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Otepää tähistab südamekuud
mitmete üritustega
Aprillis tähistatakse Tervise Arengu Instituudi eestvedamisel Eestis esimest korda südamekuud. Südamekuu eesmärk on juhtida inimeste tähelepanu
südametervisele ning terviseprobleemide ennetamisele läbi liikumise.
20. aprillil on TENA infopäev Otepää Tervisekeskuses kell 11.30-15.00. Oodatud on igas vanuses
naised, mehed ja lähedaste hooldajad. Lisainfo:
Andres Arike 7668 561; 505 9216.
21. aprillil on Otepää Tervisekeskuses kell 8.0012.00 veresuhkru ja vererõhu mõõtmine. Lisainfo:
Andres Arike 7668 561; 505 9216.
21. aprillil on Otepää Vallavalitsuse III korrusel
kell 11.00-12.00 toitumisalane loeng. Tervise-ja toitumisnõustaja Kerttu Siim-Wilcox räägib erinevate
toiduainete tervislikkusest, stressi mõju südame tervisele, kuidas stressi alandada, jpt. Jagatakse näpunäiteid, mida iga inimene saab oma südame tervise
heaks ise ära teha. Iga osaleja saab kokkuvõtvad soovitused endaga kaasa. Loeng on TASUTA. Lisainfo:
Andres Arike 7668 561; 505 9216.
24. aprillil on Südamekuu matk ümber Pühajärve. Kogunemine kell 10.45 Otepää keskväljakul,
kell 11.00 suundume kõik koos matkale. Matk on
15 km pikk, kestvus umbes 3-4 tundi. Matkarajal
terviseampsud. Riietu vastavalt ilmale, pane jalga
mugavad jalatsid ning võta kaasa veepudel ja sõber!
Lisainfo: Ene Prants, 517 6599.
27. aprillil kell 12.00 tutvustab Terviseabi OÜ
Otepää Tervisekeskuses jalahooldus- ja jalatsihooldusvahendeid. Teostatakse jalalaba uuringut, mis
võimaldab välja valida õiged tugitallad, et kindlustada käimise ja seismise mugavust, leevendada valu
ning väsimust. Lisaks pakutakse erinevaid tervise-

Ilmub 2 korda KUUS!
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vald
OTEPÄÄ
vald
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vald

Tule üheks peategelaseks
Otepää 900 tähistamisel!

Aasta 2016 on Otepää jaoks eriline.
900ndat juubelit tähistatakse mitmesuguste üritustega.

Matkajad enne starti Otepää keskväljakul soojendust tegemas.
tooteid, abivahendeid aktiivseks eluks ja liikumiseks
ning hooldusvahendeid nii jalgadele kui jalanõudele, samuti erinevaid jalatervise-tooteid ning ka
oma põlv- konna parimaid massaažipatju. Lisainfo:
Andres Arike 7668 561; 505 9216.
27. aprillil on Valgamaa orienteerumispäevak Meegaste kaardil. Start avatud kella 16-19. Tähistus starti
Otepää–Puka teelt. Info: Voldemar Tasa, 5150 092.
30. aprillil on Volbriöö teatejooks start kell 17.00
Tehvandi staadionilt. Kogunemine stardipaigas kell
16.30. Võistlema on oodatud spordiklubid, koolid,
töökollektiivid, sõpruskonnad, Otepää külade võistkonnad jt. Eelregistreerimine kuni 29. aprillini kell
12.00. Info: harald.laidre@otepaa.ee.

Südamekuu on välja kasvanud südamenädala traditsioonist, mida on peetud juba 23 korda. Südamekuu läbiv teema on liikumine ning iga nädal keskendub omakorda konkreetsemale teemale: liikumine ja
vererõhk, liikumine ja kehakaal, liikumine ja kolesterool ning liikumine ja südamehaigused. Tervise
Arengu Instituut on Facebookis avatud üritus https://
www.facebook.com/events/1530204037282941/
„Aprillis liigun poole rohkem”, kuhu samuti
koondub info erinevatest ettevõtmistest ning materjale südame tervise hoidmise kohta.
Valgamaa ürituste kohta saab lisainfot Valga maavalitsuse kodulehelt www.valga.maavalitsus.ee.

1.-2. juulil 2016 toimub Otepääl Baltimaade
suurim muusikapidu Retrobest. Teadaolevalt pole Eestis nii paljude retrostaaridega pidu varem peetud. Sellega seoses on
Otepääle oodata väga palju külalisi,
kellele soovime pakkuda lisaks muusikapeole kogu päeva erinevaid tegevusi.
Meile kõigile on teada kõnekäänd:
„Enne kui lähed Pariisi, käi ära Nuustakul“.
Tõestagem, et see ütlus on tõsi.
Tahame luua 2. juulil 2016 oma Nuustaku-Pariisi, see tähendab – avagem külalistele oma koduaiad ja oma südamed. Koduaias võib müüa sööki ja jooki, käsitööd,
korraldada kontserti, näitusi, mälestuste
õhtuid jne, mida iganes te välja mõtlete.
Ka ettevõtjad on väga oodatud!
Palume kõigil ürituste korraldajatel saata
oma info selle kohta, mida planeerite pakkuda 1.-2. juulil 2016 e-posti aadressile:
sirje.ginter@otepaa.ee.
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter

Monika Otrokova

Teeme Ära 2016 talgud
Otepää vallas
7. mail on üle-eestilised talgud Teeme Ära. Otepää vallas on talgute
kodulehe www.talgud.ee andmetel kolm talgut.
6.05.2016 kell 13.00-16.00 Otepää rulapargi korrastamine.
7.05.2016 kell 10.00-14.00 Otepää Aedlinna kevadtalgud.
7.05.2016 kell 10.00-17.00 Madsa noortelaagri heakord.
6. mai Otepää rulapargi talgutel osalevad ka Otepää vallavalitsuse
töötajad.
Seoses sellega on 6. mail vallavalitsus avatud kell 8.00 -12.00.
Monika Otrokova

Otepää Naisseltsi liikmed!
Ootame teid 27. aprillil kell 12.00
seltsi maja juurde koristustalgutele.
Kaasa võtta reha ja 2 eurot talgupikniku
korraldamiseks.
Juhatus

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kutse osalemisele tegevustesarjas
"Olen 50+, terve ja aktiivne"

AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
04.04.2016
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tänava teenindami-

seks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Mäe tänava teenindami-

seks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Pärna tänava teenindami-

seks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
n

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Võidu tänava teenindami-

seks moodustatavale katastriüksusele lähiaadress, teenindamiseks vajaliku maa suurus ja sihtotstarve vastavalt moodustatud plaanile.
n

Väljastati Uko Künnapile projekteerimistingimused Otepää vallasi-

seses linnas Kopli tn 1 maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Pühajärve külas
Tehase maaüksusel ehitise (katlamaja) püstitamiseks.
n

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks Otepää

vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Mairo Kangro (komisjoni
esimees); 1.2 Aado Altmets; 1.3 Kalev Laul; 1.4 Janno Sepp; 1.5 Vello Vou.

Elanikkond vananeb ning samal ajal inimeste eluiga pikeneb. Seetõttu on järjest olulisem, millised tegurid võimaldavad meil olla
võimalikult kaua terved ja aktiivsed. Otepää
Naisseltsi algatusel ja valla toetusel toimub
mais-juunis tegevuste sari, mis kannab nimetust „Olen 50+, terve ja aktiivne“. Sari on
mõeldud Otepää valla 50aastastele ja vanematele inimestele (osaleda võivad ka teised
huvilised). Eesmärk on hea tervis ja töövõime.
Mais teeme tutvust Hiina tervisevõimlemisega. Toimuvad Hiina tervisevõimlemise
Qigong harjutustunnid (4 x 1.5 tundi), kus
omandame põhitõed, et soovijad saaksid
edaspidi iseseisvalt kodus harjutamist jätkata.
Qigong on iidne Hiina treeningusüsteem, mis
aitab lõdvestuda, võidelda stressiga, hoida ära
haigusi ja püsida heas vormis. Siia kuuluvad
füüsilised harjutused, hingamisharjutused
ja enesemassaaži elemendid. Harjutused on
leebed, samas tõhusad ning jõukohased igale

vanusele sõltumata füüsilisest vormist.
4. mail kell 17.30 viiakse läbi näidistund,
et anda vastused küsimusele, tervise Qigong
– mis see on, kellele sobib ja milleks hea on.
Tund toimub Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi majas. Võimlemistundide juhendaja on Triina Mänd. Treeningu paremaks
korraldamiseks palume võimalusel eelnevalt
registreeruda. (Osalejatel selga panna kerge
treeningrõivastus ja kaasa võtta sisejalatsid).
Osalustasu 2 eurot. Kõik, kel huvi – olete
oodatud ja palutud. Võimle kaasa ja koge,
et hea enesetunne ja tervis sõltub eelkõige
sinust endast!
Juunis toimub suvine õpituba, mille kohta
rohkem teavet anname edaspidi.
Lisainfoks ja eelregistreerimiseks võta
palun ühendust: mairi.jarviste@gmail.com
või 51991690.
Tegevuste toetamise eest täname Otepää
valda.

Seati hajaasutuste programmist toetatavate valdkondade prioriteetsus.
n

vahemikuks 2. juuli - 20. august 2016. a spordiürituse
„Otepää Rattamaraton“ reklaambänner.
n

Määrati munitsipaalomandisse taotletavate teede teenindamiseks

vajalik maa suurus ja sihtotstarve.
n

AMETLIK INFO

märtsist 2016. a kuni 17. aprillini 2016. a motospordiürituse „VALGA
ROMURING“ reklaam Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga

ra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepää sissesõidu
kohale) avaliku ürituse „Retrobest 2016“ reklaambänner.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist 200 eurot andeka

noore kultuuripärli toetuseks. Määrati andeka noore
kultuuripärli toetus summas 200 eurot Otepää Muusikakooli õpilastele Heidi Soonbergile ja Karl August Soonbergile Liivimaa Noorteorkestri koosseisus 6.–7. mail
2016. a Hispaania Kuningriigis San Sebastianis toimuval
XII Euroopa Noorte Muusikafestivalil osalemiseks.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist mittetulundus-

ühingule PILLIPUU (rahvapilliorkester, 27 liiget, koefitsient 1) kultuuriühingu pearaha (arvestuslik pearaha
määr 29,40 eurot, pooles ulatuses 14,70 eurot) 396,90
eurot.
n

Anti Jaan Adamsonile sõidukijuhi teenindajakaart

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n

Anti Endel Käärile sõidukijuhi teenindajakaart

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.
n

Anti Alar Untile sõidukijuhi teenindajakaart tööta-

miseks sõidukijuhina taksoveol.

Anti mittetulundusühingule Carma Motoklubi (registrikood

80262323, aadress Valguse 2 Valga linn) luba paigaldada alates 28.

Anti Monster Music OÜ-le luba paigaldada ajava-

hemikuks 30. mai - 2. juuli 2016. a riigimaantee 46 Tat-

n

Anti Urmas Rehale sõidukijuhi teenindajakaart

töötamiseks sõidukijuhina taksoveol.

DETAILPLANEERINGUD

n

Määrati puudega inimese täiendav toetus viiele

isikule kogusummas 54,97 eurot.

mnt ristmiku haljasalale vastavalt asendiplaanile.
n

Määrati MTÜ-le KAPPERMÄE SELTS 800 euro suurune toetus.

n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Vallava-

litsus“ 1875 eurot, sh: 1.1 1250 eurot 2016. a INAS-i murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlustel edukalt esinenud Hans Teearu premeerimise (preemia netosumma 1000 eurot) kulude katmiseks; 1.2 625 eurot
2016. a INAS-i murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlustel edukalt
esinenud Hans Teearu treeneri Kalju Ojaste premeerimise (preemia
netosumma 500 eurot) kulude katmiseks.
n

Anti Heivo Kikkasele sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks sõi-

dukijuhina taksoveol.
11.04.2016
n

Määrati Nüpli külas asuva Paina katastriüksuse (kinnistu registri-

osa nr 746040, katastritunnus 63601:002:1820, pindala 17,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Mülke katastriüksuse (kinnistu registriosa nr
757640, katastritunnus 63602:002:1110, pindala 17,9 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustutavate katastriük-

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 11. aprillil 2016. a korraldusega nr 2-4-165 lõpetada Pühajärve
külas asuva Toomase kinnistu detailplaneeringu koostamine. Pühajärve külas asuva Toomase
kinnistu (katastritunnus 63601:001:2340) detailplaneeringu algatamist taotles kinnistu omanik
Magri OÜ (avaldus registreeritud 27. mail 2008. a nr 13-1.3/1154 all).
Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 17. septembri 2008. a korraldusega nr 2-4-471
„Otepää vallas Pühajärve külas asuva Toomase kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Sama
otsusega kinnitati ka detailplaneeringu lähteseisukohad, mis on käesolevaks ajaks oma kehtivuse kaotanud. Detailplaneeringu eesmärgiks oli kinnistu jagamine neljaks krundiks. Toomase
kinnistu omanik Magri OÜ on 4. aprillil 2016. a esitanud taotluse (registreeritud 5. aprillil 2016.
a nr 13-1.3/742 all) detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks. Kinnistu omaniku taotluse tõttu
puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu
koostamise lõpetamise ning Otepää Vallavalitsuse 17. septembri 2008. a korralduse nr 2-4-471
kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost OÜ Magri osalemisega haldusakti
andmise menetluses.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

suste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt moodustatud
katastriüksuse plaanidele.
n

Kooskõlastati Nüpli külas Poslovitsa maaüksusele (katastritunnus

63602:002:0320) kavandatava puurkaevu asukoht.
n

Lõpetati Pühajärve külas asuva Toomase kinnistu detailplaneerin-

gu koostamine.
n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusummas

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

SÜNNID
Andri Haljasmäe 		
Armin Vester 			
Tuuli Pullerits 			

11. märtsil
26. märtsil
31. märtsil

MTÜ Karukäpp töötuba

toimub 26. aprillil
Lipuväljak 13 III korruse ruumis 304.
Info tel. 527 6551.

Pisike heategu tegi palju rõõmu

Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
15.–29. märts 2016, mille ajal esitati üks arvamuskiri.
Avalik arutelu toimus 12.04.2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelule inimesi
ei tulnud. Planeering saadetakse maavanemale järelevalve teostamiseks.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

1152 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule kogusummas
384 eurot.

Asustusjaotuse muutmise algatamine

n

Määrati koduteenuseid kolmele isikule.

n

Kinnitati lihthanke „Pühajärve rannavalve teenuse ostmine 2016“

tulemused. Tunnistati pakkuja AS G4S Eesti (registrikood 10022095)
vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele.
Tunnistati pakkuja OÜ Articard (registrikood 10974803) mittevastavaks
hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele ning eemaldada pakkuja edasisest hankemenetlusest. Tunnistati pakkuja AS G4S Eesti
poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja
AS G4S Eesti poolt esitatud pakkumus summas 16 672 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus. Otsustati sõlmida edukaks tunnistatud pakkumuse
esitanud pakkujaga hankeleping Pühajärve rannavalve teenuse ostmiseks
2016. aastal.
n

Lõpetati arvates 1. aprillist 2016. a Bernhard SPA Hotell OÜ reklaa-

mimaksu maksmise kohustus Otepää vallasiseses linnas Otepää - Sihva

Otepää valla üldplaneeringu peatükis 3.2 tehakse ettepanek algatada asustusjaotuse muutmine Otepää vallasisese linna, Pühajärve küla, Kastolatsi küla, Otepää küla ja Nüpli küla asustusüksuse lahkmejoonte muutmiseks.
Lähtudes eeltoodust ning võttes aluseks Eesti territooriumi haldusjaotuse seaduse § 6 lõike 5
ja Vabariigi Valitsuse 25. novembri 2004. a määruse nr 335 „Asustusüksuse liigi, nime ja lahkmejoonte määramise alused ja kord“ § 10 lõike 1 on algatatud asutusjaotuse muutmine. Määruse
§ 10 lõike 5 kohaselt pannakse asutusjaotuse muutmise algatamise eelnõu koos lahkmejoonte muutmise ettepaneku ja lahkemjoonte kirjeldusega välja vallavalitsuse ruumides. Kõigil
asjaomasel territooriumiosal elavatel alalistel elanikel või kinnisasja omanikel on õigus kahe
nädala jooksul pärast eelnõu väljapanekut esitada eelnõu kohta ettepanekuid, arvamusi ja proteste.
Otepää Vallavalitsus otsustas 11. aprilli 2016. a istungil määrata väljapaneku algusajaks 20.
aprilli 2016. a ning suunata volikogu otsuse eelnõu, lahkmejoonte muutmise ettepanek ja lahkemjoonte kirjeldus väljapanekule. Väljapanek korraldatakse tööajal Otepää Vallavalitsuse
ruumis nr 212 (planeerimisspetsialisti kabinet) ja Otepää valla veebilehel.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

tee ääres Kolga tee ristmikule paigaldatud reklaamikandja osas seoses
reklaami mahavõtmisega.
n

Anti mittetulundusühingule Otepää üritused luba paigaldada rii-

gimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepää sissesõidu kohale) reklaambännerid järgmiselt: 1.1 ajavahemikuks 15. aprill - 30.
mai 2016. a spordiürituse „Otepää Jooksutuur“ reklaambänner; 1.2 aja-

Detailplaneeringu avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu
Suitsu kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 15.03.–12.04.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati üks arvamuskiri. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 05. mai 2016
kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

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

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

Tüdrukud mänguköögiga,vasakult: Mariia
Liisa, Laura Liina, Kristina.
Foto: lastekaitsespetsialist Kristin Leht.
Märtsis jõudis Otepää Vallavalitsusse annetus
mänguköögi näol. Annetusega kaasnes palve
leida sellele hea kodu peres, kus on sirgumas
peamiselt tüdrukud. Annetaja soovis jääda
anonüümseks.
Valituks osutus perekond, kus on kolm tütart
ja pisike härra.
Pereema Keteliina Länik soovib annetajat südamest tänada ning sõnab, et lapsed on kingituse
üle väga õnnelikud.
Täname lahket annetajat!

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.

Linda Merekivi,
Otepää Vallavalitsuse tegelusspetsialist

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 10. mail.

OTEPÄÄ
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Piljardikoolitus noortekeskuses

Kääriku Eesti spordile ja Otepääle!

Otepää Avatud Nooreteskuses on alates aprillist võimalus noortel mängida piljardit. Piljardilaua saamiseks kirjutati projekt Eesti Noorsootöö
Keskuse poolt korraldatavale avatud noortekeskuste projektikonkurssile.
Noorte suur soov kandis vilja ning uus vaba aja veetmise võimalus on
olemas.

I

Esimene piljardikoolitus toimub 22.
aprillil kell 16.30.
Mängureegleid ning
õpetussõnu tuleb
jagama Martin Raid,
kes on piljardit harrastanud juba mitmeid aastaid ning
seda väga heal tasemel. Projekti raames toimub 5 koolitust ning seejärel on
plaanitud korraldada
mitmeid turniire.
Turniirid toimuvad Otepää kohalike noorte vahel ning
oktoobris on planeeritud pidada turniir
Valga noortega.
Ootame kõiki huvilisi mängima.
Info: Kätlin Meema,
58867270.
Plakati autor:
Paul Poderat.

Naiskodukaitse Valga ringkonna
Otepää jaoskond sai uue esinaise
Naiskodukaitse Valga ringkonna
Otepää jaoskonna esinaiseks
valiti 3. aprillil Rita Pärnik.
Rita Pärnik kuulub Naiskodukaitsesse alates 2001. aastast.
Tema initsiatiivil moodustati 19.
septembril 2010 Otepää jaoskond, mis on aktiivselt tegutsenud tänaseni just tänu tema
arvukatele näpunäidetele ja
nõuannetele. Rita Pärnik töötab Otepää vallavalitsuses koduhooldus- Vasakult: Rita Pärnik
ja Mari Mõttus Taastöötajana.
Oma tutvustuses ütleb ta: „Kandideerides iseseisvumispäeva
Otepää jaoskonna esinaise kohale soovin perepäeval 20. augustil
jätkata traditsiooniliste üritustega, suunata 2015.
liikmeid rohkem koolitustele, et järgmistel
valimistel oleks rohkem kandideerijaid, leida Otepääl uusi väljundeid
naiskodukaitsjatele, hoida jaoskonda tegusana ja kasvatada aktiivsete
liikmete arvu".
NKK Valga ringkonna esinaine Mari Mõttus

22. aprillil algusega 19.00 Pilkuse külamajas
Kavas:

kevadpidu

Jüripäeva viktoriin.
Murumängud tubases vormis.
Tantsuks mängib TOOMAS JALAJAS.
Avatud kohvik, kus söögid, joogid, maiustused.
Peole on oodatud nii Pilkuse küla inimesed kui ka kõikide teiste
naaberkülade ja Otepää rahvas. TULE peole ja võta kaasa hea tuju
ja sõbrad.
PILET 5 eurot. Jüridele tasuta! 		
MTÜ Pilkuse külaselts

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi
aasta üldkoosolek toimub
laupäeval, 23. aprillil algusega kell 11.00
aiandusmajas J.Hurda 5.
Päevakord:
aruanded, sõnavõtud, valimised.
Liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursioonideks
kirjapanemine algab kell 10.00. Võta kaasa liikmekaart.
Juhatus
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ga aastaga on SA Tehvandi Spordikeskus liikunud lähemale 2012. aastal ette
võetud eesmärgi täitumisele, milleks
on Kääriku Spordikeskuse (taas)loomine
keskuseks, kus eesti sport saaks kasvada,
kus sporditeadus areneks ning sporditurism
tooks endaga kaasa kogu Otepää piirkonna
suurema heaolu.
Me teeme Kääriku korda. Taastame kunagise hiilgava spordibaasi, muudame selle
modernseks, sest praegune baas on kasutamisest, vähesest renoveerimisest ning
loomulikust vananemisest väsinud. Oleme
kolme aastaga renoveerinud spordikeskuse
väliväljakute ala, kus põhirõhk on suunatud
pallimängudele, rannaspordile ja tennisele.
Niipea kui muru tärkama hakkab saavad
ka treenerite lapsed aga ka piirkonna
mudilased nautida järve ääres asuvat laste
mänguväljakut.
Tulevik on suunatud olemasolevate koolitus-, toitlustus- ning sportlaste majutustingimuste korrastamisse, olemasoleva kergejõustiku- ja jalgpallistaadioni uuendamisse
ning pesemistingimuste parendamisse.
Täiesti uute objektidena näeme keskuses
pallimängude halli ja kunstmuru jalgpalliväljakut, mis luuakse just selleks, et vähendada keskust ja ka piirkonda kiusavat hooajalisust.
Nimekiri spordialadest, mille registreeritud spordiklubid on Kääriku Spordikeskuse spordirajatisi ja muid teenuseid kasutanud on üle kolmekümne. See spordialade

nimekiri saab tulevikus ainult kasvada.
Meie keskust kasutavad täna peamiselt
laste ja noorte treeninggrupid. Usutavasti
jääb see sihtgrupp domineerima ka tulevikus. Tingimused luuakse aga selleks, et
spordialaspetsiifiline saavutus- ja tippsport
leiab keskuses üha enam rakendust. Samas
ei tohi ka unustada harrastajaid – olgu
need siis oma tervisest hoolivad sõpruskonnad, pered või piirkonna elanikud. Kääriku
ei saa olema suletud spordibaas ainult saavutusspordile.
Laiemas plaanis loome me keskuse,

mille tegevuse järel saavad kaudset või
otsest kasu ka piirkonna, maakonna ja
kogu riigi elanikud. Olgu viimane siis töökohtade või loodavate teenuste kaudu.
Koostöös Tehvandi Spordikeskusega
loome (mõnevõrra liialdades) 2020-ks
aastaks olukorra, kus näiteks Tartut hakatakse kutsuma selleks kohaks, mis asub
Otepää lähistel.
Kristjan Karis
SA Tehvandi Spordikeskuse
juhatuse liige

Laevamudelistid kogunevad Pilkuse järvele
7.-8. mail toimuvad Otepää vallas Pilkuse
järvel raadio teel juhitavate kestvussõidu paatide rahvusvahelised võistlused
„Tamme Karikas“.
See oli täpselt 10 aastat tagasi, kui laevamudelistide aktivistid Eesti Tehnikaspordi Liidu toel rajasid Pilkuse järve äärde,
järve kohale kõrguva tamme alla (sellest ka
võistluste nimi) võistlussilla. Ehitusel olid
abiks ka sõbrad, selle ala harrastajad Lätist.
Sellest ajast alates on aastas kord või
kaks seal raadio teel juhitavate paatide
võistlusi läbi viidud. Traditsiooniliselt on
olnud see hooaja avavõistlus Baltikumis.
Tänu looduskaunile kohale ja heale
organiseerimisele on „Tamme Karikas“
võistlus, kuhu tulevad kohale nii naaberriikide selle ala parimad kui ka kaugemate riikide esindajad. Alati on külalisteks
olnud lätlased, viimastel aastatel leedukad
ja valgevenelased, käinud on ka soomlased. Seekord ootame külalisi lisaks Venemaalt ja Norrast. Tase on kõrge – osalevad
piloodid, kes on maailma meistrivõistlustel
saanud medaleid ja pääsenud finaalidesse.
Kestvussõidu mudelid võistlevad ristkülikukujulisel võistlusrajal mõõtudega 100 x
50 meetrit, mille tagasirgel on lisaks sirge,
keskel 10 meetrit raja sissepoole nihutatud poi, nii et tekib M tähele sarnane
võistlustrass.
Peale mootorite soojendamist tuleb
mootorid seisata, et need stardisignaali
kõlades taas käivitada ja asuda võistlusringe läbima. Sõiduaega on 20 minutit.
Tehakse kaks sõitu, millest parim läheb
arvesse. Kui paadiklassis on võistlejaid
rohkem kui 13, sõidetakse kahes grupis
ning võitja selgitatakse finaalsõidus, kuhu
pääseb 12 parimat.
Juhtub sõidu ajal paat seisma jääma või
ümber minema, toob päästemeeskond

paadi sillale ning võistleja võib selle taas
sõidukorda seada ja sõitu jätkata.
Võisteldakse paadiklassides mis on
varustatud kas 3,5; 7,5; 15 kuupsentimeetrise silindrimahuga „nitro“ mootoritega või
27 ; 35 kuupsentimeetriliste bensiinimootoritega. Võimsamates paadiklassides ulatuvad kiirused kuni 100 km/h.
Sel aastal korraldame uuendusena
võistluse vabaklassis, kus ainsaks piiranguks
on paadi pikkus, mis ei tohi ületada 1,5
meetrit. Paat võib olla varustatud ükskõik
millise sisepõlemis- või elektrimootoriga.
Sõiduaeg neli minutit. Nii, et need, kellel
on kodus mõni raadio teel juhitav mootorpaat, mida soovitakse proovile panna, on
oodatud osalema.
Treeningsõidud algavad laupäeval, 7.
mail kell 10.00, võistlussõitude algus kell
12.00.
Et kaugemad osalejad aegsasti koduteed

2015. aasta võistlus Pilkuse järvel.
Foto Eesti Laevamudelistide Liit.

alustada saaksid on pühapäeval võistluste
algus kell 9.00.
Rohkem infot: https://www.facebook.
com/laevamudelism/
Eesti Laevamudelistide Liidu juhatuse
esimees Toomas Torv
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34. Tartu Jooksumaraton toob Otepääle üle 2000 inimese

Volbriöö teatejooks

Emadepäeval, 8. mail toimuv 34. Tartu Jooksumaraton toob Tehvandile Baltimaade suurima maastikujooksu starti üle 2000 inimese. Kuid terve Tartu
Jooksumaratoni programm on sel aastal veelgi
suurem ning ulatub koguni neljale päevale.
Esmaspäeval, 25. aprillil saab Tartu Jooksumaratoni programm alguse, kui maratoni finišipaigas
Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses toimub
algusega kell 18.30 tasuta ühistreening, kus saab
joosta 10km ja 16km pikkust distantsi. Oodatud on
kõik, kes tahavad Tartu Jooksumaratoniks treenida, rajaga tutvust teha või lihtsalt koos seltskonnaga kevadiselt kaunist rada Elva ümbruse metsade
vahel nautida.
Reedel, 6. mail algab põhiprogramm. Nimelt
toimub kell 19.00 Tartus, Tähtvere spordipargis
koostöös Lastefondiga Heateo jooks, mis varasemalt joosti laupäeval koos lasteüritustega. Uus päev
ja kellaaeg tulenevad peamiselt sellest, et vähendada laupäeval lasteürituste päeva koormust ja et
Heateo jooksjad paremini Tähtvere spordiparki ära
mahuksid.
Sel aastal kogume raha 3aastase Cassandra
toetuseks, kes põeb väga haruldast nahahaigust
nimega bulloosne epidermolüüs. Registreerimine
Heateo jooksule on tasuta. Stardimaterjalidele järgi
tulles tuleb annetada Cassandra toetuseks vähemalt
1 euro ning iga osaleja kohta paneb ravimfirma
TEVA juurde 5 eurot. Nii kogusime eelmisel aastal
heategevuseks pea 8500 eurot, sel aastal loodame
ületada juba 10 000 euro piiri.
Laupäeval, 7, mail on laste päev, kui kell 11
algavad Tartus, Tähtvere spordipargis 34. Tartu
Jooksumaratoni lastejooksud. Algul kõige väik-

Traditsiooniline Volbriöö teatejooks toimub 30.
aprillil stardiga kell 17.00 Tehvandi staadionilt.
Kogunemine stardipaigas kell 16.30. Võistlema on oodatud igas vanuses spordiklubide
võist- konnad, kooli võistkonnad, töökollektiivid, sõpruskonnad, Otepää külade võistkonnad jt. Teatevõistkonda kuulub 7 liiget, kellest
vähemalt 3 peavad olema naissoost.
Igal jooksjal tuleb läbida 300-400 m. Jooksurada kulgeb järgmiselt:
1. vahetus - start Tehvandi staadion;
2. vahetus - lasketiiru parkla sissesõidutee;
3. vahetus - Mäe tn. energiasammas;
4. vahetus - Mäe tn. ja Pühajärve tee rist;
5. vahetus - Kultuurimaja ees;
6. vahetus - bussijaamas külastuskeskuse
ees;
7. vahetus - Valga mnt. Konsumi taga kuni
finišini Tehvandi staadionile.
Võistkondade eelregistreerimine kuni 29. aprillini kell 12.00 – harald.laidre@otepaa.ee.

sematele mõeldud TILLUjooksud, kes saavad
osaleda 400m kuni 850m pikkustel jooksudel ning
kell 12.00 MINImaraton, kus juba suuremad lapsed
ja noored saavad osaleda 2km pikkusel jooksul.
Lastejooksud on kõigile tasuta, registreerimine
avatakse internetis võistlusnädala esmaspäeval ehk
2. mail, registreerimine on avatud ka kohapeal.
Pühapäeval, 8. mail saab Otepäält, Tehvandi staadionilt kell 11.00 stardi 34. Tartu Joooksumaratoni 23km distants. Kell 13.00 stardib finišipaigast

Elvast, Tartumaa Tervisespordikeskusest 10km distants. Mõlemale jooksule on oodatud ka kepikõndijad.
34. Tartu Jooksumaratonist saab rohkem infot ja
registreerida aadressil www.tartumaraton.ee.
Peeter Liik
MTÜ Klubi Tartu Maraton turundus ja
kommunikatsioon

Foto: Kaimo Puniste

Täpsem juhend ja nimeline registreerimisleht
Otepää valla kodulehel.
Osavõtt tasuta, auhinnad, võitjale rändkarikas,
parimale 3 võistkonnale medalid, diplomid!
Kohtumiseni jooksurajal!
Võistlust korraldab Otepää Vallavalitsus koostöös Otepää Konstaablijaoskonna ja Tehvandi
Spordikeskusega. Toetab Eesti Kultuurkapital.
Harald Laidre
Otepää valla spordiürituste korraldaja

Karupesa Teami hooaja tulemuste kokkuvõte
Möödunud suusahooaeg kulges Karupesa Teami jaoks edukalt. Meie sportlased
esinesid hästi mitmetel võistlustel Eestis
ja välismaal ning saavutasid palju suurepäraseid tulemusi. ETV-Swedbank noortesarjas osales kokku üle 500 noorsportlase 32-st erienvast suusaklubist üle Eesti.
Karupesa Teami esindas selles sarjas

Eesti meistrid Mariel Merlii Pulles ja Teiloora Ojaste (vasakul),
Mart Vsivtsev (hõbemedal), Kalju Ojaste (Karupesa Teami
treener).
Foto: Tanel Ojaste.

Klubi
1. koht 2. koht 3. koht 4. koht 5. koht Medaleid
							kokku
Karupesa Team 14
16
9
8
6
53
Tartu SUKL
13
7
9
11
12
52
Nõmme SPKL
5
11
13
7
10
46
Jõulu SUKL
14
6
4
8
3
35
Alutaguse SUKL 3
3
8
9
5
28
RR SUKL
5
2
7
7
7
28

Eesti noorte meistrivõistlustelt saavutasid
Karupesa Teami noored 4 kuldmedalit, 3
hõbedat ja 2 pronksi.
Kokku oli Otepää suusaklubi medalite
arvestuses klubidest teisel kohal.
N18 vanuseklassis võitis Mariel Merlii Pulles
kokku 3 kuldmedalit.

Eesti noorte meistrivõistlused

Klubi
1. koht 2. koht 3. koht Medaleid
					kokkku
CFC SPKL
2
4
4
10
Karupesa Team 4
3
2
9
Nõmme SPKL
2
3
4
9
Tartu SUKL
1
4
3
8
Ambla SPKL
3
2
3
8
Alutaguse SUKL 4
0
2
6

Karupesa Team tänab klubi pikaajalisi suurtoetajaid: UPM-Kymmene Otepää AS; Altius Energia; Rapla Metall ja Karupesa Hotell.

Suusahüppajate talihooaja
kokkuvõtteks
Otepää noored suusahüppajad võivad 2016. a talihooaja kordaläinuks lugeda. Eesti meistrivõistlustelt
toodi seitsmest erineva vanuseklassi meistritiitlist 5
Otepääle. Oma vanuseklassis teenisid kuldmedali
Andero Kapp, Kevin Klopets, Markus Alter, Artti
Aigro ja Kenno Ruukel.
Veebruaris Otepääl toimunud Põhjamaade
noorte meistrivõistlustel tegi Eesti suusaajalugu
Markus Alter, kelle kaela riputati neli kuldmedalit. Tõsi – soomlased ja norralased tõstsid Markuse
konkurendid vanemate poiste sekka. Fakt jääb aga
faktiks ja kui kõrvutada hüppemäel tulemusi, oleks
Markus ikkagi olnud oma vanuseklassi suursoosik.
Artti Aigro saavutas vanemate poiste suusahüpetes meeskondliku hõbeda ja individuaalse neljanda koha. Meeskondlik hõbe oli eestlastele tõeline
maiuspala, sest selja taha jäeti Norra esindusvõist-

kokku 29 noorsportlast (vanuses 9-23
aastat).
Swedbanki noortesarjas jagatakse 5-le
parimale medaleid, klubide arvestuses
saavutas Karupesa Team kindla esikoha.
Üldkokkuvõttes saavutasid sarjas
esikoha: M12 vanuseklassis Ivar Vsivtsev
ja N16 klassis Teiloora Ojaste.

kond ja mõlemad Soome meeskonnad.
Apteekrimäe tegemiste kohta võib öelda, et tänu
mäemeister Raimo Peerna hoolitsusele toimib
kompleks väga hästi. Talvel avati uued K-3 m, K-5 m
ja K-7 m hüppemäed. Kõik planeeritud võistlused
said peetud. Tundub, et kogu vabariigi mastaabis
on ala madalseis läbi saamas. Selle tõestuseks olgu
noortesarja finaaletapil autode ummistus parklas ja
juurdepääsuteel.
Meile endile teeb erilist heameelt Otepää
väikeste tüdrukute juurdevool hüppetreeningutele.
Treener Silver Eljand

Vasakult: Kenno Ruukel, Markus Alter,
Andero Kapp, Kevin Klopets ja Artti
Aigro.
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Koolieelikud õppisid plaasterdamist ja sidumist
Alates sellest aastast nimetatakse rahvakalendri järgi tuntud mahla- ja jürikuud
ka südamekuuks. Sellest muudatusest
ajendatult külastasid aprilli esimesel
nädalal Otepää lasteaeda Eesti Punase
Risti töötajad. Spetsialistid jagasid turvalisuse- ja esmaabialaseid teadmisi
koolieelikutele.
Alustuseks käsitleti õpitoas erinevaid
olukordi, mis võivad lastel ootamatult ette tulla. Näiteks arutleti, kuidas
käituda, kui sinu kõrval peatub auto,
millest hüütakse: „Kuule, plika, hüppa
peale, viin su sõitma linna peale!“ Kinnistati teadmist, et võõraga kaasa minna
ei tohi. Meenutati, et kedagi ei tohi
narrida – iga laps on isemoodi. Lapsed
olid arutledes jutukad ja jagasid küla-
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Kultuurikalender
27. aprillil
kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi
saalis Jazzkaar 2016. Itaalia lauljatar Maria
Laura Baccarini ja prantsuse viiuldaja Régis Huby.

listele lahkelt seiku oma elust: kellel oli
vend rattalt kukkudes vigastada saanud,
kellel on kodus tulekustutusvahendiks
tuletekk. Kõik tuli ette kanda, sest ega
külalised muidu tea! Pärast arutlust
kujutles igaüks endale plaasterdamist
vajava sõrmehaava. Selgituste saatel
said kõik vigastatud näpud plaasterdatud. Järgmisena kujutleti peopessa
suurem ja lausa sidumist vajav haav.
Õpetustele tuginedes sai ka see tohterdatud.
Lisaks uutele ja meeldetuletatud
teadmistele sai iga laps õpitoast kaasa
ka sidemerulli, plaastri ja helkuri.
Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE ENNOK

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

Piletid 5 eurot Piletilevis ja kohapeal. Korraldab Otepää
Kultuurikeskus.

4. mail kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis
Rakvere Teatri etendus „Maalermeister“. Pilet
11/13 eurot.Piletid müügil Piletimaailmas, Otepää
Turismiinfos.
7. mail kell 12.00 Otepää Gümnaasiumi saalis
Emadepäevale pühendatud kontsert. Laste
sünnikirjade kätteandmine. Otepää valla aasta
ema 2016 tunnustamine, laste sünnikirjade
jagamine. Kontserdil esinevad Pühajärve
Põhikooli ja lasteaia lapsed. Kohvilaud.
Korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää
Naisseltsi ja Otepää Vallavalitsusega.

Sidumishoos on Maru-Mürade koolieelikud.

SPORDikalender
23. aprillil

kell 12.00 Tehvandil Mäejooks.

Registreeruda saab ka võistluspäeval kohapeal.
w w w.sportos.eu/ee/et/meie-liigume-tehvan-

Jazzkaar 2016
Tribute to Giorgio Gaber
Kolmapäev, 27. aprill kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

Itaalia lauljatar Maria Laura Baccarini ja prantsuse viiuldaja Régis Huby
pakuvad publikule unikaalse versiooni itaalia muusikalisest poeesiast kaasaegses võtmes. Intiimne ja teatraalne
esitus avab kuulajate ees legendaarse
Itaalia laulja, helilooja ja näitleja Giorgio
Gaberi pärandi. Muusikalised jutustused
viivad kuulaja ühiskonnakriitiliselt vürtsitatud Itaalia teatri- ja muusikamaailma.
Maria Laura Baccarini on Itaalia laulja,
näitleja ja tantsija. Tal on selja taga
põnev karjäär muusikaliteatrites nii New
Yorgis Broadway’l kui ka Euroopas. Viimastel aastatel on ta esinenud regulaarselt ka Prantsuse kaasaegse improvisatsiooni kavade ja jazzmuusikutega.
Prantslase Regis Huby muusikaline
ampluaa ei mahu ühegi žanriliigituse
alla – ta on aktiivselt tegev nii viiuldaja,
helilooja, improvisaatori kui produtsendina, kelle loendamatutes koostöödes

di-maejooks

kohtuvad nii klassika ja rahvushümnid
kui post-rock ja jazz. Hiljuti valmis tal
koostöös Baccariniga kava Cole Porteri
muusikast, sel korral on fookuses
Giorgio Gaberi lood ja laulud.
Giorgio Gaber (1939-2003) oli itaalia
laulja, helilooja, näitleja ja lavastaja. Ta
oli vastupandamatu huumoritaju ja erakordse pühendumisvõimega intellektuaal, kellest jäi järele mahukas pärand
– elutöö, mis analüüsib Itaalia ühiskonda ja inimloomust.
Maria Laura Baccarini: “Mul on
Giorgio Gaberi tekstide ja lugudega
väga isiklik ja intensiivne suhe.” Gaberile pühendatud kava on võimaldanud
tal inimese ja artistina palju kasvada,
sest neis jätkub lõputult avastamisrõõmu. Koos Regis Huby’ga väljendavad
nad Gaberi tundemaailma – küsimusi ja
vastuseid, vastamatajäämisi. Huby helikeel on ideaalilähedane – isiklik, rikkalik ja väljapeetud, iga fraasi koheldakse
suure austusega. Kogu selle tundevirve
väljendamiseks ja lugude jutustamiseks
kasutavad nad vokaali, kaht viiult, luupereid ja efekte.
Piletid (5 eurot) müügil Piletilevis ja
koha peal enne kontserdi algust.

24. aprillil
kell 11.00 Otepää keskväljakult
matk ümber Pühajärve.
27. aprillil
kell 16.-19.00 Meegaste kaardil 1. Valgamaa orienteerumispäevak.
30. aprillil
kell 17.00 Tehvandi staadionil
Volbriöö teatejooks.
1. mail
kell 11.00 Aedlinna staadionil
FC Otepää Kollane U11 - Viljandi JK Tulevik
U11 jalgpallis.
1. mail
kell 12.30 Aedlinna staadionil
FC Otepää Must U11 - Valga FC Warrior U11
jalgpallis.
1. mail
kell 11.00 Otepää Golfis
Üle-eestiline tasuta golfipäev. Kavas on golfiteooria ABC tutvustamine, siis proovitakse
harjutusväljakutel kätt ja järgneb demotund
päris väljakul. Kogu üritus on tasuta. Lisainfo:
www.golf.ee; www.otepaagolf.ee.

4. mail kell 16.-19.00 Tehvandil 2. Valgamaa
orienteerumispäevak.
7.-8. mail
kell 12.00 ja kell 9.00 Pilkuse
järve ääres Rahvusvahelised võistlused
kestvussõidus raadio teel juhitavatele paadimudelitele „Tamme Karikas“. nfo: https://
www.facebook.com/laevamudelism/

8. mail
kell 9.30 Tehvandi staadionil
34. Tartu Jooksumaraton.
8. mail
kell 17.00 Tehvandi staadionil
FC Otepää vs Tartu Ülikool Fauna jalgpallis.

Kontserdi korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühinguga.

4. mail 2016 kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis
Rakvere Teatri etendus Maalermeister
Remontiline komöödia ehk kuidas petta oma meest
ja sellest puhtalt välja tulla

Lavastus Gerda Kordemets
Kujundus Eugen Tamberg
Liikumine Laine Mägi
Muusikaline kujundus: Gerda Kordemets, Peeter
Pilv ja Ahti Bachblum
Tõlkija Ann Must
Osades: Liisa Aibel, Ülle Lichtfeldt, Tarvo Sõmer
Inglise komöödia armukestest, remondist ja
armuremondist.
Kus tegijaid, seal nägijaid, öeldakse. Nii on ka
meie loos – ühes kohvikus nähakse üht naist ja üht
meest toredasti aega veetmas. Ainult et see naine
pole selle mehe naine ja nägijate seas on lahkeid
inimesi, kes mehe abikaasale nähtust teada
annavad. Ja siis läheb andmiseks – petetud naine
tahab oma mehe armukese abikaasale petmisest
rääkida, armuke ei taha, et tema abikaasa petmisest teada saaks.

Toomas

Torv, +372 5045353

Õnneks on käepärast harrastusnäitlejast maalermeister, kes teab, et kõike saab varjata, kui vaid
õiget tooni kasutada.

Pilet 13/11 eurot.
*Sooduspilet kehtib pensionäridele ja õpilastele.
Piletid on müügil Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuses ja enne etenduse algust koha peal.

597 aastat Arula
esmamainimisest
Kohtume jälle 30. aprillil Lutsul kell 15.00. Tule
meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja uusi
leidma. Tule, kui sa tunned sidet Arulaga või
tänaste toimetustega siin. Meelitame suve lähemale! Koos kosutame keha talutoiduga, lustime
ja tunneme ennast mõnusalt.
Ootavad kanuu ja orienteerumine, muusika
ja tants. Minevikku vaatamised. Naabrite folgitantsu ja näitegrupp koos Valguta nägusate
mooridega, segarahvatantsijad Sauelt ja paar
vanaema Riiast. Kohtume ka Toomide suguvõsa
esindajatega, kes on Arula mõisamaade kõrgematel mägedel elanud juba 18. saj. alguses. Ka
„Roosid" ei ole meid unustanud.
Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames kaasa ning jaga seda meiega. Too peolauale natuke
meelepärast kohvikõrvast nt. koduküpsetatud
koogike, puuvili või midagi, mida oled sügisel
purki teinud ja soovid teistega jagada. Meene
ja soe söök on teid juba ootamas.
Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma
tulekust aadressil: arulakyla@gmail.com või telefonil 5218653.
Meie
pidu
võid
toetada
EE311010202008060005 SEB, Voldemar Tasa,
selgitus - Arula pidu.
Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, muidu
jääd Arula asjadest ilma!

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
1.04.2016 anti välja korraldused:
n

Väljastada projekteerimistingimused H.T-le majavalduse projek-

teerimiseks Nõuni külas.
n

Tunnistada küttepuude müüja leidmiseks (Palupera Põhikool) kor-

raldatud kääbushankes edukaks pakkumuseks FIE Arne Kruuse pakkumus hinnaga 25,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
n

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni küla elanik

ajavahemikul 04.04.2016-01.04.2017.
n

Maksta

-erakorralist toetust ühele toimetulekuraskustes isikule kokku summas
50 eurot;
-õppetoetust ühele kutseõppeasutuses õppivale õppurile kokku summas
40 eurot.
11.04.2016 anti välja korraldused:
n

Tunnistada kääbushanke „Remonttööd Palupera mõisakooli saalis

ja laval“ edukaks pakkumuseks AS EVIKO pakkumus maksumusega 15
300 eurot käibemaksuta.
n

Anda Rally Estonia MTÜ-le luba rahvusvahelise autospordiürituse

„Rally Estonia 2016“ korraldamiseks valla territooriumil 16. ja 17. juulil
2016.
n

Anda luba Orienteerumisklubile ILVES spordiürituse „Orientee-

rumisvõistlus Ilves-3“ korraldamiseks 29.04.–01.05.2016 Palupera valla

PALUPERA

19. aprill 2016

Hariv päev Tallinnas
13. aprillil külastasid Palupera Põhikooli 8. ja 9. klassi õpilased Riigikogu ja Stenbocki maja. Päev algas
varakult. Riigikogusse jõudmisel tuli
läbida põhjalik turvakontroll, selline
kogemus oli paljudele esmakordne.
Tihe programm algas ekskursiooniga Riigikogu hoones, saime
jälgida infotundi ja kohtuda peaministri endaga. Ka väike sportlik
osa oli programmis sees – nimelt oli
võimalus külastada Pika Hermanni
torni. Jalgade vaeva kompenseeris
torni tipust avanev imeline vaade.
Pealelõunal suundusime Liina
Kersna juhatusel Stenbocki majja,
kus külastasime pressikonverentsi
ruumi, peaministri kabinetti ja teisi
valitsushoone kauneid tube. Samuti
saime nautida vaadet Tallinnale
Stenbocki maja rõdult ja teha ka nö.
kohustusliku pildi.
Meid võttis vastu ja Riigikogu külastuspäeva korraldas Liina Kersna oma meeskonnaga. Suur aitäh
neile!

Kohtumine peaministriga. Foto: Arvet Silk
Loodame, et ka edaspidi avaneb selliseid
toredaid võimalusi noortel poliitikaga tutvumiseks.

Ave Riivik
Palupera põhikooli 9.klassi õpilane

territooriumil (Räbi ja Päidla küla).
n

Anda MTÜ-le Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi luba spor-

diürituse Eesti Maastikurattasarja rattamaratoni Elva etapi korraldamiseks 24.04.2016 Palupera valla territooriumil.
n

Määrata

-aprillikuul vajaduspõhine peretoetus 16-le isikule kogusummas 1 170
eurot.
n

Korrakaitsjate ja päästjate töö õpilaste silmade läbi

Maksta

-toetust ühele kutsekooli lõpetanud õppurile summas 40 eurot;
-õppetoetust kahele kõrgkoolis õppivale ja ühele kutseõppeasutuses
õppivale õppurile kokku summas 120 eurot.

Palupera Vallavalitsus kuulutab välja alljärgnevad hanked:
Valla teeregistris olevate teede greiderdamine
Ühekordne ring greiderdamist vajavate teede osas on ca 40
km. Aasta jooksul tuleb greiderdada vastavalt vajadusele
ja ilmastikule kuni 2 korda. Ootame töötunni hinda ja tööd
teostava masina iseloomustust pakkujalt, kes omab Maanteeameti poolt väljastatud teehoiutööde tegevusluba. Mainida
ära käibemaksukohuslus ja kasuks tulevad ka kogemused.
Esimene ring tuleb teostada peagi! Esitada pakkumus, märksõnaks „Greider“.

Neljapäeval, 7. aprillil toimus Valga Gümnaasiumis Sisekaitseakadeemia korraldatud sisejulgeolekupäev, millest võttis osa ka Palupera
põhikooli üheksas klass.
Päeva põhilise osa moodustas oma võistkonnaga erinevatest võistlustest osavõtt. Oma
oskusi sai näidata maksuülesande lahendamisel, vanglas keelatud esemete ja salakauba tuvastamisel, tuletõrjuja kaitseriietuse aja
peale selgaajamises ning kadunud inimeste
otsimisel interaktiivses keskkonnas.
Huvilistel oli võimalik arvutiklassis koostada fotorobotil pilt Valga gümnaasiumi direktorist. Peale võistlusi toimusid päästeameti ja
politsei demonstratsioonesinemised.
Oli väga tore ja meeldejääv pärastlõuna.
Ave Riivik
Palupera põhikooli 9. klassi õpilane

Bussipeatuste trimmerdamine ja heakord
Sügiseni vajavad trimmerdamist 5 bussipeatuse (Pastaku
2, Astuvere, Päidla, Neeruti) ümbrused, kuni 2 m laiuselt.
Heakorda vajab aga 14 bussiootepaviljoni ja/või peatust (Palupera, Palupera rist 2, Kalmemäe, Päidla, Kintsli, Ristimäe,
Makita, Lasteaed, Palu 2, Hellenurme 2, Nõuni) – ümbruse
koristus, prügikastide tühjendus (olemas kümnes paviljonis).
Sagedus – vastavalt vajadusele, millest anname teada. Esitada
ühe ringi maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Bussipeatused“. Info peatuste ja paviljonide kohta valla veebilehelt
www.palupera.ee.
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 20. aprillil kell 15:00 (laekumise tähtaeg) kinnises ümbrikus või e-postile palupera@palupera.ee. Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Elva Tarbijate Ühistu esindajate

KOHTUMINE RAHVAGA
Nõuni kultuurimajas
neljapäeval, 21. aprillil kell 12.30.
Tule kohale ja saad
küsimustele vastused!

Käisime festivalil!
Kõlab uhkelt ja uhke see oligi. Elvas toimus Lõuna-Eesti
laste ja noorte X Mitteteatrite Festival.
Ikka täitsa festival koos kroonitud žürii ja auhindadega. Kahel päeval etendus 25 lugu. Osalejaid oli Jõgeva, Põlva-, Valga- ja Tartumaalt. Palupera kooli 4. klass
esitas Wimbergi „Arvutihullud“ ja pälvisime eripreemia
aktuaalse teemapüstituse eest.
Poised ise arvasid proovidest, esinemisest, festivalist ja
näitlemisest nii:
...äge oli, kogu klass sai osaleda ja segi ei läinudki;
...näidendi õppimine oli lõbus ja proovides sai nalja;
...meil olid kihvtid riided;
...tahaks veel näidendeid teha;
...teisi oli ka tore vaadata;
...esinemispäeval sai tundidest ära;
...teame ise ja sai teistelegi öeldud, et ei tohi nii kaua
arvutis olla, muidu juhtub nii, nagu Buratinoga
meie loos.
...HAKKAMA SAIME!!!
Nii arvab loo kirjutaja ja laste juhendaja
õpetaja Maire Lemberg

Urmo, Andre, Eleri ja Ave koostavad fotorobotil Valga
Gümnaasiumi direktori pilti.
Foto: Arvet Silk

19. aprill 2016

DETAILPLANEERINGUD
Vaino kinnistu (58201:002:0591) detailplaneeringu lähteseisukohti tutvustav ja valminud eskiislahenduse avalik arutelu
on 5. mail 2016 algusega kell 16:00 Palupera vallamajas.
Palupera vallavolikogu algatas Vaino kinnistu DP koostamise 24.03.2016 otsusega nr 11. Planeeritava ala suurus oli
ligikaudselt 2,8 ha. Käesolevaks ajaks on täpsustunud ala
suurus – ligikaudselt 2 ha.
Detailplaneeringu eesmärk on kaaluda võimalusi maa-ala
tootmismaa ja maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks
jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja haljastuspõhimõtete määramine, kuja määramine,
tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse
abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning
servituutide vajaduse määramine.
2011. aastast kehtiva üldplaneeringu (ÜP) järgselt on Vaino
kinnistu maa-ala reserveeritud kaubandus-, teenindus-, majutus- ja büroohoone maaks. Sihtotstarbe muutmise põhiline
eesmärk on eraldada ÜP-s tootmismaaks määratav maa-ala,
millele planeerida ja hiljem rajada kuni 350 kW tootmisvõimsusega päikeseelektrijaam.
Planeeringu eskiislahendusega on võimalik tutvuda Palupera valla veebilehel Valla funktsioonid – Menetlemisel
planeeringud.

Palupera põhikooli 5.-9. klassi õpilased külastasid 6. aprillil Tartu ülikooli. Külaskäik sai teoks
tänu hasartmängumaksu nõukogu poolt rahastatud projektile „Maakoolist ülikooli“. Õpilased jagati kahte gruppi ja kumbki grupp läbis
kaks pooleteisetunnist haridusprogrammi.
5.-6. klassi programmid kandsid pealkirja
„Aeg ja inimene“ ning „Maateadus“. Esimene
nimetatust toimus ülikooli kunstimuuseumis.
Õpilased said ise valmistada kipsist koopia
ehtsa Kreeka meistri kunstiteosest ehk gemmi.
Räägiti Kreeka jumalatest, pidustustest ja inimeste eluolust.

Teine haridusprogramm toimus Toomemäel
ülikooli tähetornis, lapsed said palju huvitavat
teada maavärinatest ning vulkaanidest. Koos
juhendajaga pandi ka üks „vulkaan“ purskama, Hullu Teadlase laboratooriumis õnnestus
mõnelgi soola ja niidi abil jääkuubik veeklaasist
välja tõsta.
7.-9. klass osalesid tähetornis programmis
„AstroFüüsika“, kus meisterdasid spektroskoopi ja joonistasid tähtede heledusgraafikut.
Kunstimuuseumis oli nende programmiks
„Kunstilood“, mille käigus lisaks antiikkunstilugudele said ka nemad valmistada gemme.

5. aprillil toimus
Puka rahvamajas
Valgamaa laululaps
2016 eelvoor (Palupera,
Sangaste ja Puka vallad).
Hellenurme lasteaeda
esindasid kaks laululast –
Grete-Marie Türk ja Säde
Lee Hitrov.
I vanusastme (3-7aastased) võitis Säde Lee
Hitrov Riine Pajusaare
lauluga “Seitseteist
kevadist hetke” ning
tema esinemine jätkus
Tõrvas lauluvõistluse
lõppkontserdil.

PROJEKTID
palupera mõisakooli
240. aastapäeva tähistava
postkaardi trükkimine

Teeme Ära 2016 talgud
Palupera vallas
PALUPERA PRITSIKUURI HEAKORRATALGUD
23. aprillil alustatakse kell 10.
Lehtede riisumine, grilliplatsi
hooldus, majas suurpuhastus. Võta kaasa reha, töökindad, saag.
Talgujuht Mikk Vaht, paluperaselan@gmail.ecom, tel. 56369941.
HELLENURME NOORTEKESKUSE ÜMBRUSE HEAKORRATÖÖD
1. mail alustatakse kell 10.		
Noortekeskuse alal korviplatsi
korrastamine, lehtede riisumine, lillede istutamine. Noortekeskuse
ruumides kevadpuhastus. Kaasa rõõmus meel ja töötahe. Talgujuht
Mari-Liis Vanaisak, vanaisak.mariliis@gmail.com, tel. 58687501.
PALUVESKI TALGUTÖÖD

Aprillis tähistatakse südamekuud
Tule sinagi ja tee oma tervisele kingitus.
Ootame

laupäeval, 30. aprillil Nõuni palliplatsile,
et koos läbi viia vahva

VOLBRIÕHTU
ORIENTEERUMISVÕISTLUS.
*kogunemine kell 19
*pane kokku kuni 3liikmeline võistkond
/või paneme kohapeal/
*lahedamatele kostüümidele ERIAUHINNAD
*lastele väikesed võistlused
*kõigile, nii võistlejatele kui ka pöidlahoidjatele,
väike lõõgastus volbrilõkke valguses
Info: Marika 53465648, Kalev 5139071
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Maakoolist ülikooli

Palupera vallavalitsus

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus.
Palupera valla roll – osaletakse projekti
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2016 I jaotus.
Toetus – otsustati eraldada 100 eurot (1500 tk)
postkaardi trükkimiseks, tähistamaks mõisakooli
240. aastapäeva. Omaosaluse katab kohalik
omavalitsus 2016. a vallaeelarve eraldisest
summas 160 eurot.
Projekti lõpp – 20.06.2016. a.

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

PALUPERA

7. mail alustatakse kell 10.		
Võsa saagimine, prahikoristus.
Okste korjamine ja põletamine. Kaasa reha, kindad, kummikud
ja hea tuju. Talgujuht Hendrik Redi, hendrikredi@gmail.com, tel.
56142924.
NEERUTI KÜLAPLATSI ETTEVALMISTAMINE SUVEKS
7. mail alustatakse kell 10.		
Riisume ja korrastame platsi.
Võimalusel külvame laululava ette muru, et saaksime jaanipäeval
laulda „Jaanipäevaks kõrgeks kasvab rohi...“. Vaatame tõele näkku
ja saeme külakiige lõkkematerjaliks (vähemalt osaliselt). Võta kaasa
tööriistad – kui on, hea tuju, siis kui tööriistu pole. Sõber, naabrinaine ja naabrimees, lisaks reha, labidas ja saag. Talgujuht Tarmo
Märss, moisnikmees@hot.ee, tel. 5031425.
PÄIDLA MÕISAJÄRVE UJUMISKOHA KORISTUSTALGUD
7. mail alustatakse kell 10.		
Rannaala riisumine, okste korjamine/põletamine, veeohutusstendi paigaldamine, riietuskabiini
koristamine/korrastamine. Kaasa reha, kindad ja hea tuju. Talgujuht
Ermo Kruuse, ermo.kruuse@gmail.com, tel. 5113543.
TURVALINE UJUMISKOHT NÕUNI JÄRVE ÄÄRES TOOB NAERATUSE SUULE!
7. mail alustatakse kell 11.
Stendi ehitamine, paigaldamine, natuke koristustööd (riisumine). Kaasa hea tuju ja lustlik meel.
Talgujuht Marika Viks, viks.marika@gmail.com, tel. 53465648.

Veel külastas vanemate klasside grupp peahoones vana füüsika auditooriumi.
Põnev päev lõppes vestluse ja tagasisidemega ülikooli aulas ning kartseri külastusega. Õpilased jäid päevaga rahule, nad leidsid, et hea
oli saada uusi teadmisi veidi teises vormis kui
koolitund, osaleda huvitavates katsetes ning
tutvuda ühe Tartu linna väga kauni ehitisega.
Täname Tartu Ülikooli huvitava ja õpetliku
õppepäeva eest.
Palupera põhikooli õppealajuhataja
Reet Allak

Murueide tütar
Paluperas elas kord üks mõisahärra, kellel ei olnud naist ega lapsi. Ühel
päeval läks mõisahärra mets hirvi jahtima. Ta leidis ühe nutva tüdruku,
kelle nimi oli Mari. Tüdruk ütles, et ta on vaene ja tal ei ole kodu. Parun
otsustas tüdruku kaasa võtta.
Mõisahärra oli kaaslase üle väga rõõmus, aga imestas, miks neiu
juuksed on rohekat värvi. Samuti olid juuksed hommikuti kastemärjad ja
kuuma ilmaga koltusid veidi. Kuid härra ei küsinud midagi, sest Mari oli
ilus ja toimekas.
Ühel päeval palus parun Mari kätt. Määrati kindlaks pulmapäev. Kuid
parun kartis, et kõik hakkavad tema pruudi üle roheliste juuste pärast
naerma ja ta saatis kulleriga pealinna teate, et Palupera parun palub palukakarva parukat parunessile. Kolm päeva enne pulmi oli parukas kohal.
Pulmapäeval sisenes mõisa saali roheliste juustega naine ja küsis: „Kus
mu üleannetu tütar on?“
Rahvast käis kahin läbi, sest siseneja oli murueit, kes ei tundnud õnneks
oma punast parukat kandvat tütart ära ja läks minema.
Pärast seda muutusid Mari rohelised juuksed punaseks ja nad elasid
mõisahärraga õnnelikult elu lõpuni.
Aga paruni telegrammitekst sai kuulsaks, sest seda kasutasid näitlejaks
õppivad noored oma kõnetundides keeleharjutusena.
Triinu Kull, Palupera põhikooli 5. klass

Jutt sai ergutusauhinna üleriigilisel 24. Sten Roosi muinasjutuvõistlusel.

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 Vallavalitsuses
n

Kinnitati Puka vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.

n

Hajaasustuse programmi raames saab esitada käesoleval

aastal taotlusi 23. maini. Valdkonnad: veesüsteemid, kanalisatsioonisüsteemid, juurdepääsuteed, autonoomsed elektrisüsteemid.
Toiminute teostamiseks kinnitati komisjoni koosseis. Määratleti
eelistatud sihtrühmad järgnevalt: 1) pered, kus on 2 ja enam kuni
18-aastast last; 2) pered, kus on 1 kuni 18-aastane laps; 3) puudega
isik peres.
n

Nõustuti Keskkonnaameti poolt vee erikasutusloa väljastami-

sega Pühaste külas Täku kinnistul asuva Koruste peakraavi paisutamiseks Koruste paisul.

Teade
Käesoleva aasta 1. juunist kehtivad Puka vallas
uued vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad:
1) vee teenuse hind 1,34 eurot/m³;
2) kanalisatsiooni teenuse hind 0,98 eurot/m³.
Hinnad sisaldavad käibemaksu.

ANNA ÄRA
Laupäeval, 23. aprillil 11.00-16.00.
Pühapäeval, 24. aprillil 11.00-14.00.
Puka alevikus Kooli tn 6
kasutatud riiete kaupluse kõrval.
Tule ja vaata, leiad ka endale midagi. Võid tuua
ka ise asju, mida sa ei kasuta, mõnele teisele võib
see väga vajalik olla.
Info telefonil 5648 5327.

PUKA

19. aprill 2016

Koolilapsed Aakre raamatukogus külas
Kevadeti on 2. ja 3. klassis inimeseõpetuse tunnis
teemadeks meie koduvald, selle sümbolid ja erinevad ametid kodukohas. Eelmisel aastal tutvusime Aakre kauplusega ja müüja elukutsega nii
leti ees kui taga, sel aastal otsustasime külastada
Aakre raamatukogu.
Aakre rahvamajas asuvas sel aastal 90 aastaseks saavas raamatukogus võttis meid vastu raamatukogu juhataja Riina Siik. Ta tutvustas lastele
oma ruume, näitas nostalgilist raamatute kartoteeki paberist sedelitega ja näitas tänapäevaseid
arvutiprogrammi sisestatud raamatukirjeid. Paari
klahvivajutusega saab kiiresti teada, kas otsitav
raamat on riiulis või välja laenutatud. Samuti
saab teada lugejate, külastuste ja raamatute
arve. Nägime ka kuhu käib raamatus tempel ja
triipkood. Riina näitas kuidas tagastatud raamatut lugeja kaardilt maha võtta. See paistis tõesti
lihtne võrreldes kaartide käsitsi lappamisega.
Piilusime täiskasvanute lugemissaali ja saime
teada, mida tähendavad riiulitel olevad tähed ja
numbrid. Kõik need on ikka selleks, et leida kiiresti õige raamat Aakre raamatukogus oleva pea
kümne tuhande raamatu hulgast.
Peale Aakre raamatukogu ajaloo lühikest ülevaadet ootas meid laste lugemistoas raamatute
otsimise mäng. Iga laps sai lipiku raamatu nime
ja kohaviidaga. Kes eelnevat juttu hoolega ei
kuulanud sellel oli natuke raskem õiget raamatut
kiiresti üles leida.
Pärast raamatujahti tahtsid lapsed teada selle
ameti saladusi. Mida on vaja osata, et saada
heaks raamatukoguhoidjaks? Kindlasti on vaja
tunda tähestikku! Ja lisaks arvutikasutusoskusele
peab lugemine ikka ka meeldima. Nägime ära ka
kõige pisema, suurema ja vanema raamatu.

Lapsed kinkisid Riinale mälestuseks joonistusi oma lemmikraamatute tegelastest. Kui Riina
meile kohtumise lõpus ulatas endised lugejakaardid sõnadega, et nendega võite kodus raamatukogu mängida, tuli mul lapsepõlv meelde. Joonida
ise lugejapiletid ja laenutada õdedele raamatuid
ema raamatukapist oli tõesti lahe! Tänapäeva
lapsed võiksid ju sama mängu mängida.
Tore oleks kui raamatukogu ei tule meelde

ainult siis, kui õpetaja käsib uut raamatut lugeda,
vaid alati kui on vaba aega. Sinna võib minna ka
kasvõi vaheajal lauamänge mängima, joonistama
või lihtsalt põnevaid ajakirju-raamatuid uurima.
Täname Aakre raamatukogu juhatajat Riina
Siiki teistmoodi koolitunni eest!
Õpetaja Liina Laaser

Ülle Linnuste akvarellmaalid ja
mustrid Puka Rahvamajas
Ülle Linnuste omandas kunstihariduse Tartu
Kunstikoolis, kus õppis maali erialal ja ERKI-s,
kus õppis disaini erialal.
Töötas disainerina Tallinna asutustes ja ettevõtetes, alates 1993. aastast disaini õppejõuna mitmetes Tallinna ülikoolides. On Eesti Disainerite
Liidu ja kunstnikerühma „Kvint" liige. Tegeleb
akvarell- ja pastemaaliga, osaleb "Kvindi" rühmanäitustel ja esineb isiknäitustega.
Ülle Linnuste kodu on Aegviidus, kust on pärit
ka tema maalimotiivid.
Disaineri eriala nõuab moodsate tehnoloogiatega kursisolemist: nii tegeleb ta ka kilelõike- ja
laserlõiketehnikaga.

Puka Rahvamajas Ülle Linnuste
akvarellmaalide ja mustrite näitus.
Külastamine kokkuleppel –
Helgi, 5274 812.

Puka vald Valgamaa talimängudel
Tänavustel maakonna talimängudel saadi üldkokkuvõttes 5. koht (II grupis III koht).
Kabe II koht – Elle Luik, Ardo Kurg ja Enno
Allev.
Õhupüssist laskmine I koht – Aili Popp,
Annabel Teder ja Hillar Piir; edukalt osalesid
Gerli Rodenberg, Merlin Laas ja Karel Kuus.
Võrkpall IV koht – Gunnar Arak, Erki
Marksoo, Tiit Rosenblatt, Kristjan Tafenau,
Riivo Sisask, Kaire Kuvvas, Rita Vaht.
Mälumäng I koht – Eerik Müts, Tõnis Mark,
Agur Ostrak.
Turniiribridž III koht – Kalev Kiisler, Egon
Midri.

Teatesuusatamine III koht (vabatehnika 4 x 1,5
km – Aili Popp, Ene Aigro, Kunnar Vahi, Olev
Korb).
Murdmaasuusatamine. Puka vald sai kokkuvõttes 5. koha – vabatehnika N 35- 44a. 3 km –
Liina Nugis (5.); N 55+ 3 km – Ene Aigro (I),
N 19-34a. 5 km – Aili Popp (I), M 40-49a. 5 km
– Kunnar Vahi (4), P-18a. 5 km – Olev Korb (I);
M 19-39a. – Kristo Tuvi (III).
Klassikasprint. Puka vald oli kokkuvõttes
4. kohal – Aili Popp (I); Olev Korb (4); Raimo
Koppel (13).
Täname võistlejaid ning soovime neile edu
spordiradadel!

SANGASTE
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Pargitalgud ja tammepark!

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

M

eil on üks mõte, mis tuleb
saada teoks. See mõte on rajada uus park ja puhkeala.
Sellele artiklile lisatud kaartidel on näha,
kus see uus pargiala asub ja missugune
see praegu välja näeb. Tegu on võsastunud alaga vahetult enne Sangastesse
sissesõitu Valga maantee ääres paremat
kätt. Praegused maa omanikud olid nõus
soodsalt maa vallale müüma, kui sinna
tuleb puhkeala ja park.
Kuna seal juba kasvab ka palju ilusat
looduslikku noort tamme, siis krahv
Bergi tava jälgides rajame sinna tammepargi ja puhkeala. Tammepark jagatakse mitmeks istutusalaks. Esimene
on ,,Eesti VR 100“ 100 tammega pargiala, tähistamaks riigi sajandat sünnipäeva. Selle istutavad enamuses kooliõpilased jt. Kuidas täpselt ja kes veel,
on mõtlemisel.
Teine osa tuleb ,,kogukonna tammik“. Sinna saab edaspidi istutada tammesid iga Sangastega seotud pere, inimene ja
ühendus. Seda aga kindlate reeglite järgi ja täpsesse asukohta.
Igaüks ei saa tulla oma metsast kaevatud katkise peajuurega
tammega, vaid selleks saavad olema omad reeglid ja normid,
mis on välja töötamisel. Idee on, et kogukond saaks oma pere
suursündmusi või kodukoha armastust jäädvustada tammepuuga ning oma sidet Sangaste kandiga niimoodi tammiselt kinnitada. Kuidas ja kes ja mismoodi täpselt seda teeb, tahaks koos
teiega reegliteks kirjutada. Hääd mõtted on oodatud! Kolmas
tammeala saab eraldatud neile istutajatele, kes on meie külalised, aga tahaks jääva jälje siia meie maile jätta. Näiteks siin pulmitsenud pulmalised, ürituste korraldajad jne. Neljandale alale
istutame kõikide Eestis kasvavate tamme võõrliikide näidised, et
tammedest kõik näha oleks. Ehk siis omamoodi ,,pagulastammede ala“.
Pargi äärde tuleks ka väike parkimistasku ja väli-jõudrenažööride ala tervisesportlastele. Parki tulevad ka valgustatud jalgrajad, istepingid ja paviljonid. Samuti lõkkeplats ja välilava.
Kõik selle tahame me ära teha suures osas juba selsamusel

2016. aastal, taotledes-kaasates EU projektiraha. Edasi juba
järk-järgult. Kuna idee on alles värske ja ,,lahtine“, ootame Teie
mõtteid ja ideid, kuidas sellest asjast veel hääd välja väänata.
Selline ilus ala väärindaks meie kaunist kodukanti veelgi ja looks
võimaluse kogukonnale jätta aja jaoks endast ilus jälg maha.
7. mai on talgupäev. Kutsume hääd kogukonda tulema seda
uut pargiala koristama ja lisaks töötalgutele ka suurtele mõttetalgudele, et mida siis siia täpselt teha. Kõik uus ja huvitav
on teie endi peades ja kätes, hää rahvas! (Keeni pargi parendamise projekti koos tiigi ja tammi remondiprojektiga tellis
vald ka juba ära.)
Ootame igasugu ideid ja lennukaid mõttemõlgutusi, sest
ajurünnak ei põlga ka kõige hullemaid mõtteid ideede allikana ära!
Kõik see mees talgutele! Registreeritagu end vallas talgulisena
ära ja soe supp ja hää tuju talgupäeval on tagatud!

Kevad on täie hoo sisse saanud. Uuest algusest elevil kõikvõimalike linnuliikide laulu on kuulda varahommikust pimeduse saabumiseni.
7. klassi noormehed õpetaja Kalle juhendamisel ning suuremaid koolivendi assisteerinud kolmandikud võtsid nõuks Keeni mõisaparki mõned
pesakastid üles seada. Ikka selleks, et pikalt rännult taas meie maile jõudnud
lindudel oleks hea kohe pesa punuma hakata. Kastid kaenlas, õpetaja Ringo soovitused ja õpetussõnad kõrva taha pandud, asuti pargi poole teele.
Pesakastide valmimise eest kandsid hoolt abivalmid pered juba isadepäeva
üritusel. Ütleb ju vanasõnagi, et rege rauta suvel… Mõeldud-tehtud! Paaritunnise pusimise ja naeruteraapia tulemusena valendab pargis elanike
ootel kümmekond ühepereelamut. Kes teab, ehk on mõned neist juba
omanikugi leidnud.
Aitäh kõigile asjaosalistele! Eriline tänu Finlaid OÜ-le, kes meid pesakastide valmistamiseks vajaliku lauamaterjaliga toetas!
Kunagine teleajakirjanik ja praegu poliitikuna leiba teeniv Maire Aunaste
on öelnud: „Õnn ei sõltu ruumide suurusest ega seinte siledusest – õnn
mahub pisikessegi pessa. Ainult et see pesa peaks igaühel olemas olema...“
Õnnelikku pesitsemist uuest kodus!
Õpilasesindus

Edu meile tammiste parkide kandi edasi tammestamistel!
KAIDO TAMBERG

Kutsun LIIKUMA
17. aprillil kell 12.00

Rulluisutamine

Teatrikuul tegime koolis ise teatrit
Keeni koolis on pikaajaline tava märtsikuus (mis
on teatavasti ühtlasi ka teatrikuu) klassidega näitemänge etendada. Sel aastal pühendasime näitekunstile kogu 3. õppeveerandi viimase päeva.
Tegutseti lõbusates seltskondades, kuhu kuulus
lapsi pea igast klassist, eestvedajateks hakkajamad
õpilased vanemast astmest.
Kõigepealt pandi teadmised proovile teatri- ja
filmiteemalise viktoriiniga. Siin ruulisid õpetajad,
kellele ettevalmistusklassi mudilased õigeid vastuseid lastefilmide tunnusmuusika kohta ette sosistasid. Võistlus oli väga tasavägine, komistuskiviks
osutus Eesti filmiklassika.
Kui raske on tunnis hättasattunud kaaslasele
märkamatult õiget vastust ette öelda, on ilmselt
igaüks omal nahal proovinud. Pantomiim on teatavasti sõnatu kehalise väljenduse kunst. Järgnevalt tuligi appi võtta kehakeel ja selgitada (loe:
näidata) kaaslastele etteantud sõnu teatud aja
jooksul. Oh seda vingerdamist ja vehklemist! Eriti
lõbus oli muidugi pealtvaatajatel, aga kõikide rühmade esindajad
olid väga vaprad ning andsid endast parima.
Pärast väikest pausi tuli lavastada Eesti loomamuinasjutte.
Lood jagati loosiga. Seejärel tutvuti tekstiga, valmistati paberist
tegelased, jagati rollid ning mängiti muinasjutt pabernukkude
abil koolikaaslastele ette. Kõik lood olid vahvad ja õpetlikud.
Viimase ülesandena esitlesid klassid varem hoolega ettevalmistatud näidendeid. Noorem aste sai valida ja esitada tuntud
muinasjutte kogu oma klassikalises ilus ja võlus, kesk- ja vanem
aste pidi kahest tuntud muinasjutust kokku panema ühe ja seda
kaasaegses võtmes esitama. Abiks olid ka kõikvõimalikud tehnikavidinad. Ja jällegi võis veenduda meie õpilaste piiritus andes!
Nägime võrratuid „kompotte“ tuntud tegelastest nii muinasjuttudest kui ka tänapäevast. Oma koha leidsid näidendites näiteks
Luisa ja Taavi ning teised avaliku elu tegelased saabastega kassi,
põrsakeste ning kitsede hulgas. Oli võrratu vaatemäng!

Alustame rulluisutamist Sangaste lossi
juures olevast parklast.

24. aprillil kell 12.00

Räätsamatk
Kokku saame Sangaste lossi juures.
Osalustasu on 6 eurot.
Registeerida saab kuni 21. aprillini.
Info: raitelvet@gmail.com, 5664 8555.

Sangaste Seltsimajas toimub tasuta

KASUTATUD RIIETE jagamine
Suur tänu kõikidele õpilastele ning neile nõu ja jõuga abiks
olnud klassijuhatajatele! Tänukummardus tegusatele ja asjalikele rühmajuhtidele: 9. klassist Eliise, Virge, Janely, Brandon ja
Alvar, 8. klassist Ingeri, Sandra, Silver ja Tambet ning 7. klassist
Anette, Kristjan ja Ralf Brait!
Õpilasesindus

Vabandus
Eelmises lehenumbris jäi inimliku eksituse tõttu Keeni
põhikooli tublide õppurite nimekirjast välja 4. klassi
õpilane Henri Tamm.
Vabandan.
Saima Tell

2.–12.05.2016 a.
Enamus riietest on beebide ja alla 7-aastaste laste
jaoks, kuid leidub üht-teist ka täiskasvanutele.

Sangaste vald,
Mäeküla,
Rahula talu
Müügil püsikud, põõsad, suvelilled.
Ei puudu ka vanaaja talulilled.
Aed avatud 18. aprillist kella 17.00st.
Tel.: 5026031, Helju.
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Üle Eesti kehtib tuleohtlik aeg
Viimase nädalaga kiiresti kasvanud maastikupõlengute arv viitab sellele, et Eestis on alanud tuleohtlik aeg.
Päästeameti peadirektori kohusetäitja käskkirjaga määratakse tuleohtliku aja alguseks kogu Eesti territooriumil
9. aprill 2016.
Tuleohtlikul ajal võib looduses tuld teha ainult selleks
ettenähtud kohtades. Metsas liikujatel on lõkke tegemisel
ja grillimisel soovitav kasutada riigimetsa majandamise
keskuse lõkkekohti, nende asukohad leiab internetilehelt
www.rmk.ee.
Päästeameti tuleohutusjärelvalve osakonna juhataja
Marko Rüü sõnul on viimase paari nädalaga hüppeliselt
kasvanud põlengute arv looduses.
„Enamikul juhtudel ongi põlengud looduses alguse
saanud hooletust lahtise tule kasutamisest, “ ütles Rüü.
Avalike lõkkekohtade ja grillimisplatside asukohti võib
uurida kohalikust omavalitsusest. Lõkke tegemisel nii
metsas, maastikul kui koduaias tuleb järgida tuleohutusnõudeid. Lõkkease tuleb teha mittesüttivale pinnale,
lõket tohib teha vaid vaikse tuulega, hoides käepärast
esmased kustutusvahendid.
Lahtist tuld ei tohi jätta järelevalveta, sel tuleb lasta
lõpuni põleda, lõkkejäägid kustutatakse veega või summutatakse näiteks liivaga. Oluline on jälgida, et lõkkest
ei saaks algust kulupõleng. Tuletame meelde, et kulupõletamine on Eestis aastaringselt keelatud ja karistatav
tegevus.
Täpsemat infot tule tegemise ohutusnõuete kohta saab
päästeala infotelefonilt 1524.
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Päästeamet

Keskkonnaministeerium viib läbi teavituskampaania viia 18.04.–01.05.2016.
Selle raames juhitakse inimeste tähelepanu jäätmete
lõkkes põletamise ohtudele ning jäätmete äraandmise
võimalustele omavalitsuses. Loodud on koduleht www.
lõke.ee, kuhu on koondatud info, miks ei tohi jäätmeid
lõkkes põletada.
Otepää vallas on jäätmeid võimalik ära anda Otepää jäätmejaamas Kastolatsi teel. Jäätmejaama opereerib Eesti
Keskonnateenused AS. Jäätmejaam on avatud T-R 10.0018.00 ja L 10.00-15.00. Jäätmejaamas võetakse elanikelt
ja ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid sekundaarseid jäätmeid (plast, kile, paber, papp, segapakend), erinevaid
ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke jäätmeid,
biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve.
Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete ja hindade kohta saate Eesti Keskkonnateenused AS
kodulehelt: http://keskkonnateenused.ee/teenused/jaatmejaamade-opereerimine/
Lisainfo: Otepää Jäätmejaamtelefon tel. 585 44428.

Valgamaa Partnerluskogu
infopäev
3.- 17. mail on avatud Valgamaa Partnerluskogu kogukonnameetme www.valgaleader.ee/projektitoetused/
meede1.html taotlusvoor.
4. mail kell 10.00 ootame taotlejaid INFOPÄEVALE
Valga maavalitsuse suurde saali, kus
*
*
*

räägime, kuidas taotlust esitada ja millised 		
dokumendid peavad taotlusele lisatud olema;
tutvustame taotluse menetlust ning toetuse 		
saaja kohustusi;
vaatame, kuidas käib toetustaotluse esitamine
e-PRIAs. NB! Alates sellest aastast on toetus-		
taotlust võimalik esitada ainult e-PRIAs.

Võtke võimalusel kaasa sülearvuti või muu seade, millega oleks võimalik kohapeal e-PRIAsse siseneda ning
veenduge, et olete e-PRIA klient. Vt kirja lõpus täpsemat infot kliendiks registreerumise kohta.
NB! Infopäevale registreerumiseks saatke kiri info@valgaleader.ee hiljemalt 3. maiks.
Kohtumiseni!
Infot taotlusvoorude kohta leiate meie kodulehelt
www.valgaleader.ee.
Tiina Ivask

Pühajärve Jaanitule suurejoonelisel juubelisünnipäeval
esinevad maailmakuulsad poptähted Gigi D’agostino ja INNA
Tänavu jaanipühadel tähistab juba legendaarseks saanud Pühajärve Jaanituli suurejooneliselt 10. juubelisünnipäeva ja toob lisaks Eesti popmuusika aremikule lavale Itaalia DJ ja artisti Gigi D’Agostino, Hispaania DJ
Sak Noel’i ja Euroopa ühe hinnatuima naisartisti INNA.
Pühajärve jaanituli 2016 pakub jaanipühadel meelelahutusprogrammi
Pühajärve pargis, rannas ja lauluväljakul. Eesti artistide nimistu on juba
kümnendat aastat toimuvale vabariigi suurimale jaanitulele omane: 2
Quick Start, Cartoon, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Koit
Toome, Meisterjaan, Karl-Erik Taukar, Jüri Pootsmann, Ott Lepland,
Shanon, Põhja-Tallinn ja Suur Papa.
Pühajärve jaanitule erikülalisena esineb esmakordselt Eestis hittidega
„L'Amour Tojours“, „The Riddle“ ja „La Passion“ Itaalia tantsumuusika
absoluutne superstaar Gigi D'agostino. Suure lennuhirmu tõttu pole artist
mitte kunagi varem pikki vahemaid ette võtnud, kuid erikokkuleppe tulemusena kõlabki just tänavustel jaanipühadel esmakordselt Eestis emotsionaalne ja efektne “L'Amour Tojours”.

Lõunamaised temperatuurid ja tantsumuusika topphitid toob endaga
INNA. Itaalias tippu jõudnud artist on end kirjutanud popmuusika ajalikku. Teda jälgib Facebookis üle 12 miljoni fänni, neist väga suur hulk just
Eestist ja Baltikumist.
Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on
Pühajärvel võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada pühajärve kohal benji-hüppeid ning lõbutseda mitmetel
atraktsioonidel. Avatud on maalilise vaatega telklaager otse Pühajärve
kaldal.
Pühajärve Jaanitulega seoses on sel aastal mitmeid korralduslikke muudatusi. Muuhulgas muutub oluliselt liiklemine Otepää aedlinnas. Liiklusskeem ja parklate, telklaagri asukohtade info avalikustatakse mai kuus.
Otepäälase kaardiga sooduspiletid tulevad müügile 19. aprillil ainult
Otepää Turismiinfokeskuses. Pühajärve jaanitule kahe päeva piletid 1.
juunini hinnaga 19 eurot. Osta saab kaks piletit kaardi omaniku kohta.
Sooduspileteid saab osta 1.juunini. Kiirustage!

Ökopesa avas Otepääl metsa- ja aiatehnika poe
7. aprillil avas OÜ Ökopesa Otepääl STIHL
ja VIKING metsa- ning aiatehnika kaupluse.
Kauplus asub Techne töökoja kõrval.
Esinduses saab osta metsa,- aia- ja puhastustehnikat, kohapeal tehakse tehnika hooldust ja
renditakse seadmeid. Pakutakse ka kõiki autoremondi hooldustöid ning hüdrovoolikute valmistamist.
OÜ Ökopesa juhataja Triin Peips ütles poe
avamise puhul, et iga väike asi saab kuskilt
alguse ja eesmärgiks oli kohalikku elu mugavamaks muuta. „Murrame müüte ja toome teenused kodule lähemale," lisas Triin Peips.
Otepää vallavanem Kalev Laul tunnustas
kohalikku ettevõtjat poe avamise puhul. „On
väga tänuväärne, et kohalik ettevõte on nõuks
võtnud laieneda ning elavdada kohalikku teenuste turgu," märkis Kalev Laul.
Otepää metsandusfirma OÜ Ökopesa on
asutatud 2007. aastal. Ökopesa pakub teenust
metsa istutamisest lõppraideni ja aia kujunduskavandist kõrghaljastuseni. Lõviosa käibest
annab elektriliinide aluste puhastamine võsast,
tänu millele pääses ettevõte ka selle aasta Äri-

Hetk kaupluse avamiselt. Tagaplaanil vestlevad Otepää vallavanem Kalev Laul ja OÜ Ökopesa juhataja Triin Peips.
päeva Gaselli TOPi Äripäeva Gasell on ettevõte, mis on kiiresti arenenud. Ettevõtte töötajad
on läbinud erinevad tööturvalisuse ja elektritööde kursused Soomes ning Eestis. Firmas töötavad vastava kutsestandardi omandanud raie-

töölised, arboristid, aednik-kõrghaljastaja. OÜ
Ökopesa oli Valgamaa Äripäeva TOPis 2014.
aastal 5. kohal.
MONIKA OTROKOVA

KUULUTUSED

AS TECHNE TÖÖKODA
25. SÜNNIPÄEV

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

Sotsialistliku põllumajanduse lõpp
ei teadnud, mis majanduse algus
ees terendab lahja supp
ja oma riigi soe valgus.

Ohtlike puude raie & hooldus, 56
866 157.
Ohtlike puude raie, puude hooldus ja okste hakkimine. 56641413
info@treeservice.ee.

Oli kevad ja maa oli pehme
nimeks pandi as Techne.
Mahvioosad ei mallanud oota
tuli ainult oma julgusele loota.

Lihaveisekasvatuse ettevõte ostab
ning rendib põllu- ja rohumaid.
Sobivad ka võsastunud maad.
heizung.oy@eesti.ee Tel. 511 3543

Eduloo lõpetas MASU
tootmisest enam ei ole kasu.
Nüüd edu on muutlik
hea kui olla saab jätkusuutlik.

Soodne ja kiire arvutihooldus
ning kodulehtede valmistamine,
58 043 046.

Valitsus näitab oma hambaid
kohtleb kui rumalaid lambaid.
Me ei lase pead norgu
tulgu või maapealne põrgu.

Müüa lõhutud küttepuid teile sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu), märg ja kuiv. Tel 5260859.
Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Tel. 5117109.
Korstnapitside ehitus ja remont
tel: 5557 9399.

Täname kõiki, kes on tulnud meile appi
ja koos helbime seda lahjat suppi.

osta või müüa oma kinnisvara

		Juhatuse liige Karl Mõts

ja vajate selleks kohaliku
spetsialisti abi, siis võtke minuga
julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros.
Tel. +372 5294 294, info@varaleidja.ee.

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja
veoteenus väikekalluriga.
Tel 5076791.
Sangaste Veed OÜ teostab: betoonvundamendid hüdroehitised
ja saalungid. Te. 5569 7176.

Tähelepanu retromuusika austajad!

Soovin üürida 1-2toalise korteri Otepää linnas. Olen üksik
meesterahvas 39a. Hannes,
email: hannesl33@hot.ee, tel:
53464874 (helista 10.00-18.00).

Seoses Otepää linna 80. juubeliga on 80 Retrobesti piletit
müügil soodushinnaga – kahe päeva pilet maksab 30 eurot.
Soodushinnaga pileti saavad endale soetada otepäälase
kaardi omanikud.
Piletid on müügil Otepää Turismiinfokeskuses otepäälase
kaardi esitamisel.
Kiirustage!

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku veo- ja tõsteteenus
koos haaratsiga. Tel: 5291256.
Müügil püsikud, põõsad, suvelilled. Ei puudu ka vanaaja talulilled. Aed avatud 18. aprillist
kella 17.00st. Tel.: 5026031,
Helju. Sangaste vald, Mäeküla,
Rahula talu.

Ostame 2-3 toalise korteri
Otepääl. Tel 5053095

Head alanud kevadet!

Kui Teil on soov

Kaeve- ja planeerimisteenus
väikeekskavaatori ja Bobcatiga.
Veoteenus kraanaga veoautoga. Tel. 5255545.

Müüa kandeealisi kultuurmustika põõsaid, suured marjad.
Samas müüa küttepuid. Tel.
5885 5890.

LOODUSÕHTU 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.

Mapomets OÜ

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

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

kila-kola laada.
ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Loodusõhtute läbiviimist toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus.

Lp. Otepää Invaühingu
liikmed

reklaami- ja kuulutuste
hinnad

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

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

Aastapäeva kooviibimine
toimub
kolmapäeval, 27. aprillil
algusega kell 14.00
Edgari Trahteris.

Täname südamest kõiki sugulasi,
sõpru, naabreid, Otepää
Maarja kogudust, õpetaja Markot
ja Otepää Naisseltsi, kes meie kalli

AVO VUTT-i
viimsele teekonnale saates abi ja
toetust osutasid ning kalmu
kaunite pärgadega kaunistasid.
Aitäh Merlele!
Abikaasa, lapsed ja vend.

Kiviraiduri teenused
PALU KIVI OÜ-lt
Hauakivid, -plaadid,
tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

Info tel. 5107 312.
Asume Rõngu-Otepää 8. km.

Annimatsi Kämping
pakub
suveperioodiks
tööd:

* kokale
* koka-abile
Info: annimatsi.camp@
mail.ee või 5110317

Oma osavõtust teada
anda telef. 55628634,
Kalev.
ILVE LEMLOH

17.01.1937 - 04.04.2016

Tähelepanu!
Endise Südameapteegi
ruumides saab soetada

Ärasaatmine Otepää leinamajast
22.04.2016 kell 14.oo.

HERMAN JÄITSE

22.03.1924 – 05.04.2016

ENDEL TRIK

09.08.1944 – 05.04.2016

tasuta kasutatud riideid.
Kel soov kasutatud riideid
ära anda, palume ühendust võtta https://www.
facebook.com/rita.parnik,
Rita Pärnikuga,
tel 5333 5185.

Enno Arike
19.12.1942 – 29.02.2016

Omaksed

Teater on see,
mis on meid sidunud!

Südamlik kaastunne Estrile

ISA
surma puhul.
Raivo, Eldur ja Priit peredega.

Südamlik kaastunne Ester`ile
kalli
ISA
kaotuse puhul.
Palupera valla naiskoor
Helletajad

Manivalde Kutsar
Mälestame ja tunneme kaasa
lähedastele.
Otepää teatripere
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Mai alguses on kaitseväe õppus Kevadtorm
Kaitsevägi korraldab 2.–20. maini Lõuna- ja Kagu-EesKaitseväelased korrastavad õppuse ala kohe pärast
lahingtegevuse lõppu. Samuti vaadatakse õppuse piirtis õppuse Kevadtorm 2016, kus osaleb enam kui 6 000
kaitseväelast, reservväelast, kaitseliitlast ja liitlassõdurit.
kond üle Kevadtormi viimasel päeval. Kuigi enamik
Kolmenädalase õppuse eesmärk on ajateenijatest
ajateenijaid, reservväelasi, kaitseliitlasi ja liitlaste sõdukoosneva jalaväepataljoni hindamine enne reservi arvareid suhtub oma ülesannetesse tõsiselt ning hoolib
mist. Lisaks kaitseväelastele ja kaitseliitlastele võtavad
keskkonnast, ei ole välistatud, et keskkonda jääb piiraõppusest osa liitlaste üksused, teiste seas Ameerika
tud kogus kaitseväe poolt kasutatud materjale.
Ühendriikide, Belgia, Ühendkuningriigi, Saksamaa,
Küsimuste korral või kui õppuse käigus on saanud
Kanada, Soome, Läti ja Leedu. Õppus Kevadtorm
kannatada kellegi vara, siis palub kaitsevägi viivitamahõlmab tänavu Tartu, Põlva, Võru ja Valga maakondi
tult ühendust võtta õppuse tsiviil-sõjalise koostöö meesning toimub peamiselt Luunja, Mäksa, Võnnu, Ülenurkonnaga. Samuti palub kaitsevägi võimalusel fikseerida
me, Kambja, Haaslava, Meeksi, Vastse-Kuuste, Ahja,
kahju tekitaja (auto number, väeosa nimetus või mõne
Mooste, Räpina, Veriora, Orava, Kanepi, Valgjärve,
kaitseväelase nimi) ning edastada see info tsiviil-sõjalise
Kõlleste, Laheda, Mikitamäe, Lasva, Rõuge, Sõmerpakoostöö meeskonnale telefonil 717 1933 või e-posti teel
lu, Puka ja Õru valdades.
kevadtorm@mil.ee.
Õppusel Kevadtorm osalevatel kaitseväelastel on
kaasas teenistusrelvad käsitulirelvadest
kuni haubitsateni, kaitseväelased kasuLaupäeval, 23. aprillil kell 9.00-14.00
tavad imitatsioonivahendeid. Korrektsel
Otepää turul
kasutamisel ei ole imitatsioonivahendid
ohtlikud, oskamatul käitlemisel võivad nad
Kvaliteetse Eestimaise voodipesu
kasutajale viga teha.
suurmüük otse tootjalt tarbijale!
Kaitsevägi palub kõigil inimestel õppuse
Kevadtorm aladel mitte puutuda ja
koguda õppuse aladelt leitud imitatsiooniKirju tekikott		
al 9,30 €
vahendite kesti või lõhkemata imitatsioonivahendeid vaid teavitada leiust koheselt
Kirju voodilina
al 5,50 €
päästeametit helistades telefonil 112 või
Kirju padjapüür
al 1,50 €
kaitseväge telefonil 717 1933.
Suur
valik
tekke
		
al 7,00 €
Kaitsevägi kasutab õppusel ka eraomandisse jäävaid alasid, mille kasutamise koosSelle
kõlastab maaomanikega. Ühtlasi võivad
Sõbralikud hinnad. Tule tutvuma
õppelahingute ja kaitseväe kolonnide liikukupongiga
ning soeta kauakestev kodumisega teedel olla ajutised liikluspiirangud
allahindlus
maine voodipesu ka endale!
ning seetõttu soovitab kaitsevägi kõigil liiklejatel olla tavapärasest tähelepanelikum
ning jälgida liikluskorraldust. Liikumispiitäishinnaga
rangutega teedel reguleerivad liiklust sõjawww.votex.ee
voodipesult.
väepolitseinikud.

-10%

