitmevõistlusel saavutati 5.
koht.
Üllatuse valmistasid 6. kohaga tugevas konkurentsis bridžimängijad Taivo Täht ja Tiit
Raud. Tublid olid ka meie laskjad Ele Loot,
Heldur Kurig ja Kaur Lõhmus.
Sellise tubli võistkonnaga saavutatigi võit.
Suur-suur tänu kõigile võistlejatele ja toetajatele. Järgmine aasta on võimalik seda võitu veel
viimane kord kaitsta.
Head treenimislusti!
Kalev Lõhmus

23. mälumänguturniir Palupera valla karikale
sai lahenduse
Reedel, 18 märtsi õhtuks oli Nõuni kultuurimajja kogunenud mälumängijaid 14 võistkonna jagu, et pidada maha viimane osavõistlus.
Seis enne viimast vooru oli väga intrigeeriv.
Minimaalne edu oli Otepää valla võistkonnal Räpina Kuke talu ees. Järgnesid väikeste
vahedega Põlva, Puka, Tartu Flamingo ja Valga
TBMMK. Ka Valga MV raames ei olnud
kaugel Sangaste ja Tõrva.
Nagu mängujuht Tõnu Talve alguses märkis,
olid viimase vooru küsimused juhtunud päris
rasked. Siiski sujus mäng kenasti. Poolajal
oli Otepää vald veel võidu kursil. Kaugele ei
jäänud ka põhikonkurent Kuke Talu. Häid
teadmisi näitasid ka algul Tartu valla ja Kodijärve võistkond.
Võimalusi oli veel mõnelgi. Aga kokkuvõtted tehakse ja võitja selgub ikka mängu lõpus.
Meeletu spurdi tegi Kuke Talu. Otepää meeskond küll andis endast parima, kuid seekord
läks siis sedamoodi, et tuli tunnistada Räpina

Valgamaa meistrid meeskondlikus mälumängus. Otepää meeskond (vasakult) Meelis
Lill, Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa ja Kaido Mägi pildil koos Palupera vallavanema
Terje Korssiga.
meeste paremust.
23. mälumänguturniiri võitiski Räpina Kuke
Talu, koosseisus Jaan Lomp, Mait Meensalu,
Mart Kiis, Mart Hiop. Järgnesid Otepää valla
meeskond, kes pärjati ka Valgamaa meistriks
meeskondlikus mälumängus. Otepää mängis
koosseisus Kaido Mägi, Meelis Lill, Mairold
Kõrvel ja Urmas Kuldmaa. Pingelises heitluses tuli kolmandaks Põlva meeskond, koosseisus Koit Nook, Andres Kund, Ago Pääso ja
Andres Ojasoo.
Palupera mängu neljanda koha ja Valgamaa
meistrivïstluste hõbemedalid said kaela Puka
valla mehed Eerik Müts, Tõnis Mark, Agur
Ostrak, Marko Koort ja Kristjan Moorast.
Viiendad oli Tartu valla mõttesportlased.
Palupera mängu kuuendad ja Valgamaa meistrivïstluste pronksiga pärjati Valga
TBMMK – Lisel Helbrohdt, Rudo Lilleleht,
Jaan Rapp, Villem-Erik Danzinge. Neile järgnesid Sangaste kilvarid Tiina Liivamägi, Mati
Rautsepp, Virgo Roose, Kevin Perle ja Ringo
Saar. Ning siis Tartu Flamingo, Lähte, Sangaste, Rõngu, Kodijärve, Tõrva, Makita küla ja
külalislahke Palupera.
Peale karikate ja medalite said kõik võistlejad valida auhinnaraamatute hulgast meelepärase. Ei puudunud ka väike meene võistlejatel
kojuviimiseks.
Kindlasti ei saaks sellist turniiri korraldada
ilma toetajate ja abilisteta. Suur tänu Palupera vallale eesotsas vallavanem Terje Korssiga.
Samuti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile.
Mängu aitas läbi viia mängujuht Tõnu Talve.

Punktitabeliga tegelesid Valdis Meos ja Artur
Lõhmus. Küsimused toimetas Dagmar Uibo.
Suurepäraseid loodusfotoküsimusi koostas
Mall Värva.
Väga koduse õhkkonna kujundas ja lõpus
üllatas kõiki maitsvate marineeritud räimedega
Nõuni Kultuurimaja perenaine Marika Viks.
Aitäh kõigile!
Sellega on saanud 23. mälumänguturniirist
Palupera valla karikale ajalugu. Järgmine, siis
juba 24. kord, tuleb kindlasti. Kas ka juubeliturniir, seda näitab tulevik ja haldusreform.
Aga et mõttesporti on vaja, selles ei ole küll
keegi kahelnud.
Head nuputamist!
Kalev Lõhmus

P.S. Kõik tänavused küsimused ja punktitabeli
leiate: www. palupera.ee.
Üks küsimus siiski veel:
Temast, kui Tartu Linnakooli hoolsast õpilasest on Oskar Luts kirjutanud oma mälestusteraamatus „Kuldsete lehtede all”. 1924. a detsembris hukkus ta kommunistide mässukatsel, olles
kõrgeim Eesti riigiametnik, kes elu kaotas.
Tegemist oli tolle aegse Eesti Vabariigi teedeministriga, oli sündind 1882. a Tartumaal, praegusel
Valgamaal, Palupera vallas Hellenurme külas.
Kes?
Vastus: Karl Kark.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
11. märtsil
Arutusel oli Puka valla munitsipaalharidusasutuste tegevuse

n

ümberkorraldamine.
O t s u s t a t i:
1.

Korraldada ümber Puka Vallavalitsuse hallatava asutuse

Puka Keskkooli, asukoht: Kooli 3, Puka alevik, Puka vald, tegutsemise vorm 1. augustist 2018. a järgmiselt:
1.1 lõpetada 1. augustil 2018 koolitustegevus üldkeskhariduse
tasemel, kusjuures koolitustegevuse lõpetamine üldkeskhariduse
tasemel toimub järk-järgult arvestusega, et 2016/2017. õppeaastal
ei avata 10. klassi, 11. ja 12. klassi õppilastele tagatakse võimalus
lõpetada õpingud Puka Keskkoolis;

PUKA

22. märts 2016

Tunnustati Ene ja Eerik Mütsi

V

olikogu esimehe Aleksander Sven Esse
poolt anti Puka vallas 23. veebruaril
toimunud tänuüritusel üle Ene ja Eerik
Mütsile tänukiri panuse eest Puka valla arendamisel.
Tunnustamisega on nii, et paraku näeme ja tunnustame tänaseid tegijaid. Neid, kes täna võtavad
aktiivselt osa kogukondlikust elust. Paraku, pahatihti tänaste kangelaste otsingul,ei märka me neid
kes tänaseks on taandud aktiivsest ühiskondlikust
elust, neid kelle aktiivne tegutsemisaeg on jäänud
nõukogude aega. Me ei näita, et hoolime neist ja
et hindame nende panust samaväärselt või roh-

kemgi.
Kahju on, et Puka vallas ei ole aukodaniku
valimise statuuti ja reglementi. Viimane aeg on
sellega tegelema hakata ja võtta sihiks, et järgmisel aastal saaksime üheskoos Vabariigi sünnipäeval valida Puka valla aukodaniku. Tunnustamise juures on äärmiselt oluline kindlad reeglid,
mis tagavad, õiglase valiku, läbipaistvuse ja
avatuse.
Kuna Puka vallal ei ole tavaks valida aukodaniku, siis volikogu esimehena avaldan tänu Ene
ja Eerik Mütsile. Eerik Mütsi jalajälg Puka kandi
arengusse on olnud nii võimas, et seda ei ole üle-

tanud mitte ükski tänane tegija. Kui ei oleks neid
siis ei oleks meil ka tänast Pukat. Eeriku juhtimisel veerandsaja aasta jooksul ehitati Pukka
nn „Mustamäe” elamurajoon, kauplushoone,
võimla, rajati Puka staadion ning paisjärved,
hoiti vana ja väärtusliku alevikuosa raudteejaama
juures. Ene hoidis samal ajal elavana Puka aianduse ja mesinduse seltsi ning säilitas selle läbi aja
muutuste tänase päevani.
Sügav kummardus nende ees ja tänan, et nad
Puka jaoks olemas on!
Volikogu esimees Aleksander Sven Esse

1.2 korraldada Puka Keskkool ümber põhikooliks alates 1. augustist 2018. a uue nimega Puka Põhikool.
2.

Ühendada 31. augustiks 2018 Puka Põhikool ja Puka Laste-

aed üheks lasteaed-põhikooliks uue nimega Puka Kool asukohaga:
Kooli 3, Puka alevik, Puka vald, tegutsemiskohaga Puka koolihoone.
3.

Aakre Lasteaed-Algkooli direktoril esitada 2. maiks 2016 voli-

kogule kooli tuleviku arenguvisioon eesmärgiga suurendada kooli
õpilaskonda ning luua kaasaegne õpikeskkond õpilastele ja töökeskkond õpetajatele. Visioonis analüüsida klasside täituvust ja olemasolevate liitklasside otstarbekust ning esitada abinõud väljapoole

Aakre rahvamajas
9. aprillil kell 20:00
Puhkeõhtu “Hawaii pidu”

valda suunatud koolirände leevendamiseks (Otsus valla veebilehel
www.puka.ee).
n

Toimus Puka valla 2016. aasta eelarve esimene lugemine

Tantsuks mängib Lycille.

(eelnõu valla veebilehel www.puka.ee).
n

Arutleti haldusreformi teemadel.

Puka valla õpilaste
tunnustamine
- Sandra Kuus I-II koht matemaatikaolümpiaadil 8. klassi
õpilaste arvestuses,
- Steve Vahi III-VI koht matemaatikaolümpiaadil 6. kl.õpilaste arvestuses,
- Kalev Markus Koort III koht matemaatikaolümpiaadil 5.
klassi õpilaste arvestuses,
- Grete Kõks I koht emakeeleolümpiaadil 9.-10. klassi
õpilaste arvestuses.
- Valga maakonna koolinoorte meistrivõistlused korvpallis
II koht 6.-9. klassi poiste võistkond: Rene Tamm, Henri
Härm, Rihard Oolo, Eiki Puiestee, Calvin Savisaar, Taavi
Eistre, Kevin-Robin Melk,
- Valga maakonna koolinoorte meistrivõistlused korvpallis
I koht 4.-5. klassi poiste võistkond: Jaako Possul, Rasmus
Prii, Rene Tomberg, Karl Kattel,
- Valga maakonna koolinoorte jalgpalli meistrivõistlused
I koht Eiki Puiestee, Rene Tamm, Henri Härm, Kaspar Laikask, Rihard Oolo, Sandra Kuus, Calvin Savisaar,
- Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused Taavi Eistre PB vanuserühm I koht 60 m jooksus 7.98,
I koht kaugushüppes 5.64, I koht kõrgushüppes 1.77,
- Dagmar Tiirmaa III koht PA vanuserühm 60 m jooks 7.75,
- Stenver Vahi- ETV Swedbank noorte suusavõistlused
M11 II koht vabatehnika sprint (1:23,71), II koht 1,5 km (
5:00,0) klassikatehnika; III koht 2,5 km (7:49,7);
- Steve Vahi ETV Swedbank noorte suusavõistlused M14
vabatehnika II koht 3,3 km (8:16,1); II koht klassikatehnika 3 km ( 8.39,5), II koht vabatehnika sprint (1:05,97),
Soomes noorte talvised MV M14 III koht 6 km (20:08,1),
M15 Viru Maraton I koht 22 km (1:19:59,3); Eesti noorte
MV murdmaasuusatamises M1 II koht 5 km (14:48,1).
Eesti- Läti laskevõistlustel osalejatest parimad:
Eliise Uibo I ja II koht; Annabel Teder I ja II koht; Kristin
Laikask I koht; Rainet Rebane II ja III koht, Ingemar Allas
II koht.; Marchus-Joonas Koppel I ja II koht; Eiki Puiestee
III koht; Romi Teorein III koht.
Eesti Vabariigi laskevõistlustel osalejad
Eliise Uibo I koht; Loreen Marii Pedajas II koht, Gerli Rosenberg II koht; Marchus-Joonas Koppel II ja III koht;
Calvin Savisaar III koht.

Vahepausidel mustlas- ja kõhutantsud.
Pilet esimesel tunnil 5€, hiljem 7€.

Puka rahvamajas
reedel, 1. aprillil kell 19:00-23:00

DISKO
DJ Salastatud.
Pilet 2€ (ühe pere lapsed kõik ühe hinnaga).
Hinnas alkoholivabad kokteilid, tantsuõpetus, põnevad mängud ja loosimised.

Puka kalmistu uudised
Omanik Puka vald, asukoht Komsi küla.
Enne 16. juunit 1940 asus maa Venevere II nr 34,
Söödimäe nr 30 ja Täntre 48 talu maadel.
Katastritunnus 60802:003:0015, pindala 4,71 ha.
Esimene kanne matmiste registreerimise raamatus (haud nr 1) on
tehtud 24. septembril 1924. A.Määritsa poolt, ka edaspidised sissekanded on tema poolt vormistatud. Vallas puuduvad andmed,
kas A.Määrits oli sellel ajal määratud kalmistuvahiks, ametlikud
andmed sellel töökohal töötamise kohta on 1957st aastast.

Kalmistuvahid (ka kalmistuvalvuriks nimetatud)
1957-1970 Aleksander Määrits (surnud 1970);
197-1973 Linda Tõldsepp (surnud 1996);
1972. aastal Uno Tõldsepp (surnud 2008);
2001-29. veebruar 2016 Klara Laas.
Alates 14. märts 2016 on Puka kalmistuvahiks Inger Zimmer,
telefon 5648 5327.

MTÜ Aakre külaseltsi üldkoosolek toimub Aakre rahvamajas 16. aprillil kell 15.00

Päevakord:

1. 2015. aasta majandusaruande
		kinnitamine
2. Tagasivaade tehtule
3. Uue juhatuse valimine
4. Kevadisest talgupäevast
5. Haldusreformist
6. Jooksvad küsimused

Kõik uued ja vanad kogukonna liikmed
on oodatud.
Liikmemaksu (10 eurot) saab tasuda:
arveldusarve nr. EE022200221049398138
Swedbank
MTÜ Aakre Külaselts või kohapeal sularahas.

Valgamaa Erametsaühing
(alates aprillist Valgamaa Metsaühistu)
on metsaomaniku esimene valik
Aasta-aastalt on kasvanud nende metsaomanike arv, kes on leidnud tee Valgamaa
Erametsaühingusse nõu ja abi saamiseks. Lisaks metsaomanike nõustamistele ning
teenindamisele, osutab Valgamaa Erametsaühing metsaomanikele reaalset abi ka
metsade majandamisel:
korraldame kasvava metsa raieõiguse võõrandamise enampakkumisi koos vajalike
dokumentide vormistamisega ning järelevalve teostamisega tööde üle,
korraldame metsa ülestöötamist, vormistame vajalikud dokumendid, korraldame
raietööd ning turustame metsamaterjali väljatuleku alusel,samas teostades järelevalvet,
korraldame metsamaa müügi enampakkumisi.
Info Atso Adson tel. 56 493 197 atso.adson@erametsaliit.ee.
Metsas toimetamiseks on vajalik kehtiv metsamajandamiskava, kuhu metsakorraldaja poolt on kirja pandud soovitused vajalike metsamajanduslike tööde tegemiseks.
Kui metsamajandamiskava on aegunud või puudub, aitame tellida uue ning taotleda
kulude katteks toetust. Metsa inventeerimiseks ja kava koostamiseks saavad toetust
ainult metsaühingu liikmed. Sellel aastal on metsamajandamiskava toetuste taotluse
esitamise tähtaeg tõenäoliselt detsembris.

Ühistu liikmetel aitame:
organiseerida lageraie lankide maapinna ettevalmistamise, broneerime vajamineva
istutusmaterjali ning aitame vajadusel organiseerida istutustööd. Taotleme toetust
metsauuendustööde läbiviimiseks ning taimede ostuks,
taotleda toetust metsamaaparandamiseks.
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 meetme 8 „Investeeringud metsaala arengu ja
metsade elujõulisuse parandamine” raames taotleda toetusi kahjustatud metsa taastamiseks ja kahjustuse kõrvaldamiseks, metsa hooldamiseks, kahjustuste ja metsatulekahju ennetamiseks. Rohkem selle meetme kui ka eelpool märgitud toetuste kohta
saab www.eramets.ee või küsida Valgamaa Erametsaühingust.
Natura 2000 taotlusvoor on sel aastal 4.-22. aprillil. Taotlusi aitavad vormistada meie
konsulendid ning 5.,6.,7.,11.,12.,13.,20.,21.,22. aprill kella 9-16 aitame taotlusi vormistada Valgamaa Erametsaühingu kontoris (Kesk 12 Valga Maavalitsus, IV korrus).
Et oma metsas teadlikult toimetada ja tulevikus sealt suuremat kasu saada, on õige
küsida nõu metsakonsulentidelt ja metsaühistust.
Igal metsaomanikul on õigus saada konsulendilt tasuta individuaalnõustamist kuni
2 tundi. Üle 2 tunnise nõustamise korral tuleb mitteliikmetel tasuda konsulendile
50% tunnihinnast. Tunni hind on 26 eurot. Metsaühistu liikmetele on nõustamine
tasuta. Meie konsulendid on Enn Tomson t(el.511 5728) ja Andres Rõõmus (tel.516
3302).
Alates 1 jaanuarist 2017 saab ühistusse mittekuuluv metsaomanik taotleda toetust
metsauuenduseks (maapinna ettevalmistus,taimede soetamine, istutustööd, kultuuri hooldamiseks kolmel järjestikusel aastal) kuni 50% ulatuses määruses ettenähtud
ühikuhindadest. Alates 2020. aastast saavad metsauuenduse toetust ainult metsühistu
liikmed.
Et saaksime metsaomanikega tihedamalt suhelda, nõustada, abistada metsamajandustöödel ning toetuste taotlemisel, on soovitav metsaomanikul astuda Valgamaa
Erametsaühingu liikmeks.
Valgamaa Erametsaühingusse on koondunud üle 400 metsaomaniku. Asume Valga
linnas Kesk tn. 12 (Valga Maavalitsus) IV korrus.
Info: Helju Leosk tel. 5624 7325, helju.leosk@erametsaliit.ee, Atso Adson
56493197 atso.adson@erametsaliit.ee.
Liikmeks astumisel on ühekordne sisseastumismaks 6.50 eurot, juriidilistel isikutel 35
eurot, aastane liikmemaks on sõltuvalt metsamaa pindalast 0,1 -15,62 ha 10 eurot ning
alates 15,63 ha 0,64 eurot/ha.
Helju Leosk
Valgamaa Erametsaühing

22. märts 2016

Jõuline positiivsus
Sangaste volikogu tegi äsja oma naabritele ettepaneku ühinemiseks. Et saaks seljad kokku panna ise ja enne, kui sunnijõuga
seda tehakse. Kutsume üles looma uut ühist haldusruumi, milles
erinevad kogukonnad elaks põhimõtte järgi: ,,üks kõigi ja kõik
ühe eest“. Uus aeg nõuab uusi valdu. Tehkem siis need ise nii,
et edasine kooselu talupoja-mõistuslik ja ühiselt kasulik oleks.
Kunas ja millised tulevad vastused Sangaste volikogu üleskutsele, selgub mõne aja jooksul.
Et midagi aga üldse tegema hakata, peaks kehtestama lähteülesanded. Ehk siis mis oleks meie piirkonna ühised eesmärgid
ja mida me tahame muuta, mida alles hoida?!
1. Kvaliteetne ja kättesaadav haridus olgu üks põhisihtidest. Meie inimene peab hästi õppida saama, meie lapsele
peab parim võimalik haridus antama. Ühendatud koolivõrgus
peab andma õpet parimate õppemeetodite ja -vahendite abil,
mis kättesaadav on. Kaaluda võiks koolide värskendamist erinevate eluvajalike vabatahtlike lisaainete või -õpetega, et anda
lastele midagi veel eluteele kaasa lisaks ametlikule õppekavale.
Rohkem peaks olema vahetusõpet ja vahetusõpetajaid. Avar silmaring nii õppijail kui õpetajail oleks oluline. Looma peaks ka
stipendiumifondid andekatele-töökamatele õpilastele.
Koolivõrk ise peaks lähtuma mõistlikkuse ja õppekeskkonna
kvaliteedi printsiibist. Kindlasti peaks aga põhikoolide osas eelkõige arvestama ühinevate kogukondade arvamustega ning oma
koolide saatust peaks määrama eelkõige kohalik kogukond.
Olgu see üks kokkulepete põhisammas loodavas ühisvallas.
2. Meie elanikud, meie kodanikud. Oma inimene peaks
olema uue ühenduse kalleim vara. Lapsed ja lastega pered,
meie järelkasv ja jätku-elulõng, peavad saama eritähelepanu.
Hommikupuder koolis ja ekskursioonid kaugemale (ka välismaale) peaks maakooli kooliellu kuuluma valla toel. Lastega
perede väärtustamine ja nende tänamine ei peaks olema pelgalt
ühekordne sündmus aastas, vaid norm. Sportimisvõimalused ja
ringid lastele peaks olema heal tasemel ning toetatud. Mõelda
võiks uue suurema ühenduse raames ka oma spordikooli loomisest, et anda lastele kvaliteedieelis ning motiveerida läbi eeskujude inimesi sportima. Me peame kasutama ära oma heade treenerite ja spordiinimeste võimalused ning motiveerima neid uue
hingamise andmiseks rahvaspordile. Kasvatades ühtlasi tulevasi
tippe.
Inimeste tervis. Lisaks heale tervisetaristule peaks panustama uus vald oma inimese terve hoidmisele. Ehk siis tervisekampaaniad , tervisliku eluviisi ja -toitumise tutvustamine igal pool
ja igal võimalusel, liikumisüritused jms. Lisaks loen oluliseks
haiguste varase avastamise tõhustamist valla ja perearstide koostöös. Lapsed kindlasti, aga ka meeste ja naiste organiseeritud ja
toetatud vabatahtlik läbivaatus soovijatele rinnavähi, eesnäärmehaiguste, tuberkuloosi jm. levinuma ihuohu osas peaks olema
regulaarne ja laialdane. Perearstide tegevuse toetamine valla
poolt peab olema norm. Vajame valda terveid inimesi ja kaineid
päid. Haiged peavad meil abi saama parimal võimalikul moel.

Üleskutse
„Sinu sammud loevad“
Kutsume Teid 1.-30. aprillini võimalikult palju värskes
õhus liikuma: kõndima, jooksma, jalgrattaga sõitma.
Liikumiseks saab kasutada nii valda rajatud kergliiklusteid kui ka kõiki muid teid.
Ürituse lõpetame 30. aprillil Sangaste Seltsimajas.
Kell 11.00 alustavad inimesed liikumist ümberkaudsetest küladest Sangastesse.
Kell 12. 00 pakutakse Sangaste Seltsimajas osalejatele sooja jooki; perearst oma meeskonnaga mõõdab
vererõhku, nõustab inimesi ning jagab infomaterjali.
Seoses sellega kutsun kõiki inimesi järgnevast üritustest
osa võtma:
2. aprill kell 12.00 - Jalgrattasõit Sangaste teedel
umbes 10 km
6. aprill kell 18.00 - Võrkpalli mängimine Keeni koolimajas
9. aprill kell 12.00 - Kepikõnd Sangaste mesi OÜ valdustesse
17. aprill kell 12.00 - Rulluisutamine lossi juurest
Keeni ning tagasi Sangastesse.
24. aprill kell 12.00 - Soomatk Sangaste loosi juures.
30. aprill kell 12.00 - Südamenädala lõpetamine Sangaste Seltsimajas.
Info ja küsimuste korral võta ühendust: raitelvet@
gmail.com või 56648555.

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

SANGASTE
3. Kultuur ja isetegevus. Peame ,,tooma maale“ enam üleriigilisi ja rahvusvahelisi spordi-, kultuuri- ja meelelahutusüritusi. Või siis ise neid andekalt looma. Need annavad piirkonnas
tööd majutusele, toitlustusele ja kõigele muule. Pakun välja luua
kultuuri ja spordi riskifondid, millega toetada neid julgeid, kes
võtavad riski korraldada midagi olulist. Mõte oleks kokkulepitud
tingimustel anda sellega ,,kindlustus“ võimaliku osalise kahjumi
katmiseks (et inimene saaks ikkagi proovida, ilma pärast oma
kodu pantimata). Kui aga asi välja tuleb, maksab ta ise hoopis
mingi summa kasumist fondi jne. Tuleks luua ka oma kultuurja spordikapitalid, millega saaks toetada häid ideid ja projekte. Kohalike kogukondade traditsioonilist kultuurielu ja spordi
toetamist tuleb jätkata, luues selleks ühtse korra ja põhimõtted
toetuse saamise tingimustega.
4. Piirkonna identiteet ja maine. Meie maine algab meist
endist. See, kuidas me ellu suhtume ja kuidas välja näeme, loeb
palju. Kui inimene loob endale keskkonna, siis see keskkond
hakkab looma uut inimest (parafraseerides Winston C-d). Piirkond vajab ühtset ja võimsat mainekujundusprogrammi. Minu
hinnangul võiks Otepää puhul minna samm edasi pisut juba
,,valgekskulunud“ Talvepealinna teemast. Lisaks vajame ka
muud. Meie kandist peaks saama ,,nelivedu läbi nelja aastaaja“
puhke-, kultuuri- ja spordipiirkond nii peredele kui ka muile.
Jõuline, positiivne ja elujaatav suhtumine, ühtsetel põhimõtetel
visuaalne kujundus küla- ja linnaruumis ning reljeefselt esilduv
heakord on väga tähtsad.
Inimene armub silmadega, sööb esmalt silmadega ja ka
maksab selle ,,läbi silmade“ emotsiooni põhjal. Lisandub veel
oma elanike rahulolu tähtsaima faktorina kaunist elukeskkonnast. Ehk siis häid kujundajaid ja kunstnikke ning ka ,,kiiksuga„
ideid vajame me kindlasti ohtralt uues vallas. Uue ühenduse
moto võiks näiteks olla ,,Jõuline positiivsus“ või midagi taolist
positiivses võtmes. Positiivsuse kasvatamisega iseenda ümber
ja oma peades ehitame endale parema kodu. Et siis saada olla
uhke ja rahul!
5. Õiglane ja tõhus juhtimine. Kui tahta uut valda hoida
eemal vinduvast ja tülihimurast valitsemisstiilist, peab asjad varakult võimalikult põhjalikult omavahel paika rääkima. Rohkem
alul kokkulepitud põhimõtteid, vähem võimalusi populismiks ja
edeval enda upitamiseks! Kodanikuühenduste kaasamine peaks
olema norm. Teatud otsuste eelnõudele võiks panna rahvaküsitluse nõude ja luua näiteks nõuandva Nõukoja, kuhu kuuluksid
pariteetsetel alustel kõigi ühinevate kogukondade, külade vms.
esindajad.
Samuti oleks hea, kui vallavolikogul ja -valitsusel oleks kohustus rahvakoosolekul vähemalt korra aastas anda aru oma
tegevusest. Eri piirkondi arvestavad kaasavad eelarved tuleb
eelarve koostamisel sisse viia. Investeeringute jaotumise kord
ja põhimõtted tuleb kokku leppida nii, et kõik piirkonnad oleks
,,kaetud“ ning ,,mesilased ei kannaks kogu mett vaid taru keskele
hunnikusse kokku“. Ehk siis valla tasakaalustatud arendamine.
Siinräägitust viimasena, aga ühe tähtsaimana tuleks käsitleda ettevõtluse keskkonda. Eelkõige ja esmalt tuleks igati teha
koostööd just nende ettevõtjatega, kes siin juba end tõestanud
ja tahavad laieneda või areneda. Neil on juba siia panustanutena
õigus olla väärtustatud. Järgmisena soodustada väikeettevõtete
arengut ja mitmekesistamist ning uute ettevõtjate tulekut meile.
Põllumajandus ja sellega seotud tootmisharud on meie piirkonnale olulise ja elulise tähtsusega. Põllumeeste ja ettevõtjate sõna
peaks otsuste juures enam arvestama. Looma peaks vastava
nõuandava institutsiooni, milline ühendaks neid ettevõtjaid, kes
soovivad kaasa rääkida kogu aeg või siis vaid mõnel teemal. Ettevõtja tähtsaim soov on saada hea kvaliteediga töötajaid. Need
elavad ja tulevad elama meile vaid siis, kui keskkond ja elutingimused kutsuvad. Noorele tööjõule ja peredele peab käivitama
elukohaprogrammi. Seal siis nii soodsamate üüripindade, kui ka
oma elamise soetamise-ehitamisega seonduvad tugimeetmed.
See on väga tähtis, et pered just meil kodu otsustaks luua.
Kokkuvõttes on palju asju, millele saaks vunki uue valla loomisega juurde anda ning palju ideid, mida saaks nii käivitada. Kõik
mõtteavaldused inimeste poolt neis asjus on väga teretulnud,
sest reform tuleb ja ta ongi juba siinsamas.
Soovin kogukondadele jõulist positiivsust reformi käigus ning
positiivset suhtumist uude ja eesootavasse. Mis ja kuidas tegelikult olema saab, selgub mitte väga kaua aja pärast!
Kaido Tamberg
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
11.02.2016
n

Nõustuti Valga Linnavolikogu ettepanekuga haldusterritoriaalse korralduse muutmise

üle läbirääkimiste alustamiseks eesmärgiga moodustada Valga linna, Hummuli, Karula, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru valla põhjal üks kohaliku omavalitsuse üksus.
n

Määrati valla esindajad haldusterritoriaalse korralduse muutmise üle peetavatel

läbirääkimistel.
n

Võeti aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32 000 euro suuruse laenulimiidiga arvelduslaen.

n

Määrati Sangaste valla 2015. aasta majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitor-

büroo ELSS AS.
n

Võeti vastu 2016. aasta vallaeelarve.

n

Määrati alates 1. veebruarist 2016. a vallavanema Kaido Tambergi töötasuks 1800 eurot

kuus.
n

Anti vallavanemale Kaido Tambergile 2016. aasta puhkus vastavalt ajakavale.

n

Algatati Lossiküla külas asuva Pargi katastriüksuse detailplaneering.

n

Määrati kohanimed Keeni külas asuvale kolmele liikluspinnale: Võru maantee, Pargi

tee ja Keeni tee.
n

Taotleti munitsipaalomandisse Lauküla külas asuv 17 552 m2 suurune Lembitu maaük-

sus.
n

Taotleti munitsipaalomandisse Tiidu külas asuv 20 004 m2 suurune Lääne-Kuretare

maaüksus.
n

Võõrandati Kalle Söödile Keeni külas Keeni 8-6 asuv korteriomand hinnaga 4000 eurot.

n

Võõrandati osaühingule Sanva Keeni külas asuv Viilhalli katastriüksus hinnaga 1000

eurot.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati projekteerimistingimused Boris Šamarinile Sarapuu külas asuval Männa kin-

nistul viljahoidla ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ehitusluba Ivar Lindlale Keeni külas asuval Pargi 6 kinnistul energia-puurau-

kude rajamiseks ja Andres Salumile Risttee külas asuva Kuresoo kinnistu juurdepääsutee silla
rekonstureerimiseks.
n

Väljastati kasutusload osaühingule Sanlind Tiidu külas Kolmimäe tee 23 kinnistul asuva

kanala ja teraviljakuivati kasutuselevõtuks.
n

Kinnitati 2016. eelarveaastaks Keeni Põhikooli lasteaed Kratila lasteaiakoha tegevus-

kulu (asutuse majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulu)
arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 282,30 eurot kuus.
n

Tunnistati lihthanke “Sangaste Vallavalitsuse ametiauto kasutusrent” edukaks pakku-

museks AS Rentest pakkumus maksumusega 29 009,16 eurot (ilma käibemaksuta), kui madalaima hinnaga pakkumus esitatud ning tingimustele vastavate pakkumuste hulgast.
n

Moodustati 31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha Sangaste valda registreerimi-

se kampaania auhindade loosimise läbiviimiseks vallavalitsuse komisjon koosseisus Kaido
Tamberg (komisjoni esimees), Kajar Lepik, Maire Murumaa ja Pille Sikk.
n

Eraldati 2016. aasta vallaeelarve realt “Vallavalitsus” 31. detsembrini 2015. a toimunud

elukoha Sangaste valda registreerimise kampaania auhindadeks 750 eurot.
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 490 eurot Sangaste valla soojamajanduse arengukava

aastateks 2016-2026 koostamise kulude katmiseks.
n

Muudeti kolmekümne nelja Keeni külas Võru maanteel, Pargi teel ja Keeni teel asuva

katastriüksuse lähiaadressi.
n

Nõustuti Mäeküla külas asuva Leesmendi katastriüksuse jagamisega kolmeks eraldi

katastriüksuseks nimedega Hansu, Krüüneri ja Leesmendi ning Mäeküla külas asuva Konksu-Ande katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Konksu-Ande ja
Piimamäe.
n

Nõustuti Mägiste külas asuva 4,47 ha suuruse Metsatuka maaüksuse ja Vaalu külas

asuva 1,88 ha suuruse Möldre maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi maareservina.
n

Nõustuti Ädu külas asuva 4370 m2 suuruse Männiladva maaüksuse riigi omandisse jät-

misega Laimi Kääriku omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse hoonestusõigus.
n

Nõustuti Tiidu külas asuva 21 640 m2 suuruse Hõbe maaüksuse riigi omandisse jätmise-

ga Sulev Maasikpalu omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku maana, millele seatakse
hoonestusõigus.
n

Määrati katastriüksuse sihtotstarve kahele katastriüksusele.

n

Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused nelja-

teistkümnele isikule kogusummas 222,52 eurot.
n

Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kolme-

teistkümnele isikule kogusummas 243,37 eurot.
n

Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isikule kogusummas 2032,39

eurot.
n

Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus kahekümne kolmele isikule kogusummas

4483,35 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot.
n

Määrati jaanuarikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule kogusummas 855 eurot.

n

Määrati veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule kogusummas 810

eurot.
n

Määrati märtsikuu vajaduspõhine peretoetus kümnele isikule kogusummas 855 eurot.

n

Määrati 2016. aastaks hoolekandeasutuses hooldamise toetus seitsmele isikule.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude katmiseks kolmekümne kuuele õpi-

lasele ja lasteaiakulude katmiseks kahele isikule.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 300 eurot.

n

Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 832 eurot.

n

Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.

n

Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

n

Määrati hooldajatoetus ühele isikule.

n

Väljastati viiele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
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Valgamaal käib ringi üks Tugila
Noorte TUGILA keskendub noorte ülesleidmisele ja
motiveerimisele läbi mobiilse noorsootöö ning kohaliku
võrgustiku, et suunata noor kooli või tööle.

Kellele Tugila on mõeldud?
Kui vastad mõnele allpool küsitud küsimusele, jah siis oled
sina just see, keda me aidata saame.
Hetkel sa ei õpi ega tööta?
Sa ei tea täpselt, mis sind huvitab?
Vajad tuge, et oma mõtetes selgus luua?
Kool on pooleli jäänud, tahaks edasi minna aga kuhu?
Tahad minna õppima, tööle, või hoopis välismaale
vabatahtlikuks?
Sul on hobi, millest võiks saada sinu töö?
Tahad hakata vabatahtlikuks mõnes organisatsioonis?
Oled noor ema ja soovid jätkata kooli või minna tööle?
Valga maakonnas on noorte TUGILA teostajaks MTÜ
Valgamaa Noorsootöö Keskus TANKLA, mis alustas
oktoobrist 2015 Valga ja Otepää piirkonnas ning aprillis
2016 alustab tegevustega Tõrva piirkonnas.

Mida me siis teha saame?
Tegelikult kõike (meil on palju koostööpartnereid) ja
samas mitte midagi, kui noor ei taha. Seetõttu Tugila
noorsootöötajad töötavad pisut teistmoodi kui tavaliselt

harjunud ollakse ning soovime olla olemas siis, kui noorel
meid vaja. Kui noorel on vaba aeg alles õhtul kell 20.00
või näiteks nädalavahetusel, siis ka meie oleme valmis just
sellel ajal suhtlema.
Tegelikult on üliarmas, kui ka sõbrad, lapsevanemad,
õpetajad jne annavad meile vihjeid noortest, kes natuke
oma tegemistega „puntras“ on. Siis saame ka ise noorega
ühendust võtta ja oma tegusa „müksu“ anda tema tegemistesse. Usun, et me oleme piisavalt optimistlikud, et
leida üles see säde, mis iga noore silmad särama panevad.
Otepää piirkonna (Otepää, Palupera, Puka, Sangaste,
Õru vald) Tugila noorsootöötaja on Aile Viks ja ühendust
saab võtta:
helistades: +372 524 0126,
kirjutades: aile@valgaleader.ee,
FB suheldes: Aile Viks.
Uuri lisaks ka www.tankla.net/tugila
Võta ühendust ja leiame koos lahenduse!
Programmi toetatakse Euroopa Liidu Sotsiaalfondi,
Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Eesti Noorsootöö
Keskuse „Noorsootööasutuste kaudu raskemates oludes
noorte jaoks tugimeetmete käivitamise ja rakendamise
programmi“ kaudu.

Kui juhid, siis juhi!
Märtsi lõpus algab Maanteeameti ennetuskampaania „Kui
juhid, siis juhi“, mille eesmärgiks on liiklejatele teadvustada, millist ohtu kujutavad kõrvalised tegevused autoroolis
ehk kõik see, mis viib sõidukijuhi tähelepanu tema põhitegevuselt eemale. Levinumad kõrvalised tegevused on
mobiilikõne valimine ja vastamine, tekstsõnumite saatmine, meikimine, lapsega tegelemine, söömine, joomine,
CD-plaadi vahetamine.
71% sõidukijuhtidest kasutab autoroolis mobiiltelefoni ning 99% neist vastab kõnedele. Roolikeerajad tegelevad sõidu ajal ka pildistamise, tekstisõnumite või sotsiaalmeedia postituste lugemisega. Probleemi tõsidusele viitab
asjaolu, et tähelepanu hajutavate tegevuste tõttu juhtub
Eestis iga päev 2,1 liiklusõnnetust! Tegelikult võib number
olla veelgi suurem, sest tavaliste plekimõlkimiste korral on
pigem erand kui reegel, et juht tunnistab õnnetuse põhjusena üles online-uudiste kommenteerimise või kassipildi
like’mise.
Sõiduki juhtimine vajab juhi 100%-st tähelepanu igal
ajahetkel, mis sõiduk on aktiivselt liikluses. Kirjutades
autoroolis sms-i on inimese pilk järjest teelt eemal keskmiselt 4 sekundit. Sõiduk läbib selle ajaga 90 km/h kiirusel „autopiloodil“ ca 100 meetrit, asulakiirusel 50 km/h ca
60 meetrit. Mis saab, kui sedasi „pimedas“ sõites jalakäija ootamatult teele astub? Telefoniga rääkimine seevastu
häirib samaaegselt nii manuaalsel, visuaalsel, auditoorsel
kui ka tunnetuslikul (kognitiivsel) tasandil. Näiteks kõne
valimine nõuab vähemalt ühe käe roolilt võtmist; visuaalselt on vaja kindlust, et valin õige kontakti; kõnes olles on
juht hõivatud kuulamisega ning tunnetuslikul tasandil on
ta räägitusse süvenenud.
Roolimobiilikud on liikluses sama ohtlikud kui roolijoodikud. Kui inimene räägib sõidu ajal mobiiltelefoniga, siis
muutub tema võime ümbritsevat teadvustada ja tunnetada nii nõrgaks, nagu ta oleks joonud kaks või kolm klaasi
veini. Sestap sätestabki Liiklusseadus § 33, et juhil on keelatud tegeleda juhtimise ajal toimingutega, mis võivad
segada juhtimist või liiklusolude tajumist, sealhulgas kasu-

tada telefoni ilma käsi vabaks jätva vahendita, sõiduki liikumise ajal hoida telefoni käes.
Maanteeameti tellitud küsitlusuuringust selgub, et tegelikult suudaksid väga paljud juhid sõidu ajal telefoniga rääkimisest loobuda, kuid põhjuseks, miks seda siiski tehakse,
on surve olla alati kättesaadav ning halb emotsioon, kui
jätta kõnele vastamata. Kõrvalistest tegevustest põhjustatud liiklusriskide ära hoidmine on iga inimese, sealhulgas ka kaasliiklejate võimuses. Kui tead, et su lähedane
või töökaaslane on roolis, mõtle enne helistamist, kas see
kõne on vältimatult vajalik. Kas see kannatab edasi lükata?
Milleks tekitada roolikeerajale kahepoolset survet- vajadust olla alati kättesaadav versus ebaseaduslik telefoni
kasutamine roolis.

Soovitused sõidukijuhile:
• Kõik algab planeerimisest – mõtle enne teele asumist
teekond läbi, selleks täpsusta liikluspiirangud, seadista
GPS, planeeri sõidumarsruut, vajadusel planeeri teekonnale söögi- ja joogipausid.
• Mobiiltelefoni kasutamiseks peata sõiduk ohutus
kohas.
• Lapsega sõites võta võimalusel kaasa kaasreisija, kes
mudilasega tegeleb.
• Vajadusel tee suitsupeatus, ära suitseta autos.
• Juhina kutsu korrale kaasreisijad, kes sinu tähelepanu
liigselt häirivad.
Maanteeamet

Maanteeameti „Kui juhid, siis juhi“ liiklusohutuskampaania raames toimub 5. aprillil üleriigiline Mobiilivaba
päev.
Selle raames kutsume kõiki liiklejaid üles andma
lubadust vähemalt ühel päeval liikluses telefoniga mitte
tegelema.
Lisainfo Maanteeameti Facebookis ja veebilehel
www.mnt.ee/korvalisedtegevused/.

Alates septembrist 2016 – juuni 2017 on plaanis korraldada Otepääl (koolituskoht täpsustub) koostöös Valgamaa
Kutseõppekeskusega hooldustöötaja, tase 4 töökohapõhine õpe (õppetööd kokku ca 9,5 kuud).
Õppetöö hakkab toimuma igal nädalal üks õppepäev
korraga. Koolipäev algab kell 09:00 ja lõppeb ca 15:00.
Teooria tunde on kokku 305 ning praktikat 585 töötundi.
Kui õpilane juba töötab hooldajana, siis ta eraldi praktikat
sooritama ei pea, jäävad vaid teooriatunnid. Kui õpilane

ei tööta, saab ta praktikat läbida Otepää Tervisekeskuse
hooldekodus või hooldusosakonnas.
Kursus on mõeldud ka omaste hooldajatele, kes vajavad
teoreetilisi ja praktilisi teadmisi kodus omaste eest hooldamisel.
Huvi korral võib enda soovist õppima tulla anda teada
meiliaadressil vanemode@oteptervis.ee või telefonidel
7668566, 7668560.

Teade
Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab mesinduse
teabepäevad:

10. aprillil algusega kell 10
Teemad: nõrkade perede järelaitamine, uute perede
moodustamine, vastused küsimustele.
Lektor Tõnu Hiiemäe.

22. märts 2016
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KUULUTUSED

KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud pliidipuud
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel
5056107

Ostame
metsakinnistuid
ja raieõigust.

Ohtlike puude raie & hooldus, 56
866 157.

Tel 507 2544
info@erametsa.ee
www.erametsa.ee

Lihaveisekasvatuse ettevõte ostab
ning rendib põllu- ja rohumaid.
Sobivad ka võsastunud maad.
heizung.oy@eesti.ee Tel. 511 3543
Ostan vanaaegseid pressitud kirjadega õllepudeleid: A LE COQ,
LIVONIA jne. 5 – 30 e/TK. Tel. 53
958 295.

Helmo Autokool
Otepääl

Soodne ja kiire arvutihooldus
ning kodulehtede valmistamine,
58 043 046

B-kategooria
autojuhtide kursustele.

Müüa lõhutud küttepuid teile sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu), märg ja kuiv. Tel 5260859

Info: 5648 1462,
helmoautokool@gmail.com

registreerib õpilasi
algavatele

Võimalik läbida ka
lõppastme koolitus.

Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Tel. 5117109
Paluperas asuvas rehvitöökojas
teostatakse rehvide remonti ja
vahetust sõidu- ja veoautodele
ning traktoritele. Rehvide müük.
Info tel 5269983
Ohtlike puude raie, puude hooldus ja okste hakkimine. 56641413
info@treeservice.ee

ÕUNAPUUDE LÕIKUS
AIA KUJUNDUS

Mapomets OÜ

Raimo Saar, 5673 1968

Soovin osta autot kuni 10a (eelistatud Audi, Volkswagen). Tel.
5562 8631

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Ratastraktorite ja liikurmasinate

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

Kääriku Spordikeskus otsib oma meeskonda
järgnevaid töötajaid:

• haldustööline,
põhilisteks tööülesanneteks on hoonetes väiksemad remonditööd ning tehnosüsteemide ja territooriumi hooldus.
Tööleasumise aeg koheselt.

TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2016. a.
Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ
8.30

• kokaabi,

10. aprill		
Restu 		
			Keeni 		
		
Mägiste 		

10.00
11.30
13.30

põhilisteks tööülesanneteks on toidu valmistamine retseptide alusel ja köögi korrashoid. Eeldame eelnevat töökogemust ja soovi ennast täiendada meie kokkade
juhendamisel. Tööleasumise aeg alates mai 2016. a.

16. aprill
Pukamõisa
			Komsi 		
			Palupera
		
Hellenurme
		
Voki 		

10.00
11.30
13.30
15.30
16.30

9. aprill 		

Aakre

17. aprill
Kiilung (Aakre)
8.30
			Nõuni 		
11.00
		
		
		Traktor 20.- EUR
				Haagis 10.- EUR
Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920.

Laupäeval, 26.03. kell 9.00-14.00
Otepää turul

kvaliteetse Eestimaise
voodipesu suurmüük
otse tootjalt tarbijale!

Kirju tekikott
Kirju voodilina
Padjapüür 		

alates 9.30 €
alates 5.50 €
alates 1.50 €

Suur valik puuvillaseid kummiga voodilinu!
Kõrgekvaliteetne puuvillasatiinist voodipesu.
Sõbralikud hinnad, tule tutvuma ning soeta
kauakestev kodumaine voodipesu ka endale!

www.votex.ee

Votex House OÜ vabandab
kõigi klientide ees 11. märtsil ära jäänud müügi eest.

• hooajatöötajad,
suvekuudeks juuni-august pakume tööd

toateenijatele ja köögitöölistele.

Töö sobib õpilastele ja osalise tööajaga töötajatele.

Tänuavaldus
Avaldan tänu oma perearst
Heiki Annuk`ile ja õde Heli
Linnamägi`le minule osutatud õigeaegse arstiabi,
vastutulelikkuse ja hoolivuse eest.
Niina Mõttus

MAIDU KÕOLEHT

Kui tunned, et soovid liituda meie meeskonnaga,
siis anna endast teada ja tule vestlusele.
Info tel. 53051265, Heiki Ehte

LOODUSFOTOD
Otepää Grill & Pubis

KALJU LUTTER

29.06.1930 - 17.03.2016

Lipuväljak 4
GEILI VESSO

EEVI HURT

1.12.1992 - 6.03.2016

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus
otsib puhkusteperioodiks

hooldustöötajat

Hellenurme hooldekodusse.
Kontakt: 53401504 Soja Sipelgas, e-post info@hooldekodu.ee.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kui juhtub nii, et ema läheb ära
ja teda hoida enam me ei saa,
jääb tühjaks tuba, päike kaotab sära,
kuid mälestustes elama jääb ta...

Armast ema, vanaema ja õde

HELJU KONT`i

21.03.1926 - 21.08.2013
mälestavad 90. sünniaastapäeval
Lea, Lilian, Siim ja Aksel
ning Aino.

22.01.1930 - 3.03.2016

Vaikselt kustus elutuli,
põlema jäi küünla leek.
Nüüd puhkavad Su töökad käed,
mis palju tegid kodu heaks.

Sellel päikeselisel kevadpäeval
seisma jäi aeg…
Me meeles ja südames edasi elad.

ANASTASIA RAUDSEPP

Teatame kurbusega, et lahkus
meie kallis abikaasa,
isa, vanaisa, vanavanaisa ja äi

Mälestame leinas endist kaastöötajat-raamatupidajat Otepää
Tarbijate Kooperatiivi päevilt ja
avaldame siirast kaastunnet poeg
Toomasele perega.

29.VI 1930 – 17. III 2016

11.03.1931 - 23.02.2016

Kalju Lutter
Perekond

Rahu ja vaikus olgu Sinuga,
mälestused meiega.

UUDO ROOTSMA

11.07.1930 - 28.03.2006

Mälestame oma papit kümnendal
surma-aastapäeval.
Lesk ja pojad peredega.
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Suur sünnipäevaprogramm
Otepää Talispordimuuseumis
Otepää Talispordimuuseum, Otepää matkad ja Tehvandi spordikeskus
ühendavad jõud ning kutsuvad

1. aprillil algusega kell 11.00
kõiki muuseumisse Otepää linna 80. sünnipäeva ja Otepää esmamainimist 900 tähistama.
Kell 11.00 ootab huvilisi Otepää giid Ene Pooland. Populaarsust kogunud Otepää matkasari alustab
uut hooaega ning esimene matk saab alguse Otepää Talispordimuuseumist.
Kell 11.30 viib matk huvilised läbi Linnamäe oru Tehvandi vaateplatvormile. Platvormilt avaneb lummav vaade Otepääle, Otepää ümbrusele ning Tehvandi Spordikeskuse maastikule. Muuseumi ja
vaateplatvormi külastus on kõigile tasuta.
		
5. sünnipäeva tähistavas Otepää Talispordimuuseumis ootab külalisi ka rõõmus taliolümpiakaru ning avatud on mitu värsket väljapanekut:
•
Väljapanek legendaarsetest spordijalanõudest läbi aegade. Lisaks põnevatele eksponaatidele teeb näituse eriliseks ka selle vorm. Tulge ja vaadake, millest jutt!
•
Teenekate suusaõpetajate Erna Abeli ja Herbert Abeli 100. sünniaastapäeva tähistav
väljapanek "Abelid 100".
Lisaks saab Tehvandi staadioni kohvikus kinnitada keha teemakohase päevapakkumisega.
Olete oodatud Otepää Talispordimuuseumi Tehvandi Staadionihoones!

