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4. juuni on Eesti lipu päev. 1884. aastal 
õnnistati Otepää pastoraadis Eesti Üliõpi-
laste Seltsi lipuna esimene sinimustvalge 
rahvuslipp. 

4. juunil 2016 tähistame Eesti lipu 132. 
sünnipäeva. Kell 10.30 toimub traditsioo-
niline rongkäik Lipuväljakult Otepää kiriku-
mõisasse, seejärel on kõned ja tervitused 
ning kell 12.00 toimub Otepää Maarja kiri-
kus pidulik kontsert-jumalateenistus, kus 
esineb sügispealinn Narva linna sümfoo-
niaorkester. Kõik vallaelanikud, seltsingud, 
organisatsioonid ja asutused on lippudega 
oodatud osa võtma lipupäeva rongkäigust.  

4. juuni on riiklik tähtpäev ja lipupäev. 
Kutsun kõiki otepäälasi heiskama 4. juunil 
oma majadel sinimustvalget rahvuslippu. 
Otepää on Eesti lipu häll, siit on alguse 
saanud Eesti omariiklus, olgem uhked sel-
le pärandi üle ning tähistagem väärikalt 
üheskoos Eesti lipu päeva.

Kalev laul
Otepää vallavanem

Tähistagem koos 
Eesti lipu päeva!

16. mai päikesepaistelisel kevadhommikul sõitis 
Otepää kirikumõisa õuele kaks reisibussi sajakonna 
Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpilase ja õpetajaga, 
kelle soov ja tahtmine oli aidata teha ilusamaks meie 
linnaruumi Eesti lipu sisseõnnistamiskohas Otepää 
pastoraadis ja korrastada ka kirikuaeda. Kõige noo-
remad talgulised olid neljanda klassi õpilased ja üle-
jäänud valdavalt põhikooli lõpu- ja gümnaasiumiast-
mest.

Kuna kõigi jaoks oli tegemist vabatahtliku ette-
võtmisega, siis oli töötegemise tahe suur. Vaatama-
ta sellele, et enamus linnas sündinud ja kasvanud 
õpilastest polnud oma elus reha isegi mitte kaugelt 
näinud, rääkimata käes hoidmisest. Kirikuaias suure-
matega koos tööd teinud koolidirektori sõnul oli tal 
vahel isegi hirm töötegijate stiili jälgides.

Kõikide plaanitud töödega saadi aga kenasti 
hakkama ja noorem seltskond, kes just pastoraa-
di juures oma töid tegid, said juba pooleteise tunni 
pärast asuda talgusupiga keha kinnitama. Lõuna val-
mistasid meie tublid kirikunaised eesotsas kirikumõi-
sa perenaise Helle Mölderiga.

Pärast seda kui töö tehtud ja lõuna söödud, liiku-
sid kõik edasi kirikusse, kus kinnitati ka vaimu ühise 
laulude õppimise ja nende ettekandmisega. Lauldi 
nii eesti kui vene keeles, kuna tegemist on mitte-eesti 
emakeelega õpilaste kooliga.

Pärast ühislaulmist söödi kirikutrepil veel magus-
toiduks hõrke kooke ning juba saabus aeg, mil asutati 

Tartusse tagasi sõitma.
Täname kõiki talgulisi eesotsas Tartu Annelinna 

Gümnaasiumi direktori Hiie Asseri ja õpetaja Maire 
Küppariga, kelle initsiatiivil kogu see ettevõtmine 
teoks sai. Suur-suur tänu kõigile teistele vabatahtlike-
le, kes kaasa lõid. Täname ka Otepää valda ja güm-
naasiumi töötegemiseks vajalike abivahendite eest.

Ootame kõiki eestimaalasi Eesti lipu sünnipäeva 
tähistamisele 4. juunil Otepää kiriklas! 

Otepää Maarja koguduse juhatuse esimees 
Jaan uibO

Foto: Kvan Kho Kim

Koristustalgud Otepää kiriklas

Valgamaa Rahvakunsti- ja Käsitöö Keskselt-
si elutöö pärandihoidja hõbesõle sai Valve 
Uibo ja käsitöö hõbesõle Mart Salumaa. 

Elutöö pärandihoid-
ja hõbesõle omanik 
Valve Uibo (pildil) on 
põline otepäälane. Ta 
on kangast kudunud 
juba üle 55 aasta.

Käsitöö hõbesõle 
omanik Mart Salumaa 
arvab, et raud vajab hoolt, sest hooletusse 
jäetuna läheb see rooste.

Pärandihoidja hõbesõlega 
tunnustati kahte otepäälast

Mart Salumaad autasustavad maa-
vanem Margus Lepik ning Valgamaa 
rahvakunsti ja käsitöö keskseltsi 
esinaine Marge Tadolder.



24. mai 20162

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 7. juunil.

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

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

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 Vallavolikogus

19.05.2016
n	 Otsustati taotleda maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 1 alusel 

Otepää valla munitsipaalomandisse valla omandis olevate ehitiste aluse ja 

nende teenindamiseks vajaliku maana kolm Otepää vallas asuvat maaük-

sust. Otsustati taotleda maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel 

Otepää valla munitsipaalomandisse sotsiaalmaana (alaliik üldkasutatav 

maa 017;Üm) 13 Otepää vallas asuvat maaüksust.
n	 Otsustati valida haldusreformi komisjoni esimeheks Kuldar Veere.
n	 Otsustati valida haldusreformi komisjoni aseesimeheks Jaanus 

Raidal.
n	 Kinnitati haldusreformi komisjoni koosseis: esimees Kuldar Veere, 

aseesimees Jaanus Raidal, liikmed: Peeter Kangur, Teet Reedi, Kalev 

Laul.
n	 Nõustuti Sangaste Vallavolikogu otsusega teha ettepanek Kanepi 

Vallavolikogule liituda ühinemisläbirääkimistega haldusterritoriaalse kor-

ralduse muutmiseks.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 asuva hoone 

maakütte kollektori detailplaneering.
n	 Otsustati algatada asustusjaotuse muutmine Otepää vallasisese 

linna, Pühajärve küla, Kastolatsi küla, Otepää küla ja Nüpli küla asus-

tusüksuse lahkmejoonte muutmiseks vastavalt lahkmejoonte muutmise 

ettepanekule ja lahkmejoone kirjeldusele.
n	 Tunnistati sotsiaaleluruumiks 13 Otepää valla omandis olevat munit-

sipaaleluruumi.
n	 Otsustati valida sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni esimeheks Miia 

Pallase. 
n	 Kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni koosseis: esimees: Miia 

Pallase, aseesimees: Aivar Nigol, liikmed: Andres, Arike, Marju Ilistom, 

Helle Kuldmaa, Heli Linnamägi, Marika Ein.
n	 Otsustati määrata Sihva külas asuva Ojaääre tee katastriüksuse 

(katastritunnus 63601:002:0030) liikluspinna kohanimeks Ojaääre tee. 

Määrati Sihva külas asuva tee (asukohaskeem lisatud) liikluspinna koha-

nimeks Ojaääre põik.
n	 Kinnitati Otepää Lasteaia arengukava aastateks 2016-2020.

Otepää Vallavalitsuses

16.05.2016
n	 Nõustuti Pilkuse külas asuva 2,84 ha suuruse maaüksuse (vaba maa 

taotlus nr AT1510130012) Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maa-

reservina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.
n	 Peeti võimalikuks jagada Pilkuse külas asuv Arukase katastriüksus 

(katastritunnus 63602:003:1540) kaheks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 113 694 m²) kohani-

meks Hundimetsa ja koha-aadressiks Hundimetsa, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 133 019 m²) kohani-

meks Hundivälja ja koha-aadressiks Hundivälja, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 139 308 m²) kohani-

meks Jaanimetsa ja koha-aadressiks Jaanimetsa, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vasta-

valt asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 25 970 m²) koha-

nimeks Lible ja koha-aadressiks Lible, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vasta-

valt asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 2399 m²) koha-

nimeks Metsa tn 1 ja koha-aadressiks Metsa tn 1, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 4643 m²) kohanimeks 

Nurme tn 16 ja koha-aadressiks Nurme tn 16, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 1769 m²) kohanimeks 

Nurme tn 20 ja koha-aadressiks Nurme tn 20, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 10 036 m²) kohanimeks 

Orunõlva ja koha-aadressiks Orunõlva, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vasta-

valt asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 45 099 m²) koha-

nimeks Pedasoo ja koha-aadressiks Pedasoo, Otepää vallasisene linn.

Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 86 311 m²) kohani-

meks Põlluvälja ja koha-aadressiks Põlluvälja, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vastavalt 

asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 90 240 m²) kohani-

meks Tammevälja ja koha-aadressiks Tammevälja, Otepää vallasisene linn.
n	 Määrati sotsiaalmaana munitsipaalomandisse taotlemiseks vasta-

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUDdetailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 19. mail 2016.a otsusega nr 1-4-26 Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollek-
tori detailplaneeringu. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

asustusjaotuse muutmise edasisest menetlusest 

Otepää Vallavolikogu otsustas 19. mail 2016.a istungil otsusega nr 1-4-27 algatada Otepää vallasisese linna, Pühajärve küla, Kastolatsi küla, 
Otepää küla ja Nüpli küla asustusüksuse lahkmejoonte muutmise. Otepää Vallavalitsus vormistab asustusjaotuse muutmise dokumentatsiooni 
pabertoimikuna. Toimik esitatakse maavanemale, kelle ülesandeks on materjalide läbivaatamine ja kontrollimine. Maavanem edastab toimiku 
koos oma arvamuse ja katastripidaja kooskõlastusega ühe kuu jooksul Rahandusministeeriumile.

Rahandusministeerium vaatab läbi esitatud materjalid ja kontrollib nende vastavust nõuetele. Valdkonna eest vastutava ministri määrusega 
kehtestatakse muudatused asustusjaotuses. Valdkonna eest vastutava ministri määruse jõustumisel esitab Rahandusministeerium toimiku koo-
pia koos maavanema arvamuse, katastripidaja kooskõlastuse ja jõustunud määrusega katastripidajale ning saadab jõustunud määruse ärakirja 
vastavale kohalikule omavalitsusele ja Statistikaametile. Katastripidaja registreerib muudatused katastrikaardil. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

19. mai Otepää vallavolikogu istungil esita-
sid valimisliidu Meie Kodu ja valimisliidu 
Otepää volikogu liikmed umbusaldus- aval-
duse Otepää vallavolikogu esimehele Kuldar 
Veerele.

Avalduse esitajad Siim Kalda, Jaanus 
Raidal, Martin Teder, Rein Vikard ja Tanel 
Ojaste on seisukohal, et valimisliidu Otepää 
Kodanik esindajana volikokku valitud Veere 
ei saa hakkama valla kõrgeima otsustusorga-
ni juhtimisega kaasnevate kohustuste täitmi-
sega ning ohtu on seatud valla haldussuutlik-
kus lähitulevikus.

Volikogu esimehele heidetakse ette suut-
matust juhtida ühinemisläbirääkimisi ja 
tegutsemist omavoliliselt oma pädevuse piire 
eirates. "Veere on suutnud viie kuuga korral-
dada vaid kaks kokkusaamist nende naa-
beromavalitsustega, kellele tehti möödunud 
aasta detsembris ettepanek alustada ühine-
misläbirääkimisi. Sisulisi läbirääkimisi ei ole 
hakatud senini pidama," ütlevad umbusaldu-
se esitajad.

Samuti venitas Veere nende sõnul eelnõu 
ettevalmistamisega, millega võeti aprilli-
kuisel volikogu istungil vastu Sangaste valla 
ettepanek alustada ka nende etteseatud 
valdadega ühinemisläbirääkimisi. See kõik 
on umbusalduse taotlejate seadnud ohtu 
Otepää valla haldussuutlikkuse lähi- ja 
pikemas tulevikus. Lisaks on Veere nende 
sõnul süsteemselt ja pidevalt eiranud seadu-

sega ette nähtud võimude lahususe printsiipi 
ning regulaarselt jaganud korraldusi, soovi-
tusi ja käske valla ametkonnale. See omakor-
da olevat pärssinud vallavalitsuse ja ametni-
ke normaalset tööd. 

Avalduse esitajad leiavad, et hoolimata 
kehtivast koalitsioonilepingust, mis näeb 
ette analüüsi ja kava uue lasteaia projek-
ti muutmiseks ja hoone ehitamiseks, ei ole 
seda tänaseni tehtud. Lasteaia teemaga ei 
olevat tegeletud ning see omakorda pärsib 
valla terviklikku arengut. Lasteaia põhihoo-
ne Pähklike on juba aastaid tagasi jõudnud 
olukorda, kus see ei vasta enam kaugeltki 
tänapäevase lasteaia tingimustele.

"Samuti vajab Otepääl renoveerimist soo-
jatootmine. Vallavolikogu esimees on voliko-
gule menetlemiseks ja vastuvõtmiseks sellel 
aastal juba kaks soojamajanduse arengukava 
saatnud. Arengukava aga ei ole selline doku-
ment, mida muuta iga kahe kuu tagant – eriti 
veel sellepärast, kui kellegi subjektiivsel hin-
nangul ei ole mingi konkreetne arengusuund 
piisavalt domineeriv," seisab etteheidetes.

Umbusalduse esitajad leiavad, et Kuldar 
Veere on kaotanud igasuguse usalduse valla-
valikogu esimehe ning eelarve-, majandus- ja 
turismikomisjoni aseesimehena ning sellises 
olukorras ei saa enam olla võimalik tema jät-
kamine nendel juhtkohtadel. 

Umbusaldusavalduse hääletamine leiab 
aset järgmisel vallavolikogu istungil.

Otepää vallavolikogu esimehele esitati 
umbusaldusavaldus valt asendiplaanile moodustatava katastriüksuse (pindala 13 856 

m²) kohanimeks Tehasenurga ja koha-aadressiks Tehasenurga, 

Otepää vallasisene linn.
n	 Väljastati OÜ-le Magri projekteerimistingimused Pühajär-

ve külas Toomase maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Sander Hagele projekteerimistingimused Kassi-

ratta külas Taga-Peebo maaüksusel elamu, abihoonete, pumba-

maja ja vaatetorni ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati INSENERIBÜROO URMAS NUGIN OÜ-le 

projekteerimistingimused Vidrike külas Saalisoo maaüksusel ja 

Vesitamme maaüksusel tiikide ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Valdur Rootsmale ehitusluba Sihva külas Vatu 

maaüksusel ehitise (teenindushall) püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 96 eurot.
n	 Määrati ühele isikule puudega inimese täiendav toetus 

summas 19,17 eurot.
n	 Suunati üks isik tugiisikuteenusele.
n	 Kinnitati Rainer Jõemetsa hajaasustuse programmi lõp-

paruanne summas 2099 eurot.
n	 Otsustati saata vallavanem Kalev Laul 21.-22. mail 2016. a 

välislähetusse Läti Vabariigis Daugavpilsis toimuvale rahvusva-

helisele rahvakunstifestivalile Augšdaugava 2016.

11.05.2016
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 29. juuni 2015. a korraldu-

se nr 2-4-290 „Rainer Jõemetsa hajaasustuse programmi taotluse 

rahuldamine“ punkti 1 ning sõnastati see järgmiselt: “1. Rahulda-

da Rainer Jõemetsa toetuse taotlus Arula külas asuvale Aaviku 

kinnistule veesüsteemi ehitamiseks. 
n	 Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175, 

aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 

14. mail 2016. a ajavahemikul kell 22:50 - 24:00 Truuta külas 

Vidrike Puhkemaja territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

AMETLIK INFO

Otepää vallavolikogus on 15 liiget ja tänast 
võimu teostatakse VL Otepää Kodanik (5 liiget), 
Eesti Reformierakond (4 liiget) ja IRL (1 liige) 
vahel sõlmitud koalitsioonilepingu alusel. Täna 
esitatud umbusaldusavaldusele on alla kirju-
tanud opositsioonis olevad VL Meie Kodu (3 
liiget) ja VL Otepää (2 liiget).

Umbusaldusavalduses väidetakse, nagu ma 
oleks volikogu esimehena kaotanud usalduse 
Reformierakonna silmis. Ma ei saa aru, mille 
põhjal seda väidetakse? Veel volikogu istungi ajal 
küsisin ma Aivar Nigolilt reformierakonnast, kas 
on olemas mingi uus koalitsioon ja kas meie ole-
masolev koalitsioonileping kehtib? Aivar Nigol 
vastas mulle selgesõnaliselt: „Mingit uut koalit-
siooni pole ja meie koalitsioonileping kehtib.“ 

Võib-olla on see koalitsioonipartneri  usalduse 
kaotamise väide ajendatud faktist, et üks refor-
mierakonna volikogu liige, Enn Sepma, esitas 
täna avalduse, milles soovib lahkuda koalitsioo-
nist. Minu arvates on tema otsus põhjustatud 
hoopis asjaolust, et allasutuse Otepää Veevärk 
juhatajana on ta sattunud kavandatavate inves-
teeringutega ja toetuste taotlemisega suure 
pinge alla.

Teise asjana heidetakse mulle ette suutma-
tust juhtida haldusreformi. Kinnitan siinkohal, 
et kõik minupoolsed tegevused on koalitsioonis 
eelnevalt läbi arutatud ja mingit volituste piiride 
ületamist siin kindlasti pole. Selle tõendajaks on 
kasvõi fakt, et viimasel volikogu istungil valiti 
mind haldusreformi komisjoni esimeheks.

Kolmandaks heidetakse ette, et olen otse 
suhelnud Otepää Veevärk nõukogu liikmetega 
ettevõtte juhtimise teemal. See fakt on küll õige, 
kuid ajendatud suurest murest selle ettevõtte 
tulevikuga seoses. Nimelt oleme taotlenud ja 
taotlemas suuri investeeringuid Keskkonnain-
vesteeringute Keskusest vee- ja soojamajandus-
se. Paraku oleme saanud juba esimese toetuse 
tagasilükkamise vastuse põhjendusega, "toetust 
taotlev ettevõte pole jätkusuutlik". Oman ette-
võtjana suuri kogemusi nii ettevõtete finantside 
kui investeeringute juhtimises. Tahaks neid koge-
musi valla hüvanguks panustada. Umbusaldajad 
jätavad siin mainimata, et nõukogu liikmed on 
eelnevalt just kurtnud, et ettevõttel pole kahjuks 
raha vastavat pädevust palgata ja nii olen ma 
oma abi puhtalt heast tahtest pakkunud.

Neljandaks heidetakse ette, et ma ei hooli 

valla lastest. Mul on endal 4 last ja minu noorim 
laps käib samuti selles lasteaias, mis tõesti vajab 
kaasajastamist. Alles hiljuti tuli info, et sügisel on 
avanemas üks toetusmeede lasteaedade reno-
veerimiseks. Peaaegu koheselt pärast seda infot 
kohtusime koos vallavanemaga lasteaia hoole-
koguga, kus ka otsustati selles programmis osale-
miseks vastav projekt tellida. Uue lasteaia mõtet 
pole samuti maha maetud, kuid ilma vastavate 
Euroopa toetusmeetmeteta käib see vallale liht-
salt hetkel üle jõu.

Viiendaks heidetakse ette soojamajanduse 
arengukava seadusevastast täiendamist eelmi-
ses volikogus. See on täiesti absurdne etteheide. 
Juhin siinkohal tähelepanu, et see täiendatud soo-
jamajanduse arengukava sai kinnitatud peaaegu 
üksmeelselt – 12 poolthäält, s.h. umbusaldajad, 1 
jäi erapooletuks ja vastuhääli polnud.

Kokkuvõtteks arvan, et antud umbusaldusa-
valduse näol on tegemist opositsiooni, eelkõige 
valimisliitude Otepää ja Meie Kodu juhtide Rai-
dali-Kalda sooviga intrigeerida, segadust külvata 
ja ka meedias nö.“pildile saada“.

lugupidamisega Kuldar veere

Otepää vallavolikogu esimehe vastus umbusaldusavaldusele
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Projekt, mis seob 
Taani Kõrgema Hari-
duse Agentuuri, Lee-
du Alytuse Kolmanda 
Nooruse Ülikooli, Riia 
Vanaemade Ühendust 
ja Otepää Aedlinna 
Seltsingut, sai alguse 
juba 2014.aastal pro-
jekti ettevalmistamise 
ja partnerite esimese 
kohtumisega Leedus. Järgnes teine koosolek 2015. aasta 
sügisel Riias ja käesoleval  aastal, 28.04-01.05, olime vas-
tuvõtjateks meie, aedlinlased oma väikese kogukonnaga. 

Esimese konverentsipäeva hommikul said külalised 
suure üllatuse osalisteks, kui neile Eestisse saabumi-
sel nn.’’Eesti passid’’ hakatuseks kätte anti. Pildil saab 
E.Kelderi käest passi Inara Lätist ja oma passi uudistab 
Janina Leedust.

Projekti eesmärgiks on haarata vanemaealisi tegutse-
ma, koduseinte vahelt välja tulema ja võimetekohaselt 
õppimisega tegelema.

Oma vastuvõtu programmi koostamisel  lähtusime 
ühest Prillitoosi saatest saadud neljatähe kombinatsioo-
nist  60+ inimestele.  Need tähed on K. Õ. P. S.

K – kehaline tegevus. Töötoas nr 1 ’’Terves kehas terve 
vaim’’ tutvustasime partneritelekõhutantsu soojendus-
kava, õiget kehahoidu, esimesi lihtsamaid liikumisi ja 
iga treeningu lõpuks nii vajalikke venitus- ja lõdvestus-
harjutusi. Kõhutantsuga treenib kõiki kehaosi, see on 
organismi tugevdav, pakub head meeleolu ja naudingut. 

Õ – õpingud. Ametlikuks suhtluskeeleks oli küll inglise 
keel, aga vajadusel sai ka vene keelt meelde tuletatud. 
Silvia oma ettekandes näitas käelisi tegevusi, mis so-
bivad nii vanaemadele kui lastelastele. Kunst, käsitöö, 
meisterdamine see on hea viis peenmotoorika oskuste 
lihvimiseks, mis omakorda on oluline kõne, mõtlemise 
ja ka mälu säilitamiseks.

P – puhkus. Vanemas eas on oluline meeles pidada, 
et tuleb leida aega ka puhata. Oma eluajal tehtud tööga 
oleme selle väljateeninud. Aitäh Tasade perele, kes meid 
Arulasse suurele külapeole kutsusid!

S – suhtlemine. See oli tore Hiina tee traditsioonide 
õhtu, mille viis läbi Hiina kultuuri ja eluolu spetsialist 
Etker Jõeleht. Oma kodu uksed avas selleks Hõrakute 
pere, küsida ja arutada oli paljustki. Õhtu jätkuks külas-
tati Möldrete pere kaunist koduaeda, kus külalistel oli 
nii palju uudistada, et alles hilisõhtul tuledesäras aiast 
raatsiti lahkuda.

Tänu aedlinna seltsingu liikmetele Silviale, Enlale, 
Tiiule, Sirjele, Marjule ja  Aivarile, kes kõik kaasa aitasid 
meie projekti koosoleku õnnestumisele!

ene Kelder
nordplus projekti eestipoolne koordinaator

NORDPLUS projekti 
koosolek Otepääl

Sel aastal toimusid „Teeme Ära“ talgud tavakohasest nä-
dal aega hiljem. Nagu varasematelgi aastatel tuldi välja 
koos peredega ja ühise tööga said korda terviserajad 
pargi ülemises osas ja rannakohviku juurde viiv trepp. Ka 
pargis olev, kunagi veerohke ja heas korras olev allikas, 
sai uue ilme. Ilm oli suurepärane ja talgusupil oli pärast 
tööd hea minek.

Pildil on talgute „veteranid“ lapsed, kes on osalenud 
kõigil talgutel alates esimesest korrast.Talgusupp maitses 
neile pärast tööd värskes õhus ülihästi.

Tekkis mõte, et võiks ju kevadised peretalgud „Tee-
me talgud tubades“ ehk suurpuhastus kodukappides 
ka ette võtta.

Kappidest võib tulla välja asju, mis on kunagi ostetud, 
aga pole selga saanudki. Põhjuseks võib olla, et need on 
seismisega kitsaks jäänud, mitte et meie oleksime kaalus 
juurde võtnud! Küsi endalt: Kas kasutad seda veel? Kas 
see on sulle mingil põhjusel armas? Kui vastus on eitav, 
pole vaja rohkem mõelda - anneta, kingi või müü, igal 
juhul loobu! Ja  seisma jäänud ese võib kellegile uueks 
ja vajalikuks osutuda. 

Mina avastasin enda jaoks huvitava poe „Kõigile Mi-
dagi“ Maxima tagaküljel, kus saab väikese hinnaga või 
ka tasuta sellised esemed uuele ringile saata. Lahked 
müüjad aitasid neid hinnasiltidega varustada ja ei keel-
dunud oma abist isegi kolme-nelja ebaõnnestunud sil-
distamise katse järel.

aedlinna talguline

Jürikuu viimasel esmaspäeval sõitsid meie laste-
aia koolieelikud Võrtsjärve järvemuuseumisse. 
Sihtkohas ootasid külalisi erinevad tegevused ja 
Eesti veekogudes elavad kalad. 

Esimene kala, keda kohati, oli valgeamuur. 
Tõsi, tegemist oli 2004. aastal püütud kala koo-
piaga. Nii aastaid tagasi püütud ehtsa kala kui 
tema koopia pikkus oli 112 sentimeetrit ja kaal 
ligi 20 kilogrammi. Valgeamuuri juures räägiti 
kalade kehaosadest, ujujate üldistest eluvii-
sidest ja selgitati näiteks, miks on kalade selg 
tumedam kui kõht. 

Saadud teada, et ülalt tumedamat soomu-
sekandjat on röövkalal keerulisem märgata, 
peatuti ühe suure pildi juures. Sellel oli kuju-
tatud jõgi ja erinevat tüüpi kalastajad, kellest 
peaaegu kõik rikkusid kalapüügiseadust. Laste 
ülesandeks oli ära tabada, mida nad valesti 
teevad. Kogenud kalamehe suunamisel saadi 
muuhulgas teada, et lihtkäsiõngega kala püüd-
miseks pole luba vaja, kuid kui õng on rulliga, 
siis läheb luba tarvis. 

Mis järvemuuseumis käik see oleks, kui kala 
püüda ei saaks? Lapsed said endale õnged ja 
vastavalt sellele, kas püügivahendi otsas oli 
konks või lant, püüti kas lepis- või röövkalu. Joo-
nistatud tiigis ujuvad kunstkalad haakusid landi 
või konksu külge magneti või takjariba abil. 

Kuigi lapsed olid kahest eri rühmast, moo-
dustasid nad muuseumis ühtse meeskonna, kes 
rakendas oma jõudu ülla eesmärgi nimel. Ühel 
laialilaotatud mängul oli kujutatud angerja tee-
konda Sargasso merre. Sellele asetati pall, mis 

Koolieelikud tutvusid kalade 
maailmaga

2015. aastal alustati EV100 raames kingitu-
se „Igal lapsel oma pill“ tegemisega, mis on 
kantud unistusest, et kõik lapsed, kes seda 
sooviksid, saaksid tunda rõõmu pillimängust. 
Tegemist on ühiskingitusega Eesti Vabariigile 
100. sünnipäevaks, mille eesmärk on koostöös 
riigi, erasektori ja muusikasõpradega uuenda-
da lastele ja noortele muusikaõpet pakkuvate 
koolide ja asutuste pilliparke.

Pillide soetamiseks on planeeritud neli taot-
lusvooru 2015. kuni 2018. aastani. Pillide ostu 
toetatakse EV100 eelarvest. Omafinantsee-
ringu katmiseks võib taotleja kaasata partne-
reid. Ühiskingituse eestvedajad kutsuvad Eesti 
muusikasõpru üles tulema appi oma kodukandi 
muusikaõppe pakkujatele omaosaluse katmisel 
või rohkemate pillide hankimiseks.

Ühiskingituse eestvedajad on Eesti Muusi-
kakoolide Liit, Eesti Puhkpillimuusika Ühing, 

Eesti Pärimusmuusika Keskus, Eesti Rütmi-
muusika Hariduse Liit, Eesti Sümfooniaor-
kestrite Liit ja Eesti Vabariik 100 korraldus-
toimkond. Kogu info ühiskingituse “Igal lapsel 
oma pill” kohta on leitav veebilehelt https://
ev100.ee/et/igal-lapsel-oma-pill

Otepää Muusikakool sai 2016. aasta kingituse 
„Igal lapsel oma pill” raames positiivse vastuse 
B tuuba, kontsert- ja sopranukuleele ostmise 
toetamiseks.

3950 eurot maksva B tuuba ostmist toeta-
takse projekti raames 3000 euroga. B tuubat 
vajame seetõttu, et koolis on hetkel 2 tuuba- 
õpilast, kuid pole ühtegi tuubat. Õppetöös 
kasutame laenatud pille, kuid nendegi vanus 
ulatub mitmekümnetesse aastatesse. Kuna 
vaskpuhkpillide mängimine on meie piirkonna 
poiste seas tänu tublidele eeskujudele vilistlaste 
ja koolis õppijate näol üsna populaarne, saavad 

Igal lapsel oma pill – tuuba ja kaks ukuleelet 
Otepää Muusikakoolile

KultuuriKalender

29. mail  kell 16.00 Otepää Lipuväljakul laste laulu-
kontsert „Helisev Otepää“. Korraldab Otepää 
Kultuurikeskus. 

  4. juunil    Eesti lipu 132. aastapäeva tähistamine
 10.30 Kogunemine Lipuväljakule 
 10.45 Pidulik rongkäik Lipuväljakult Kirikumõisa 
 11.00 Otepää Kirikumõisas Eesti lipu heiskami-

ne, kõned ja tervitused  
 12.00 Otepää Maarja kirikus pidulik kontsert-
 jumalateenistus. Esineb Narva linna 

Sümfooniaorkester

SPOrdiKalender

7.-15. juunil  maakonna spordibaasides 
 Valgamaa suvemängud. Kavas 10 spordiala.

Otepää Muusikakooli 

KEVADKONTSERT 

toimub kolmapäeval, 25. mail kell 18.00 
Otepää Gümnaasiumi saalis.

Otepää Muusikakooli 
vastuvõtukatsed 

toimuvad neljapäeval, 2. juunil 
kell 10.00-18.00 muusikakooli II korrusel. 

Ette palun valmistada üks laul.

Otepää Muusikakoolis on võimalik õppida 
klaverit, viiulit, akordioni, klassikalist kitarri, 
trompetit, trombooni, metsasarve, altsarve, 
tuubat, klarnetit ja plokkflööti.

Muusikalisse eelkooli ootame lapsi alates 
lasteaia viimasest rühmast (järgmise õp-
peaasta seisuga).

Täpsem info e-mailil muusikakool@ote-
paa.ee või tel. 765 5109, 5303 3037.

muusikakoolis tuubat õppijad hangitava pilli 
näol kasutada kvaliteetset instrumenti.

Nii 144 eurot maksva sopranukuleele kui 
ka 156 eurot maksva kontsertukuleele ostmist 
toetatakse pilliprojekti raames 80 euroga. 
Otepää Muusikakooli kitarriõpetaja sõnul on 
viimasel ajal aina rohkem lapsi avaldanud uku-
leele õppimise soovi. Hetkel pole koolil ühtegi 
ukuleelet, kuid nende hankimise mõte on tek-
kinud laste tugevast huvist selle pilli õppimiseks. 

Otepää Muusikakooli pilliprojektis osale-
mise kaasfinantseerimiseks on kooli kõikidel 
kontsertidel kuni 31. maini 2016. aastal väljas 
annetuskast. Laekunud annetused suuname 
Otepää Muusikakooli pillipargi täiendamiseks.
Kontsertide välisel ajal annetusi teha soovijatel 
palun ühendust võtta muusikakooli direktoriga.

Tuuli vaher
Otepää Muusikakooli direktor

Otepää Muusikakooli 
2016. a lõpetajad

MIRJAM LEOPARD (klarneti põhiõpe, õp. Külli 
Teearu) – lõpetas kooli kiitusega

HELEN KIKKAS (klaveri üldõpe, õp. Tuuli Vaher)

REBECCA RAAK (plokkflöödi üldõpe, õp. Külli 
Teearu)

tähistas angerjat. Ülesanne oli lihtne: mängu 
tuli ühiselt kallutada nii, et angerjas jõuaks 
elusalt Sargasso merre kudema. Teel ohusta-
sid teda näiteks röövpüüdjad ja hüdroelektri-
jaam. Meeskonnatöö tulemusel suutis angerjas 
vältida kõiki takistusi ja jõudis sihtkohta.

Pärast heategu sai iga laps kleepida paberi-
le endale meelepärase kala ja sellele siis nime 
anda. Valmisid haugid ja räimed. Mõnel paberil 
ujus lausa hai. 

Külaskäigu kõrghetk ootas lapsi kalatoas, 
kus uudistati eri suuruses Eesti veekogudes 
elavaid kalu. Klaaspõranda all ujusid näiteks 
suured tuurad. Esialgu olid lapsed ettevaatli-
kud, sest kõndida klaasil, mille all ujuvad lapse 
mõistes hiigelkalad, tundus liialt hirmutav. 
Õigepea oli julgus leitud ja kalad nägid ühte 
jalatalda teise järel. 

Enne koduteele asumist tehti ka kiired mõõt-
mised. Igaüks sai sägameetri juures teada, kui 
vanale sägale tema pikkus vastab. Selgus, et pea-
miselt olid meie lapsed 12aastase säga pikkused. 

Sissevaade veekogude elanike ellu ja välja-
võtted kalapüügiseadusest rikastasid nii laste 
kui õpetajate teadmiste pagasit. Tasub kaaluda 
mõtet järgmisel korral kalale minnes ka laps 
kaasa võtta. Kui kalapüügi eel võib ta esitada 
kontrollküsimuse „kas sul kalapüügiluba on?”, 
siis paadis loksudes või kaldal seistes jutustab ta 
ehk sellest, miks nimetatakse järvemuuseumi 
aknast paistvat saart Tondisaareks. 

Otepää lasteaia õppealajuhataja 
MeriKe ennOK

Meeskond aitab angerjat Sargasso merre.

Teeme ära aedlinnas

SÜNNID
Marten Jüris       13. mail
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SÜNNID
Mia-Krisete Heinmets       12. aprillil

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

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

Kui palju nooruslikku tantsu ja laulu sai 
kuulata ja vaadata reede, 6. mai õhtul Nõuni 
kultuurimajas. 

Palupera valla taidlejad panid jalad kaasa 
liikuma, rütmi kaasa plaksutama ja isegi 
kaasa laulma. Mustlastantsijad, kõhutantsiad, 
linetantsijad, rahvatantsijad, seltskonnatant-
sijad – meil on väga vahvad tantsijad. Laulu-
hääled kõlasid emade, vanaemade ja vana-
vanaemade suust meenutamaks noorust ja 
kaunist kevadeilu. Lapsed laulsid oma laulud 
kaunilt ja püüdlikult ikka oma emmedele. 

Aga üllatusi jagus veelgi. Lapselapsed tulid 
tervitama oma vanaemasid akordioni- ja kla-
verimänguga, lisaks ka soololaule. Pisikese 
kahe aastase neiu laul tõi lausa pisara silma. 
Ja siis täitus lava nartsissikimp pihus lastega, 
kõlas laul ja lilli jagus kõigile. 

Ja nagu ikka, peeti maha traditsiooniline 
heategevuslik tordioksjon. Heidi tordi hind 

Emadepäev Nõuni kultuurimajas 
Palupera Vallavolikogu istungil

5.05.2016 otsustati:
n	 Kehtestada Hellenurme Maakultuurimaja põhimäärus.
n	 Sotsiaalvaldkonnas kehtestada määrused uues redaktsioonis:

-sotsiaaltoetuste ja -teenuste osutamiseks ning arendamiseks määratud 

vahendite kasutamise kord;

-eluasemekulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.

17. 05. 2016 erakorralisel istungil otsustati:
n	 Nõustuda Sangaste Vallavolikogu otsusega teha ettepanek Kanepi 

Vallavolikogule liituda ühinemisläbirääkimistega haldusterritoriaalse 

korralduse muutmiseks.
n	 Arutati menetlemisel olevate riigihangete teemadel:

e-menetlusega avatud riigihange „Mahtuniversaal-sõiduki kasutusren-

dile võtmine“,

e-menetlusega avatud riigihange „Investeerimislaenu võtmine“,

e-menetlusega avatud riigihange „Nõuni kultuurimaja fassaadi ja venti-

latsiooni ehitustöö osutaja hankimine“,

e-menetlusega avatud riigihange „Palupera valla vee- ja kanalisatsioo-

nisüsteemide rekonstrueerimine-ehitustöö“.
n	 Toimus arutelu, millistele objektidele kulutada riigilt saadavat ühi-

nemistoetust.
n	 Jagati informatsiooni haldusreformi läbirääkimiste käigust.

Palupera Vallavalitsuse istungil

13.05.2016 anti välja korraldused:
n	 Väljastada A.K-le projekteerimistingimused päikesepaneelide süs-

teemi projekteerimiseks Päidla külas.
n	 Väljastada T.K-le projekteerimistingimused elamu projekteerimi-

seks Räbi külas.
n	 Väljastada A.K-le projekteerimistingimused maaküttetorustiku 

projekteerimiseks Nõuni külas.
n	 Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange 

nimetusega „Mahtuniversaal-sõiduki kasutusrendile võtmine“, kinnita-

ti hankedokument ja moodustati komisjon riigihanke läbiviimiseks.
n	 Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa veo-ja paigal-

dustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes edukaks pakkumuseks 

AS Eesti Teed pakkumus 0,15 eurot tonn/km käibemaksuta.
n	 Tunnistada Palupera külas valgustatud jalgtee ja parkla ehituspro-

jekti koostamise hankele laekunud edukaks pakkumuseks AS Infragate 

Eesti pakkumus maksumusega 11 880 eurot, millele lisandub käibemaks.
n	 Muuta Palupera Vallavalitsuse 08.07.2005. aasta korraldust nr 72 ja 

73 seoses õigusvastaselt võõrandatud Lillevälja-55 talu maade tagastami-

sega.
n	 Määrata maikuul

 vajaduspõhine peretoetus 16-le isikule kogusummas 1 170 eurot,

 ühekordsed sotsiaaltoetused järgmiselt:

-lastelaagri tuusiku toetus ühele perele summas 75 eurot,

-õppetoetus ühele kõrgkooli õppurile summas 40 eurot,

-prillitoetus ühele lapsele summas 65 eurot,

-toetus ühele ravikindlustuseta isikule summas 50 eurot,

-erakorraline toetus ühele isikule summas 4,68.

AMETLIK INFO

Otepää Teataja jaanuarikuisest numbrist said huvilised teada, 
et Nõunis Kullipesas kanalisatsioonisüsteemide rekonstruee-
rimine sai SA-lt KIK rahastuse. 

Nüüd siis täpsustaks, kuna just suvi ju ehitustööde jaoks 
parim aeg ongi. Kullipesa (lisaks Oru ja Leete kinnistud) ka-
nalisatsioonitorustiku rekonstrueerimistööde teostaja ja järe-
levalveteenuse leidmiseks korraldatud hanked on lõpusirgel. 
Tiheda asustusega alal on selge, et tööde teostamine tekitab 
piirkonnas ebameeldivusi. Sel põhjusel jääb ära ka tolmutõrje 
Kullipesa teel, kus peagi kaevetöödega alustatakse. Kullipesa 
veetorustik on rekonstrueeritud aastaid tagasi, nüüd saab siis 
korda ka kanalisatsioon lõplikult. Palume mõistvat suhtumist 
seoses takistustega liikluses, õuealadel.

See oli aasta 2013, kui iga kinnistuomanik sai näha paberil 
tööprojekti, sai anda oma kooskõlastuse jne. 
Meeldetuletusena näete objekti tööjooniseid 
valla veebilehelgi (http://www.palupera.ee/
content/view/2753/52/, hanke I osa). 

Infot saab ka valla vee-ettevõtja esindajalt, 
Tõnu Raak´ilt või vallavanemalt.

TEADE KULLIPESA elanikele

Palupera vallavalitsus, enampakkumise 
korraldajana, müüb avalikul kirjalikul 
enampakkumisel kinnistu “Jõeääre”, 
katastritunnus 58201:001:0034, suu-
rus 5890 m². Asukoht Mäelooga küla, 
Palupera vald, Valgamaa. Kinnistu ei asu 
detailplaneeringu kohustusega alal ha-
jaasustuses. Kinnistu enampakkumise 
alghind on 5000 eurot. Avaliku kirjaliku 
enampakkumise tingimustega saab tut-
vuda www.palupera.ee. Enampakkumi-
sest osavõtutasu 50 eurot ja tagatisraha 
5% alghinnast (250 eurot) tasuda hilje-
malt 7. juunil 2016.a. 

Avaldus enampakkumisel osalemi-
seks koos lisadokumentidega tuleb 

Jõeääre kinnistu kirjalik enampakkumine

esitada kinnises ümbrikus, märkega 
„Jõeääre pakkumus“ hiljemalt 7. juunil 
2016.a. kell 10:00 Palupera Vallavalitsu-
sele aadressil Hellenurme sjk. Palupera 
vald Valgamaa 67514 kas tähitult või kä-
sipostiga. Avalduse esitamisel kasutada 
Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi.

Müügiobjektiga tutvumine kohapeal 
26. mail 2016. a. kell 10:00.

Pakkumuste avamine toimub Palu-
pera vallamajas 7. juunil kell 10:15, 
kus kõik pakkujad võivad ka osaleda. 
Kolme tööpäeva jooksul on võimalik 
avamise protokolliga korraldaja juures 
ka tutvuda.  Info tel: 5174740 või terje@
palupera.ee.

tõusis isegi üle kahekümne euro. Ise ta oli 
väga õnnelik, et tema tort andis heategevus-
se kõige suurema panuse. Nii rabarberikook 
kui lõhetort ja koduküpsetatud leivad leidsid 
uued omanikud. Kogu see sigin-sagin tegi 
kõhu tühjaks, ees ootas ühine tordisöömine 
ja kohvijoomine. 

Olgugi et tegemist oli emadepäeva kont-

serdiga naissoost esinejatega, tuli üllatusi ka 
ja see oli mees ja akordioniga. Arvo Meltsa-
se muusika saatel sai nii kaasa laulda kui ka 
tantsida. 

Suur tänu esinejatele, oli tore olla teiega. 
Jätkugu teil ikka lusti vaatamata aastatele ja 
rõõmu kolme põlvkonna ühisolemisest!

Vanavanaema

12.-15. maini toimus keelekümblusprojekt 
Palupera põhikooli ja Kohtla-Järve Tammiku 
põhikooli õpilaste vahel. Kaheosalise projekti 
esimeses pooles külastasid Palupera kooli 11 
Tammiku kooli õpilast koos õpetajaga ning 
sügisel lähevad Palupera lapsed vastukülas-
käigule. Projekti eripäraks olid selle pikkus 4 
päeva ning külaliste elamine peredes. 

Ootusärevuses olid mõlema kooli lapsed 
ning ka vastuvõtjad pered, sest sellist keeleos-
kuse „kontrolli“ polnud kumbki pool varem 
teinud. Hirmu jätkus aga ainult paariks esi-
meseks tunniks ning juba järgmiseks hommi-
kuks olid lapsed kenasti segunenud. Nende 
nelja päeva jooksul elasime koos läbi palju 
põnevat. Reedel tutvustasime külalistele 
oma kooli ning õppisime koos neljas tunnis: 
koostasime jutukese, laulsime eesti popu-
laarsemaid laule, uurisime elu pargis ja tiigis, 
joonistasime ning sportisime. Elva seikluspar-
gis võtsid kõik julguse kokku ning üle järve 
sõideti sajaprotsendiliselt. Pillimuuseumis oli 
peale pillide näha muudki nostalgiat tekita-
vat, vanade telefonide riiuli ees seisti pikalt. 

Hellenurme vesiveskis sõtkus külaline 
Maša meie jaoks leivataigna, millest igaüks 
oma leiva voolis. Kolisev, mürisev ning lõhnav 
veski oli lastele huvitav. Järvemuuseumis 
alustasime parvesõiduga Võrtsjärvel. Tuul 
ning vastulained tegid järvelt tagasituleku 
päris põnevaks. Muuseumi väljapanekud olid 
väga atraktiivsed ning kuna külaliste hulgas 

oli palju kala-
mehi, oli neil 
ka palju küsi-
musi. 

M u u s e u -
mikülastus 
lõppes ehtsa 
kalapüüdmi-
se koolituse 
ning märgade 
pükste viigiga.

 Enne ära-
sõitu püha-
päeva hom-
mikul käisime 
Ve l l a v e r e s 
GPS seadme-
tega tutvumas ning mängisime ühe kiire orien-
teerumismängu. 

Kõik neli päeva veetsime väga sõbralikus 
keskkonnas. Temperamentsed vene noored 
ei lasknud ühelgi eestlasel nurka noruta-
ma jääda. Kuigi lapsed olid väga erinevas 
vanuses (6.-9. klass), mõjusime me koos ühise 
seltskonnana. Töökeeleks oli eesti keel ning 
tõlget oli vaja üksikutel juhtudel. Eriti tore oli 
kuulata, kuidas vene noored omavahel eesti 
keeles rääkisid.

Loodan, et see kohtumine võttis ära hirmu 
vene keelt kõnelevate inimeste ees nii lastel 
kui ka lastevanematel. Tahan loota, et lapsed 
veendusid, et keel pole õppeaine, vaid ka 

Keeleoskus aitab leida 
uusi sõpru

Aitüma tore talguline, et lõid kaasa meie ühisel talgupäeval ja 
nüüd on Nõuni järve ääres veel üks turvaline supluskoht, mis 
toob naeratuse suule!
   

 Talgujuht Marika

Palupera Põhikool 

võtab tööle

KÜTJA  (ahiküte) 

alates 25.08.2016.
Info: 

majandusjuhataja H.Voolaid, 5259852

vahend uute ja toredate sõprade leidmiseks. 

Riina-MeRike koeMets, 
Palupera põhikooli vene keele õpetaja
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Ole ise see muutus, mida tahad 
maailmas näha          (Mahatma Ghandi)

Selle kooliaasta alguses püstitasin meie kooli-
le 4 eesmärki:

õpetada oskust ise mõelda – iseseisvaks 
mõtlemiseks on vaja üldharidust ja lugemust. 
See ei teki tühjalt kohalt;

õpetada vastutustunnet – kujundada õpilas-
tes hoiakuid ja väärtusi;
õpetada töökust, pingutamist ja paindlikkust 

ning arusaamist, et edu aluseks on algatusvõi-
me;

õpetada tarkust (nutivahendid aitavad küll 
leida õigeid vastuseid, kuid hariduse ja haritu-
se põhialused on teadmised), vahet teha oluli-
sel ja mitteolulisel.

Muutunud ÕPPIJA sunnib ka ÕPETAMIST 
muutma! Muutused võtavad aega ja nõuavad 
pingutust, enesemobiliseerimist, kannatlik-
kust. Need peavad algama õpetajast endast ja 
koolijuhi toetusest. 

Põhikooli edu võib mõõta ka sellega, kuivõrd 
tugeva ja laiapõhjalise alusmüüri suudab kool 
edasiseks eluks anda. Pühajärve kool on seni 
seadnud sihiks, et koolilõpetaja oleks hästi 
hakkama saav ja laia silmaringiga noor inime-
ne. See aasta tõi nii elevust ja vaheldust kooli-
tundi kui ka avardas õpilaste arusaamu sellest, 
kuidas õppeained seostuvad n-ö päris eluga. 
Kaasati väliseid partnereid Otepää Loodus-
parki, TÜ üliõpilasi bioloogia õpitubade läbi-
viimiseks, KIKi projekte õppekäikude orga-
niseerimiseks ning kutsuti külla kirjanikke ja 
muusikuid. 

Laste argipäev on täis ekraane, infotulv 
on meeletu, oma identiteeti jagatakse võrgu-
maailma ja füüsilise keskkonna vahel, visu-
aalne informatsioon seljatab tekstid, pikka-
de lineaarsete tekstidega lugemismaterjal on 
hüperlingitud võrgumaailma kõrval piinari-
kas lugeda ning õppijate tähelepanu püüdmine 
muutub paljude segajate ja stiimulite külluses 

aina keeru-lisemaks. Kuidas vahet teha olulisel 
ja mitteolulisel? Vana kool seda kõike tagada 
ei suuda – ei sisuliselt ega vormiliselt. 

Muutunud õpikäsitlus võimaldab koolil olla 
kaasahaaravaks koostoimetamise paigaks, 
mis toetab õpilaste motivatsiooni ja õpetaja-
te loomingulisust. Lootus on, et mida rohkem 
õpilasi ja õpetajaid hakkavad kooli võtma kui 
põnevat paika ühisteks toimetusteks, seda 
vähem on seal hirmu ja eemalejäämist ning 
seda kõrgemale tõusevad kooli mainepüga-
lad. Muutunud õpikäsitlus vajab hindamisalu-
seid ja mõõdupuid, analüüsi ja tõenduspõhist 
kaalumist. 

Meie kooli õpetajaid on kannustanud soov 
õppida ja areneda, et teha oma tööd paremi-
ni. Nad on jõudnud arusaamisele, et ühiskon-
na ees olevaid probleeme ei saa enam lahenda-
da üksnes spetsiifiliste aineteadmiste ja oskus-
tega. Minul kui koolijuhil on soov õppida seda, 
kuidas aidata avada oma kolleegide potentsi-
aali ning inspireerida neid eesmärkide saavu-
tamisel. Kooli õpetajaskond on ühinenud digi-
koolitusprojektiga, õpetajad on saanud enda 
käsutusse kaasaegsed digivahendid ja välja on 
vahetatud kooli server. 

Koolis muutub õpilaste hindamise korral-
dus, kus peatähelepanu on pööratud õpilase 
arengule ja selle toetamisele. I kooliaste läheb 
üle kujundavale hindamisele, mille eesmär-
giks on õppija areng ja ennast juhtiva iseõp-
pija kasvatamine. Õpetajapoolsed hinnangud 
õpilastele on „Väga tubli“, „Tubli“ ja „Harju-
ta veel“. Soov on innustada kaunite kunstide 
õpetajaid kasutama 4.-9. klassides mitteeris-
tavat (arvestatud/mittearvestatud) hindamist. 
Püüame leida parima viisi õpetada õpilastele 
eneseanalüüsimise oskust, mis aitab täpsusta-
da õpilastel oma eesmärke ja tegevusi. 

Tänu lastevanemate soovile liitus koolipere 
nende koolidega, kellel on õppeaastas 5 kooli-

vaheaega. Selle muudatuse sisseviimine aitas 
võrdsustada õppeveerandite kestvused (lühen-
dada III õppeveerandit). Koolipere tagasiside 
muudatusele on igati positiivne. Loodame, et 
Otepää Gümnaasiumi õpilased, õpetajad ja 
lapsevanemad liituvad meie algatusega, sest 
vallal ja muusikakoolil on lihtsam oma tegemi-
si korraldada, kui koolidel on vaheajad ühel ja 
samal ajal. 

Koolivaheajad 2016/2017: sügisvaheaeg 
22.10. - 30.10.2016, jõuluvaheaeg 23.12. 2016 - 
08. 01. 2017, talvevaheaeg 18.02. - 26.02.2017, 
kevadvaheaeg 15.04. - 23.04.2017 ja suveva-
heaeg 09.06. - 31.08.2017.

Olulisel kohal on laste ja õpilaste väär-
tuskasvatus. HOOLIVUSE all mõistetak-
se ausust ja usaldust, austust ja lugupidamist, 
vastutust ja koostööd ning märkamist. Direk-
torina tean, et paljud lapsed vajavad eritin-
gimusi ja -vahendeid. Need kõik on lahenda-
tavad küsimused koostöös õpetajaskonna, 
lastevanemate ja vallaga. Me oleme õnnelik 
kool, et meil on olemas lasteaiarühmad koos 
väga heade õpetajate, õpetajate abide ja kooli 
logopeediga. Mida varem probleeme märkame 
ja nendega tegeleme, seda kiiremini saab laps 
abi ja seda lihtsam on tal hiljem koolis. 

Kooli 90 õpilast ja 32 lasteaialast valmis-
tuvad suvevaheajaks. Ees ootavad põhikoo-
li lõpueksamid ja lõpuaktus, lasteaiarühmade 
lõpuüritused, klassikollektiivide ekskursioonid 
ja matkad, osavõtt muuseumipäevast Tartus, 6. 
klassi osalemine KEAT programmi lõpuüri-
tusel, kooli rahvatantsurühmade esinemine 
Valgamaa tantsupeol jne. 

Lõppemas on huvitav läbiva teema 
„MEEDIA“ aasta, mille motoks oli „Ütle sõna 
sekka!“.

Miia Pallase,
õnnelik koolijuht

SÜDA, SÜDA, TUKSUB, TUKSUB,
AINULT VÄLJA TA EI KUKU.
KUI SA JOOKSED, TRENNI TEED,
SÜDAMELE HEAD SA TEED.
SEST KUI SA VAATAD TELEKAT, ARVUTIT VÕI TEL-
FAT,
AASTA PÄRAST KINDEL SEE, SUL SÜDA PÄRIS 
KEHVAKE.
KUI SA TAHAD TERVISLIKULT SÜÜA,
SIIS OLEKS PAREM KOHE KRÕPSUD MAHA MÜÜA.
SÜÜA SA VÕID PORGANDIT, 
KURKI KUI KA TOMATIT.

eeva Mai eensalu
4. klass

Südamekuu 
Pühajärve Põhikoolis

Aprillikuu oli meie koolis südamekuu ja seetõttu soo-
visime selle kuu jooksul veelgi enam tähelepanu 
pöörata liikumise tähtsusele. Südamekuu raames 
tegime kooli võimlasse temaatilise ehk tutvustava 
seina: miks on vaja liikuda? 

Muutsime tavatunnid aktiivsemaks: tõusime 
aeg-ajalt tunnis oma toolidelt püsti, sirutasime end,  
tegime kümme kükki jms.

Klassijuhatajate eestvedamisel toimusid klassidel 
ja ka lasteaial matkad loodusesse, igal klassil vabalt 
valitud kohta. Näiteks käisid 6. klassi õpilased koos 
klassijuhatajaga jalgrattamatkal vesikardinate juures. 
Ilmaga vedas neil  väga, oli haruldaselt ilus ja soe. 

Matka sihtpunktiks oli Märdi Vesiveski. Seal oli 
tõeliselt ilus. Kuna kevadel on palju vett, siis olid 
vesikardinad eriti võimsad. Kohapeal pildistasid 
lapsed palju, kõndisid ja uudistasid ringi ning tegid 
pikniku-istumise. Seal sai soovi korral igaüks, visa-
tes mündi, soovida mõne soovi. Veel mängisid nad 
ümber lõkkeplatsi vahvat kullimängu ja peagi oligi 
aeg hakata tagasi liikuma. Matk oli tore ja meeldis 
kõigile.

Algklassiõpilased koos klassijuhatajatega tegid 
oma klassi seintele tabeli, kuhu iga nädalapäeva 
peale märkisid südametega ära, kui liikuvad nad 
antud päeval olid. Näiteks kui laps käis esmaspäeval 
jalgpallitrennis, siis südame peale oli kirjutatud jalg- 
pall ja ta kleepis selle esmaspäeva peale. Kui ta samal 
päeva käis või tegeles veel millegi muuga, näiteks 
käis jalutamas, siis kleepis teise südame ka. Nii sai 
nädala kokkuvõttes ülevaate, kes kui aktiivne oli, kui 
palju head keegi oma südamele erinevatel päeva-
del tegi. 

Kuna igaüks meisterdas selle tabeli endale ise, siis 
võib öelda, et need kõik nägid välja erilised ja vah-
vad. Tabelid olid pungil südameid, mõni päev oli neid 
kohe nii täis, vaat et ei mahtunudki kõik südamed 
peale. Seega võib öelda, et antud tabeliga saime 
veel kord rõhutada liikumise tähtsust. Samas oli las-
tel silme ees, kas ja kui aktiivsed nad siis ikkagi on. 

5.-9. klassi õpilased kasutasid oma nutiseadmeid 
ning filmisid ja panid kokku õpetlikud videod teemal 
„Liikumise vajalikkusest ja selle positiivsest mõjust“. 

Lastel on lennukad mõtted ja lahedad teostused, nii 
et on, mida vaadata.

Kuigi oma tervise peale tuleks ikka iga päev mõelda, 
siis loodetavasti südamekuu aitas veelgi enam kaasa 
sellele, et me tähtsustaksime igapäevast liikumist 
ning selle positiivset mõju meie tervisele ja heaolule.

Tekst ja foto Janika kilk

29. aprillil tähistati Pühajärve Põhikoolis rahvusvahelist tantsupäeva. Nii suured kui väikesed tant-
sulapsed kogunesid kell 13.10 võimlasse, et ühises ringis tantsida tantsu “Kikapuu”. Seejärel sai veel 
7.-9. klassi rahvatantsurühma esituses näha “Jaani räppi”. 

Koostantsimise rõõm pani kõigil silmad särama ja südamed ühises taktis põksuma.

krisTa suMberg

Rahvusvaheline tantsupäev VÄGA TUBLID ja 
HINNETELE „5“ ÕPPIVAD 
ÕPILASED

1. klass Paul Aares Fjodorov, Kaisa Lepp, 
Saskia Treufeldt, Elsa Naruski
2. klass Grethe Linda Veermets, Kerret 

Robin Rebane
3. klass Katriin Ostrak, Paula Puksov
4. klass Eeva Mai Eensalu, Tuule –Liis 

Jaagant, Aneth Kaileen Peterson, Sonja 
Nämi
5. klass Pipi Õun, Mathias Toover, Mairo 

Kõiv
6. klass Sofia Nämi, Elisabeth Marleen 

Peterson
9. klass Iti-Riin Jaagant, Mirjam Leopard

TUBLID ja „5“ja „4“ 
ÕPPIVAD ÕPILASED

1. klass Helina Bakajev, Johanna Kaarna, 
Laur Jaanus, Oskar Miko Reedi, 
Tomi Siilbek, Riho Leopard
2. klass Liis Jürgenson, Ruuben Jaagant, 

Gert Kiivit, Maria-Sandra Täär, 
3. klass Ander Marek Narusk, Silver 

Ostrat
4. klass Ander Alliksaar, Kristelle Kõiv 
5. klass Mairo Kõiv, Heidi Eliise Mitt, 

Andreas Peterson
6. klass Liisa Mari Eensalu, Gen-Marten 

Paul
7. klass Annabel Eensoo, Oliver Kiho, 

Isabel Võrk, Harald Raave
8. klass Cärolin Trik, Hendrik Aaliste, 

Karl-Markus Toover
9. klass Jane Ilves, Ekke Kaha

Foto karin JÄrv
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Bioloogia õpitoad meie koolis

Üheksanda klassi lõpureis Venemaale

Tasuta 
õppeprogrammid

Tänu Margit Turbile ja Peeter Kangurile, kes kirju-
tasid KIK-ile Valgamaa koolide õppeprogrammide 
ühisprojekti, sai kogu koolipere sellel õppeaastal 
osaleda tasuta õppeprogrammidel. 

Sõimerühm sai Pokumaal pokudega sõbraks. 
Liitrühm õppis Karulas tundma koduloomi. 1. klass 
veetis sügispäeva Sangastes. Karulas tutvusid 1. 
ja 2. klass koduloomadega. 2. ja 3. klass uurisid 
Pühajärve elustikku. Aare Jaamaga tegid loodus-
retke Soontaga metsas kolmandikud. 

4. klass külastas Hellenurme veskimuuseumi ja 
õppis Antsoti talus tundma hobust ja küüslauku. 5. 
klass uuris Teringi raba elustikku ja Otepää kõrgus-
tikku. 6. kl matkas läbi vihma Perajärve metsaretkel 
ja õpib metsakooslusi Otepää Looduskeskuses. 7. 
kl orienteerus Antsoti talus ja püüdis kalu Võrts-
järvel. 8. kl õppis putukaid TÜ Loodusmuuseumis 
ja 9. kl osales pinnavormide programmil Karulas. 

Rõõmustav uudis on see, et KIK rahastab ka 
uuel aastal meie kooli ja lasteaia 22 tasuta õppep-
rogrammi.

Pille kangur,
loodusainete õpetaja

Pühajärve Põhikoolis toimus 2015/2016. õ.-a. 
seitse bioloogia õpikoda järgmiste teemade-
ga: loomad, taimed, inimene, toitumine, mikro-
bioloogia, molekulaarbioloogia, keskkond. 
Õpikodades osalesid 20 õpilast 7.-9. klassist. 
Õpikojad toimusid kord kuus ja kestsid neli tundi. 

Õpitoad olid huvitavad, kuna õpiti läbi prakti-
lise tegevuse. Õpilased puhastasid „õlireostust“, 
kasutades selleks lõnga, heina, liiva, saepuru. 
Nägid, kuidas seller imes endasse punase toidu-

värvi. Uuriti mullaelukaid, maasika pärilikkusai-
net, värvilisi komme, sügisesi lehti ja salatilehtede 
hapniku tootmist. 

Bakterioloogilise uurimustöö tulemusena 
selgus, et nutitelefoni puutunud näpud oli kõige 
mustemad. Lahati kala ja broileri südant. Söödi 
huvitava maitsega putukaid. Mikroskoobi all 
vaadeldi banaani, pirni ja kartulit ning imetleti 
liblika tiiva mustrit ja linnu sulge. Mõõdeti värvi-
de mõju pulsile, reaktsioonikiirust ja kopsumah-

tu. Õpiti pipeteerimist. Sülitati katseklaasi, et 
uurida sülje mõju tärklisele. Meisterdati ise DNA 
mudel. Õpiti õigesti käsi pesema.

Täname Eesti Füüsika Seltsi, TÜ loodus- ja 
täppisteaduste valdkonda ning TÜ Teaduskooli 
huvitavate õpikodade läbiviimise eest. 

Tekst ja fotod Pille kangur
bioloogiaõpetaja

17. aprillil sõitsid Pühajärve Põhikooli 9. klassi 
õpilased koos õpetaja Olga Alovaga Sankt-Peter-
burgi. Bussisõit kestis umbes kuus tundi. 

Kohale jõudes suundusime metroojaama. 
Pärast metroosõitu kõndisime hostelisse. Esime-
sel õhtul jalutasime mööda kaunist Peterburi 
linna ja käisime söömas kohvikus Põhi, kus on 
linna parimad koogid. Kahjuks sel ööl sildu ei 
avatud.

Järgmisel päeval käisime Leningradi looma- 
aias, kus kõige rohkem pakkusid huvi energili-
sed ahvid. Hiljem uurisime Peeter-Pauli kindlust 
ja Iisaku katedraali. Vahepeal said mõned meist 
vahetada ka eurosid rubladeks. Seejärel käisime 
kommipoes, šokolaadimuuseumis ning jäätise-
kohvikus. 

19. aprillil hommikul pidi ärkama vara, kuna 
peagi hakkasime minema vene kooli. Seal võeti 
meid väga hästi vastu. Meile tutvustati kooli 
muuseumi, räägiti ajaloost ja tehti koolis ekskur-
sioon. Huvitav oli teada saada, et seal hakatak-
se inglise keelt õppima juba esimeses klassis. 
Osalesime 12. klasside inglise keele tunnis, kus 
tutvustasime ennast ja oma kooli. Tänuks vastu-
võtmise eest esitasime laulu, Puškini luuletu-
se ja kaks rahvatantsu. Suurt heameelt tõi meile 
kõva aplaus ja järgnevad kiidusõnad. Pärast jagati 
meid rühmadeks ning kuulasime vene õpilaste 
esitatud konverentsi. 

Me olime küll juba väsinud, aga siiski külasta-
sime Ermitaaži. Meie arvates oli kõik seal väga 
ilus. Käisime ka Jaani kirikus, kus kohtusime 
Eesti Rahvusooperi peadirektori Aivar Mäega. 

Tänasime oma giidi ekskursiooni eest. Pärast 
õhtusööki suundusime teatrisse, kus vaatasime 
kaunist balletti „Romeo ja Julia“. 

20. aprillil oli meil veel võimalus osta suvenii-
re. Paljud otsisid poest välja matrjoška. Järgnes 
poeskäik, kus ostsime endale toitu bussisõiduks. 
Siis pidime kahjuks hostelist lahkuma ning pöör-

duma tagasi bussijaama. Tagasi Tartusse jõudsi-
me kell 18.30.

See reis oli täiesti imeline ja meeldejääv terveks 
eluks. Kindlasti on tulevikus midagi meenutada 
ja naerda reisil juhtunu üle.

MirJaM leoPard ja Jane ilves
9. klass

Retk metsa

2. mail käisime klassiga Võrtsjärve ääres lim-
noloogiakeskuses. Kohale jõudnud, tervitasid 
meid keskuse töötaja ja üks tore kilpkonn. Meile 
räägiti natuke Võrtsjärvest ja selle ümbrusest. 

Seejärel pidime lahendama erinevaid üle-
sandeid kalade ja Võrtsjärve kohta. Ülesanded 
tehtud, suundusime akvaariumis elavaid kalu 
uudistama. Akvaariumid olid täis erinevaid rööv- 

Käisime Võrtsjärve ääres 
limnoloogiakeskuses 

ja lepiskalu. Väga huvitavad olid akvaariumid, 
mis asetsesid põranda sees ja millest sai üle 
kõndida. 

Õppekäigu lõpus läksime järve äärde kala 
püüdma. Kokku saime ligi 20 kala, kellest osa 
läks akvaariumi ja osa neist võttis kaasa Tanel. 
Päev oli väga vahva ja õpetlik.

isabel võrk
7. klass

14. aprilli hommikul kell 8.30 sõitsime Karulasse. 
Seal võttis meid vastu giid. Panime vihmakeebid 
selga ja meile jagati kaardid, et saaksime vaadata, 
kus me matkame. Läbisime 4 kilomeetrit.

Nägime palju taimi, üks nendest oli näsiniin. 
Nägime ka erinevaid samblikke. Saime teada, et  
mida rohkem samblikke, seda puhtam on õhk. 
Saime mängida ka ühe mängu. Matka lõpetuseks 
oli meil üks männioks, mida andsime ringiratast 
edasi ja igaüks ütles, mis talle matkal meeldis.

Pärast matka läksime Karula rahvuspargi kesku-
sesse ja sõime seal. Mulle meeldis see matk, kuigi 
ilm oleks võinud parem olla!

elisabeTh Marleen PeTerson
6. klass

Karula õppeprog- 
ramm „Perajärve 
metsaretk“

Foto: Pille kangur.

Foto: aneT künnaPuu

4. aprillil käisime Soontaga metsades kõndimas. 
Retke juht oli jahimees Aare Jaama. Ta andis meile 
kõigile puust tehtud käimiskepid. 

Hommik oli vilu, aga kui olime väikese peatuse 
teinud, tuli päike välja ja ilm läks soojaks. Kokku 
matkasime 5 kilomeetrit. Uurisime jälgi ja vaata-
sime urge. Loomadele oli tehtud soolapuu, mille 
sisse oli pandud sool. Seda pidid põdrad lakkuma, 
jänesed ja sead näksima. Isegi meil lubati seda 
soolapuud limpsida.

Aare Jaama rääkis meile igasuguseid põnevaid 
lugusid. Ükskord oli ta leidnud ühe kännu juurest 
sambla alt granaadi ning kutsunud kohale pom-
mimehed, kes tegid selle kahjutuks.

Aarel Jaamal oli mitu loomakasukat. Pidime 
ära arvama, missuguste loomade kasukad need  
on. Saime neid katsuda, need olid pehmed. Ka 
loomade hääli tuli ära arvata. Mõnda häält pidi 
puhuma, siis tuli hääl välja. Teisi jällegi puhuma 
ei pidanud. 

Lõunat sõime püstkojas Draakoni mäel. Pärast 
sööki mängisime mängu „Rebased ja jänesed“. 
Isegi õpetaja osales mängus. 

Aare Jaama rääkis, et looduses toimub ringkäik. 
Näiteks koprad närivad puu ära ja asemele kasvab 
uus noor puu, siis saavad põdrad seda süüa. Kui 
mets maha võtta, siis ei saaks mägrad oma urus 
enam elada ja peaks mujale kolima. 

Mulle meeldis retk väga, sest see oli huvitav tänu 
meie retke juhile ja tema jutustustele.

Paula Puksov 3. klass
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Juhani Püttsepaga Gibraltari 
laevakoera radadel

Alates möödunud aasta oktoobrikuu 
viimasest nädalast oli meie klassil pea- 
aegu igal kolmapäeval võimalus kuula-
ta raamatukoguhoidja Ly Haaviste väga 
ilmekat ettelugemist. Raamatuks oli vali-
tud Juhani Püttsepa „Gibraltari laeva-
koerte ühing“, mis oli 2014. aastal pälvi-
nud lastejutuvõistlusel 1. koha. 

Pärast iga katkendi kuulamist võtsime 
endale ka ülesanded: kes kirjutas kuul-
dust kokkuvõtte, kes ennustas, kuidas 
lugu edasi läheb, kes koostas huvitavad 
küsimused, kes joonistas pildi. Järgmi-
ne kuulamistund algaski alati täidetud 
ülesande esitamisega. 

Raamatu sündmustik haaras meid üha 
enam kaasa. See toimub eelmise sajandi 
lõpukümnendil ühes väiksemas linnas, 
kus on võimsate põlispuudega park ja 
selle ääres veidi viltuvajunud maja. Majas 
elab üks peategelastest, koolipoiss Anton 
oma vanaemaga. Ühel päeval on nende 
korteri ukse taga teine raamatu peatege-
lane, liivakarva koer. Koer saab nimeks 
Saku ja tõug on tal gibraltari laevakoer. 
Selle tõu mõtleb Anton ise välja. Saku 
jääbki nende juurde ja elab peaaegu 
kahekümne aastaseks. Tema elust, juhtu-
mistest ja seiklustest, aga ka majaelani-
ke omavahelistest suhetest jutustabki see 
raamat.

Jaanuari alguses tekkis õpetaja Maiel 
mõte, et võiks ka kohtuda raamatu 
autoriga ja jalutada peategelase rada-
del. Juba peale esimest telefonikõnet 
saimegi Juhani Püttsepalt nõusoleku 
temaga kohtumiseks aprillikuu algul. 
Selleks ajaks oli meile ka terve raamat 
ette loetud. 5. aprillil sõitsimegi Tartus-
se, kaasas muljed raamatust ja ka mapid 
meie kirjutiste ja piltidega, mida tahtsime 
kirjanikule tutvustada. Samuti oli meie 
poolt külakostiks raamatukaane kujun-
dusega tort.

Peale kirjanikuameti on Juhani Pütt-
sepp ka Maaülikoolis õppejõud ja nii 
võttis ta meid vastu Tähtvere mõisahoo-
nes. Heaks alguseks pakkus ta omaküp-
setatud jõhvikakooki ja arooniamorssi. 
Siis hakkas ta meile rääkima „Gibralta-
ri laevakoerte ühingu“ sünniloost ja tege-
lastest. 

Liivakarva Saku oli olnud nende pere 
koer, väga armastatud ja arukas. Ei ole 
teada, kust ta neile tuli, aga tema tähele-
panekute järgi on sealkandis näha üpris 
palju sellist värvi koeri. Antoni tege-

laskujus on palju kirjanikust endast ja 
pargiäärses majas elas tol ajal nende 
pere. Tegelikkuses maja viltu ei ole, see 
on lihtsalt väike kirjanduslik lisand, 
nagu ka ükski tegelane pole täpselt selli-
ne nagu päriselus, vaid osa jooni on lisa-
tud teistelt inimestelt. Jutu kõrvale näitas 
kirjanik ka pilte päris Sakust. Ta oli 
tunduvalt suurem koer, kui olime raama-
tu põhjal ette kujutanud. 

Seejärel rääkis Juhani Püttsepp oma 
viimati ilmunud raamatust „Vanaema, 
kes muutus kutsikaks“. See raamat jutus-
tab nende uuest koerast Susist peale 
Saku surma. Selgus, et Susi on sündi-
nud tema laste emapoolse vanaema-
ga samal kuupäeval ja tal on ka paljus 
muus sarnasust vanaemaga – näiteks 
nõrgad puusad ja vastikus kala söömise 
vastu. Nii hakkaski terve pere uskuma, 
et nende surnud vanaema on kutsikana 
nende juurde tagasi tulnud. 

Nüüd ütles kirjanik, et tal on meile 
varuks üllatus – ja kinkis kõigile oma 
raamatu, neid oli neli-viis erinevat. Meie 
palvel kirjutas ta kõikide raamatusse 
oma lustaka pühenduse. Järgmiseks oli 
meie kord tutvustada oma pilte ja kirju-
tisi, mis loetut kuulates valminud. Selle 
järel sobis hästi maiustamine „raamatu 
esikaanega“ ehk tordiga, millel täpselt 

esikaane pilt. Vaatasime üle ka Juhani 
Püttsepa töökabineti.

Oligi käes aeg suunduda jalutuskäigu-
le Saku radadele. Tähtvere mõisahoo-
ne eest algab võimsate põlispärnade-
ga mõisapark, kus ka Saku kunagi jook-
sis, kände nuuskis ja puid märgistas. 
Pargi servas asub valge maja, kus Saku 
koos pererahvaga elas. Mööda treppe 
laskusime Orupõhja ehk Supilinna. 
Kuigi mõned majad on lammutatud, osa 
remonditud  ja tundmatuseni muutunud, 
leidub seal veel möödunud sajandi olus-
tikku ja osa maju on praegugi sellised, 
nagu raamatus kirjeldatud. Ühes nendest 
kasvasid üles Saku kutsikad ja kindlas-
ti elab mõnes vanas Orupõhja majas veel 
mõni vanamemm, kellel köögis pliit veidi 
suitsu sisse ajab ja kes omale seltsiliseks 
koera igatseb.

Jõudis kätte aeg ühispildiks ja hüvasti-
jätuks. Oli tore õppereis. Täname õpeta-
ja Maiet, kelle kanda oli kogu sõidu 
asjaajamine. Suur tänu ka MTÜ-le Kest-
lik meie sõidu toetamise eest.

Muljeid jagasid 4. klassi õpilased ja 
raamatukoguhoidja ly

FoTo: Maie eensalu

16. aprilli hommikul pidi vara ärkama, sest juba kell 7.15 ootas meid 
Valga Kaitseliidu veoauto Sihval. Ronisime veoautosse ja sõit võis alata. 
Alguses oli lõbus, aga pärast hakkas külm, sest ring oli pikk ja auto 
tagakatet ei olnud alla lastud. 

Lõpuks jõudsime Tõrva kultuurimaja juurde, kus panime oma võist-
konna kirja. Võistkonnas olid Ander, Tuule-Liis ja Hetti-Maarja. Pärast 
saadeti meid kontrollpunkti, kus vaadati, kas meil on kõik vajalikud asjad 
kaasas. Kaasas pidid olema vile, kompass, vihmakeep ja täislaaditud 
telefon. Enne starti pidi iga võistkond lahendama ristsõna ja alles see-
järel sai minna võistlusrajale.

Rajal oli 20 kontrollpunkti + lisaülesanded Päästeameti, Politsei ja 
Kaitseliidu poolt. Leidsime enamiku kontrollpunkte üles, kuid kartsime 
eksida ega läinud sügavale metsa punkte otsima. Aega oli 4 tundi, aga 
meie jõudsime finišisse 1,5 tundi varem. Arusaadavalt ei jõudnud meie 
võistkond esikolmikusse, kuid Hetti-Maarjale naeratas loosiõnn ja ta 
võitis jalgrattatulede komplekti. 

Minu arvates ei möödunud päev ilmaasjata. Saime uusi teadmisi, vii-
bisime palju värskes õhus ja saime omavahel suhelda. Kindlasti lähen 
järgmisel aastal taas „Väle Jänesele“. ander alliksaar

4. klass

Meie esimene kogemus 
„Väle Jänesel“

Pühajärve Põhikoolis käis 29. aprillil külas kirjanik Andrus Kivirähk. 
Alguses esitasid meie kooli õpilased katkendi näidendist „Vapper kee-
fir“. Näidendi on kirjutanud Andrus Kivirähk. Seejärel rääkis kirjanik 
endast ja soovis näha, mis raamatuid me olime kaasa võtnud. Pärast 
seda luges ta mõned katkendid oma raamatutest. 

Lapsed küsisid hulgaliselt  küsimusi ja nii saime päris palju teada tema 
enda ja ta loomingu kohta. Kõik, kes tahtsid, said kirjanikuga koos pilti 
teha ja temalt autogrammi küsida. 

Oli väga tore, et kirjanik Andrus Kivirähk meie kooli külastas.
9. klass

Meil oli külas kirjanik 
Andrus Kivirähk

18. mail käisime Sangaste vallas. Sõit-
sime sinna bussi ja hobusega. Antsoti 
talus rakendati vankri ette Eesti raske-
veohobune Kaur. Vankrisõit oli rahu-
lik ja mõnus. Hobune viis meid Rõõmu 
tallu, kus meid võtsid vastu Virgo ja 
Piret. Esmalt jalutasime tornini, kuhu oli 
umbes pool kilomeetrit. Selle juures oli 
ka sigade söögiplats. 

Seejärel läksime tagasi tallu, kus uudis-
tasime, kuidas Rõõmu talus elatakse. 
Talu juures on tiik, millel saime parveta-
da. Tiigi ääres on mitu sauna ja grillimi-
sala. Sõime Pireti tehtud maitsvat kooki 
ja makaronisalatit. Peale söömist tegi 
Madis meile traktorisõitu. Tema ise oli 
roolis ja teised istusid kärus. Kes soovis,  
sai ka ise traktorit juhtida. 

Sõidud tehtud, oligi aeg koduteele 
asuda. Nii lõppeski meie huvitav päev.

oliver kiho, harald raave 
ja Madis roose            7. klass

Päev Rõõmu talus

31. märtsil toimus KEAT-koolitus meelemürkide ja keskkonna teemadel. 
Koolitusel osalesid 6. ja 7. klassi õpilased. Keskkonna-teemalist koolitust 
viis läbi Margit Turb ja meelemürkide koolitust politseinik Linda Oks. 
Keskkonna koolitusel räägiti meile loomade abistamisest, ohustatud 
taime- ja loomaliikidest ning mürgistest taimedest Eestis. Meelemürkide 
koolituse eesmärk oli rääkida uimastavate ainete mõjudest ja ohtudest 
ning sellest, kuidas nendest eemale hoida.

13. aprillil toimus KEAT-koolitus esmaabi kohta. Katrin Karus rääkis 
esmaabist ja sellest, kuidas tuleb käituda erinevates ohuolukordades. 
Õppisime, kuidas teha rõhksidet, abistada inimesi, kes on minestanud jne.

14. aprillil toimus koolitus eriolukordade teemal. Koolitust viis läbi 
Merle Liba päästeametist. Ta rääkis, kuidas kustutada erinevaid tulekah-
jusid ja näitas, kui kiiresti võib tulekahju edasi areneda. Saime teada, 
kuidas vee juures end ohutult tunda.

25. aprillil toimus koolitus matkatarkuste teemal. Koolitusel rääkis 
Valgamaa Kaitseliidu Maleva esindaja Kaimo Vahtra sellest, mida võtta 
matkale kaasa, kuidas pakkida kotti ja mida peab tegema enne, kui 
lähed matkale.

27. aprillil toimus meil viimane koolitus kodanikuühiskonna teemal. 
Selle viis läbi Aet Arula. Saime teada uutest maakondadest ja sellest, 
mida tähendavad FIE, OÜ jne.

Kõik loengud olid väga huvitavad ja informeerivad. Koolitusprogramm 
lõpeb veebipõhise testiga. Õpitud teadmisi kinnistatakse laagris.

soFia nÄMi ja elisabeTh Marleen PeTerson
6. klass

KEAT koolitused

Foto: karin JÄrv

Foto: Pille kangur
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arusaamist mööda – nii tantsusammud kui 
paeluv pilk partneril ja õnneseenelik naera-
tus näos.

„Tare-tareke“ oli lausa muusikal! Laul, 
mäng, tants kõige pisemate esituses.

Ja kui palju neid kokku oli! Siinkohal  
kihvatas mälusopis valus mälestus kooli 
kestmisvõitlusest.

Imestan, mismoodi kasvatajad ja muusi-
katädi kõiki neid tibusid, kukke, hiiri, konni, 
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Õppekäik koduloomade 
tallu

Meedianädal lasteaias

E made Päev on iga päev – amet aas-
takümneteks, millest ei pääse elu 
lõpuni. Kodu soetamine, korras-

hoid, toidumured, kehakatted kogu perele, 
aed-aiamaa-loomad, kuidas kellelgi. Peale 
kõige selle palgatööde jada.

12-kordse vanaemana on ju kõike 
nähtud-kogetud, hetkeks tundubki, et küllap 
see emadepäevapidu Otepää Gümnaasiumis 
saab mööda minutagi.

Emadepäeva elevus täidab kõige enam pisi-
peret ning nendega päevast päeva tegelevaid 
kasvatajaid-õpetajaid.

Kuulnud, et seekordne peokava koos-
neb Pühajärve Põhikooli algklasside ja 
lasteaiarühma „Pipi“ etteastetest ning kavas 
on minu kooliaegne tollal tüütuseni äraleier-
datud „Tare-tareke“ – tõmbasin kleidi selga 
ning ootasin parajat kellaaega, et minitütrega 
koos peole saada. Meie talu auto oli peaproo-
vide ajaks 1,5 tundi varem kohale sõitnud.

Seda lugu ajendas mind üldse kirjutama 
hakkama vapra Pühajärve Põhikooli direkt-
rissi Miia Pallase koogilauas mainitud soojad 
sõnad headest lastest ja lastelastest. Peab ju 
siis kuidagi ennast ka tõestama!

Pidu ise oli pidulik – tõesõna! Imeilmekalt 
esinesid 1. Ja 2. klassi tüdrukud Elsa, Liis, 
Johanna ja Helina luuletusega. Algklasside 
koosseisus kõlas kanneldel Antonio Vivaldi 
„Kevade“ja segaansambli esituses laul „See 
on ema“. Samuti üllatas 1. klassi tantsurühm 
„Õnneseen“. Kõik oli viimase peal, minu 

Emadepäeva pidu

siili, rebast ja hunti „taltsutada“ on suutnud! 
Ja kõikidele vastavad kostüümid jõutud teha!

Muidugi olin õnnelik ja väga rahul nähtu-
ga, sest kolm lapselast oli laval ja saalis kaks. 

Kogu see kava oli ÜKS SUUR 
EMADEPÄEVAKINGITUS kõikidele 
emadele ja vanaemadele. Aitäh!

aili naruski Tõutsi külast
vanaema

Koduloomade teemanädalal oleme vaadelnud pilte loomadest 
ja rääkinud, kuidas nimetatakse erinevate loomade poegi ja 
palju muud. Miks peetakse koduloomi ja milline loom aga 
päris elus välja näeb? Seda läksimegi uurima Laane-Ado tallu.
Talus võttis meid vastu sõbralik perenaine Tuuli. Esimesena 
tutvusime kodulindudega. Tore oli vaadata, kuidas kalku-
nid, kuked, kanad, haned ja pardid süüa jagasid ning kuidas 
haned hanereas veemõnusid nautima läksid. Meie kohalolekut 
tundsid juba lambad ja kitsed karjamaal, nad üritasid kõva-
häälselt meile midagi öelda. Saime teada, kuidas nad suurel 
karjamaal elavad ja ellu jäävad. Õues nautisid kevadilma ka 
lehmad ja hobune. Arutlesime, miks neid peetakse. Järgmi-
seks jõudsime puuride juurde. Kes neis võiks küll elada!? Ei 
olnudki jänesed, hoopis küülikud! Küll oli elevust, kui said 
võrgu vahelt küülikule heinakõrre anda. Veel oli võimalus 
näha, kuidas erinevat tõugu tibud soojuse ja valguse käes 
mõnulesid. Lõpetuseks jõudime ruumi, kus kasvavad erine-
vat tõugu kodulinnud. Lastel oli võimalus näha ja oma käega 
tunda, kui pisike on pardi- ja vutitibu. 
Me oleme väga tänulikud Tuulile, kes meid nii soojalt vastu 
võttis ja oma koduloomi tutvustas.

liitrühma suured ja väikesed

Kolmapäeval, 18. mail toimus lasteaia spordipäev. Hommik 
algas ühispildi tegemisega lasteaia lipu taustal. Kõigil lastel 
ja õpetajatel olid seljas lasteaia logoga särgid. 

Õpetaja Jaanika oli spordiväljakule valmis pannud jook-
surajad ja palliviskesektori. Ette olid valmistatud ka 
kaugushüppekast ja sabakulliplats. 

Soojenduseks läbisid lapsed koos õpetajaga takistusra-
ja ja tegid võimlemisharjutusi. Tulemused saadi kirja 30 m 
jooksus, palliviskes ja kaugushüppes. Spordipäeva lõpetasid 
lapsed karumänguga, mis ei tahtnud kuidagi lõppeda. 

Rõõmu ja elevust jätkus ka autasustamisajaks. Iga laps sai 
mälestuseks Pipi pildiga medali ja jalgpallikujulise šokolaa-
dist maiustuse. 

Nüüd võisime tänada õpetaja Jaanikat toreda spordipäeva 
eest ja ilmataati, kes meie üritust soosis.

lii PeTerson

Lasteaia spordipäev 

Lasteaias toimus meedianädal, kus uurisi-
me ümbritsevat keskkonda meedia kaudu ja 
meediavahendite abil (ajakirjandus, tehnili-
sed vahendid jms). 

Esmaspäeval tutvusime meedia ühe liigi 
– televisiooniga. Koostasime mõistekaardi 
“Mis on televiisor?” Tutvusime televisiooni 
programmi ja saatekavaga. Lapsed nimetasid 
saateid, mida vaadatakse koos perega ja mida 
lapsed üksi vaatavad. Tegime ise televiiso-
ri ja lõime televisiooni programmi. Marili ja 
Astrid tegid multifilmi Põrsas Pepast. Õpeta-
ja Taivi luges reklaame. Loreida ja Blanka 
tegid multifilmi Ponimaast. Kristofer edastas 
ilmateate. Õpetaja Kaili luges uudiseid. Arut-
lesime, mis on uudis. Iga laps kujundas omale 
televiisori.

Teisipäeval tutvusime arvutiga. Mis on 
arvuti, sellest käis rääkimas Sanna isa Taavi. 
Tal oli kaasas üks vana arvuti ja ta rääkis, 
millised nägid välja päris esimesed arvutid 

ning millest koosneb arvuti. Saime teada, 
mida on vaja, et arvuti töötaks ja kuidas arvu-
tiga ümber käia. Nägime, kuidas arvutiga 
joonistada, muusikat kuulata, videot vaadata 
jms. Lapsed said näidata praktilisi oskusi. Iga 
laps valmistas omale kommikarbist arvuti. 

Kolmapäeval rääkis meile mobiiltelefonist 
Lenna Mari ja Minna Mari isa Peeter. Selleks 
läksime kooli keemia- ja füüsikaklassi. Saime 
teada, mis on füüsika ning et teadmised tule-
vad ise proovides. Arutlesime, mis on elekter 
ja mängisime, kuidas elekter liigub. 

Õpetaja Peeter näitas ja rääkis, kuidas 
mobiiltelefon töötab, kõne liigub ning tele-
fon laineid välja saadab. Saime teada, milleks 
mobiiltelefoni vaja on ja mida telefoniga teha 
saab. Päeva lõpuks valmistas iga laps omale 
mobiiltelefoni. 

Neljapäeval tutvusime trükimeediaga. Arut-
lesime lastega, mille poolest erinevad ajalehed 
ja ajakirjad. Arutlesime, millest räägivad pildid 

ajakirjades ja mida nende piltidega meile öelda 
tahetakse. Vaatlesime ja uurisime ajakirja-
des-ajalehtedes erinevaid tekste (kuulutus, 
reklaam, artikkel, koomiks, karikatuur, rist-
sõna jms). Lugesime lastele artiklite pealkir-
ju ning palusime lastel mõistatada, millest 
võiks artiklis juttu olla. Uurisime koos laste-
ga ajalehtedest ja ajakirjadest kuulutusi. Vaat-
lesime koomikseid. Lapsed rääkisid, milliseid 
ajalehti või ajakirju kodus on. Nüüd oli võima-
lus lastel ise ajaleht koostada.

Nädala kokkuvõtteks toimus meediaala-
ne viktoriin. Lapsed pidid nimetama, kust 
me saame uudiseid, lahendama tähesõja üles-
annet, teadma, millist meediavahendit saab 
ainult kuulata. Veel pidi kuulama uudist ja 
vastama selle põhjal küsimustele, nimetama 
laste ajakirju ja leidma saatekavast lastesaa-
teid. 

Taivi rÄsTas

Aprillikuu oli südamekuu ja liikusime veel rohkem. Lasteaia 
sõimerühm matkas pidevalt erinevate ilmakaarte suunas. 

Selle nädala teema oli koduloomad. Kui jutud loomadest oli  
räägitud ja pildid vaadatud, siis kiiresti õue. Kolmapäeval, 13. 
aprillil, võrratul kevadisel päeval, matkasime Kääriku poole 
Ala Kondi tallu, kus on koplis ponid Elvis ja Arabella. Me 
oleme seal ka varem juba mitu korda käinud. Talu peremees 
ja perenaine on rääkinud meile ponidest, nende käitumisest 
ja reeglitest, millest me peame kinni pidama.

Patsutada ja paitada on neid mõnus, sest nad on pehmed 
ja karvased. Ponid viibivad õues pea aastaringselt. Nüüd 
kevadel ja ilusa ilmaga olid ka nemad väga elevil ja kepsuta-
sid koplis ringi. Hobustele anname süüa ainult siis, kui pere-
rahvas on kohal. Matkateel pakkusid huvi ka kevadmärgid: 
sinililled, paiselehed, pungad põõsastel ja puudel, liblikad, 
mesilased, ämblikud, tuul, päike, viimased lumeraasud  ja 
kevadised veed.

Matk kestis ligikaudu 1,5 tundi ja pikkus oli umbes 3 km. 
Tagasi rõõmsalt lasteaeda. Kõht täis ja tuttu.

Ärgates oli lastel üllatus. Lenna Jete ema tõi meile külaliseks 
küüliku. Lapsed said ka seda kodulooma nunnutada. Lenna 
Jete ema rääkis lastele, kus küülikud elavad ja mida söövad. 
Et küülikul ei olnud veel nime, siis ühiselt pandi nimeks Mustu. 
Küülik oli musta värvi.

Suur tänu Ala Kondi talu pererahvale ja Lenna Jete emale 
nädalateema sisustamise eest.

Oli tegus ja mõnus päev nii õpetajatele kui ka lastele.

riina laiva

Liikumine põimitud 
nädalateemaga 

Nädalateema raames kutsusime külla Tormi Vesse ema Tuuli, 
kellel on tore hobi – tõukanade kasvatamine. Tal olid kaasas 
erinevad tõukanad ja – tibud ning nende söök. 

Alustuseks mängisime, kuidas on olla tibu ja tunda ümbrit-
sevat maailma. Lastele näidati erinevaid mune. Värvuse ja 
suuruse järgi proovisime arvata, kas on kalkuni, pardi, kana, 
vuti või hane muna. Tuuli rääkis, mida kanad eluks vajavad, 
kes on kanade vaenlased ja näitas, mida nad söövad. 

Seejärel saime näha ja veidi katsuda tibusid. „Nii armsad!“ 
kilkab väike tüdruk. Kuna tibud on väikesed ja õrnad, otsisid 
nad sooja kana juurest, julgemad pugesid ka laste püksisäärde. 
Lastele räägiti, mis on inkubaator, kuidas tibu koorub ja kaua 
võtab koorumine aega. Kui tibud hakkasid kõvemat häält 
tegema, oli aeg sööma hakata. Oi, kuidas tibudele maitses 
purustatud keedumuna! Kõht sai täis ja tibudel oli aeg oma 
sooja kasti sisse tagasi pugeda. 

Aitäh Tormi Vesse ema Tuulile toreda hommiku eest!

lasteaia suured ja väikesed

Kevadpühad lasteaias 
päris tibudega

Foto: Pille kangur.
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10. mail toimusid juba teist aastat järjest Teeme 
Ära talgud Vooremäe puhkealal. Imeliselt soojal 
kevadpäeval kogunes kell 11.30 talgukohale 32 
talgulist, kes olid tulnud Puka keskkoolist ja valla-
valitsusest, Otepäält, Valga Muinsuskaitseametist 
arheoloog ja taksikoer Kuti.

Talgutöödega sai hooaja alguses heakorrasta-
tud Vooremäe puhkeala. Kõigile kätepaaride-
le jagus tööd kella kolmeni. Alalt korjati kokku 
mahavisatud praht, riisuti piknikupinkide ümbru-
sed, eemaldati võsa ja saeti ohtlikud puud. Kuivi 
küttepuid jagub nüüd puhkeala lõkke tegijate-
le ja jämedamate puudega köetakse Puka valla 
sauna- ahi kuumaks. Ümbritseva kuiva roostiku 
tõttu jäid kokkukuhjatud lõkkehunnikud ootama 

Vooremäe puhkeala Teeme Ära talgud

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Puka Vallavalitsuses 

n	 Jalgpalliklubi FC Elva treeningutel osalevad klubi- ja 

huviringiliikmetena Puka vallast 35 last. Käesoleval aastal osa-

letakse jalgpalliüritustel Stoke City Elvas ja Summer Camp 

2016 Pärnus. Vallavalitsus toetab Jalgpalliklubi FC Elva tege-

vust 1300.- euroga.
n	 Aprillis maksti toimetulekutoetust viiele taotlejale, ühe-

kordset toetust kolmele taotlejale.
n	 Otsustati mitte algatada strateegilist keskkonnamõjude 

hindamist Puka vallas Puka alevikus Tööstuse tänava puurka-

evu rajamise detailplaneeringu koostamise protsessis.
n	 MTÜ-ga Spordiklubi Musket oli sõlmitud leping jõu-

saaliruumide kasutamiseks ja sportliku tegevuse propageeri-

miseks. MTÜ soovil lõpetati leping.
n	 Eraldati reservfondist:

1) Turvavalgustite paigaldamiseks Kuigatsi raamatukogu 

ruumidesse 180.-,

2) Vallamaja uue katla ostmiseks ja paigalduseks 3574,40,

3) Puka Keskkooli rahvatantsurühmale seelikuriide ostmi-

seks(saadud projektiraha 2015. a.) 320.-,

4) OÜ-le Puka Vesi toetus saastetasude tasumiseks 3000.-,

5) Turvakaamerate paigalduseks 1999,02.
n	 OÜ Puka Vesi juhatuse liikmeteks valiti Aleksander 

Sven Esse ja Lea Madissov.

AMETLIK INFO

ohutumat süütamisaega. 
Puhkepausi ajal saime kehakinnituse kõrvale 

kuulda arheoloog Ingmar Noorlaiu ettekannet 
Vooremäe puhkealal asuvast kultuurimälestisest 
linnusemäest. Kuulsime lühiülevaadet ja oluli-
sem oli viimati 2009. aastal arheoloogilistel kae-
vamistel avastatud alumistes kihtides kiviaegsed 
leiud, mis viitavad linnusemäe jalamil järve ääres 
olevale asulakohale. Mida kasutati küttkorilaste 
poolt. Seeläbi saadi teada, et linnus seisis enne 
keskaegset asustusperioodi mitu tuhat aastat 
tühjana. Pika asustuslünga peamiseks põhjuseks 
võis olla vähene haritav maa Vooremäe lähiümb-
ruses.

Talgupäeva lõpetuseks sai tehtud järgmise 

Elu on ilus kui oskad igast väikesestki asjast 
rõõmu tunda ja selle rõõmu suureks elada Puka 
nais- ja meesansambel laulsid Kagu-Eesti vokaal- 
ansamblite päeval Räpinas endid parimateks. 

Rahvamaja perenaine Helgi tegi vallas ette-
paneku premeerida meid ekskursiooniga. Kuna 
laulurahvas ja tantsumemmed austavad üksteise 
tegemisi ja on omavahel head sõbrad, kaasasime 
Vokiratta tantsijad oma nädalalõpu tegemistesse. 

Marsruut sai ühel meelel vastu võetud, Alats-
kivi loss, Kallaste liivakivipaljandid, Elistvere 
loomapark, Äksi Jääaja keskus. Sellel suvistelau-
päeva hommikul oligi meie tore bussijuht Rein 
varakult rahvamaja juures ja sõit võis alata. Unus-
tasime vanuse ja valu. Alatskivi lossi saamislugu 

ja ajalugu tutvustas meile giid. Lossis oli huvitav, 
kummitusi me ei kohanud, see oli hea märk Puka 
rahvale – me polegi nii halvad!

Kallastel uudistasime Peipsi kaldal punase lii-
vakivi paljandeid ja koopaid. Ilm oli ilus kuid 
tuuline ja Peipsil suured lained, Peep üllatas 
meid, kui võttis kingad-sokid jalast, kääris pük-
sisääred ülespoole põlvi ja läks järvelaineid 
ründama. Vist õnnestus, püksid päris läbimärjaks 
ei saanudki. 

Elistvere loomapargis oli rõõmu laialt kui karu-
preili Karoline demonstreeris meile, kuidas karu-
daam istub ja end seltskonnale tutvustab. Ilvese 
tegemisi meil ei õnnestunud näha. Äksi Jääaja 
keskuses Saadjärvel oli põnevust palju, eriti 

Kevad südames Pukast eemale

17. mail käisid Puka Keskkooli 1. ja 2. klassi õpila-
sed koos klassijuhatajatega õppekäigul „Pühajär-
ve programm“. Õppeprogramm toimus keskkon-
nateadlikkuse programmi projekti „Keskkonna-
hariduslikud programmid Valgamaa lasteaialas-
tele ja üldhariduskoolide õpilastele“ raames. 

Matka eesmärk oli õppida tundma meid ümb-
ritsevat loodust. Koos saime teada maismaa ja 
veetaimede põhierinevusi. Õppisime seda, et 
elusolendite mitmekesisus ja aktiivsus sõltub aas-
taaegadest. 

Õpilased olid jagatud rühmadesse. Koos tehti 
erinevaid katseid ja vaatlusi: mõõdeti erinevates 
paikades veetemperatuuri, uuriti, kes vees elavad. 
Kui alguses tundus nii mõnegi veeasuka nimi nal-
jakas, siis lõpuks jäid need peaaegu kõigile ka 

meelde. Koos toimus arutelu, miks mõnes paigas 
on rohkem ja teises jälle vähem veeloomi. 

Puka lapsed õppekäigul Pühajärvel

Käesoleva aasta 1. juunist kehtivad 
Puka vallas uued 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad: 

vee teenuse hind 1,34 eurot/m³;
kanalisatsiooni teenuse hind 0,98 eurot/m³.  

Hinnad sisaldavad käibemaksu.

aasta talguplaane, kus soov on taastada trepp lin-
namäele ja avada vaateid linnamäele,  jõeluhale 
ja järvele.

Suur tänu talgulistele!

Talgujuht UrsUla

 

Ja veel talgutest

Tähelepanelik vallakodanik annab teada, et Puka 
alevikus asuva spordiplatsi ja supluskoha ümbru-
ses „teeb ära“ samas elav Juhani-nimeline härras-
mees. 

Tänud Juhanile!

meeldis seal meie meesperele. Ja oligi aeg hakata 
kodu poole sõitma, seljataha jäi pikk ja põnev 
reis. Pukka jõudes küsisin, kas oleme tänase 
päevaga rahul ja vastus oli võimas – jaa-a! Üks-
meeles ja vallatult soovisime Helgile ja Reinule: 
Nad elagu! Loomulikult kummalegi eraldi ühise 
asjaajamise nimel.

Aitäh Puka vallavalitsus, et võimaldasite meile 
bussi! Aitäh Helgi, sulle siiras lugupidamine! 
Aitäh Rein! Ilma sinuta poleks meil olnud nii 
toredat sõitu ja rõõmsaid elamusi. 

Tänu teile ja meile kõigile! Oli tore. Me kõik 
oleme midagi väärt ja koos oleme palju väärt! 

Puka nais- ja meesansambli ning Vokiratta nimel
ValVe

Lapsed olid hästi aktiivsed ja seda kindlas-
ti tänu väga toredatele õppekäigu juhtidele, 
kelleks olid Peeter Kangur ja Margit Turb. 
Erinevate teadmiste kinnistamiseks olid 
vahvad mängud. 

Õppekäik lõppes ühise teejoomisega ja 
veel viimase kinnistava mänguga Kiige-
mäel. Kuigi matk oli üsna pikk ja nii mõnegi 
õpilase varbad said veeloomi uurides natu-
kene märjaks, olid lapsed tagasi jõudes 
rõõmsad ja õnnelikud. 

Täname väga korraldajaid nii meeldiva ja 
õpetliku programmi eest ja loodame tulevi-
kus sarnasest asjast osa saada!

Puka Keskkooli õpetajad Jane eVersT 
ja eVa KosK

1. juuni on lastekaitsepäev ja meie naabrid rõngukad on korraldamas vahvat 
kontserti. Esinevad ansambel Volüüm (mis koosneb Rõngu ja Puka valla noortest) 
ning kõigile teada-tuntud Põhja Tallinn.

Lähme kontserdile koos! Buss väljub Puka koolimaja parklast kolmapäeval, 1. 
juunil kell 18.30, Aakre rahvamaja eest 18.40. Bussisõit ja kontsert täiesti tasuta, 
sest on LASTEKAITSEPÄEV!

Hea kogukond!

Pukas tähistame lastekaitsepäeva 

laupäeval, 4. juunil kell 11.00 

Puka rahvamaja juures.

Põnevad tegevused ootavad rohket osavõttu! Jalgratta vigur-
rada, pildistamine ja mängimine koos Lottega, joonistamine 

üksi ja ühiselt, näomaalingud, lõkkel küpsetatud pannkoogid...
Sündmus lõpeb suure VAHUPEOGA!

TASUTA!

Pukas on tekkinud komme aegajalt näidata oma jõudu 
kuulutuste seinte peal. Eelnevalt on juba maatasa tehtud 
parki tutvustav stend ja kangutatud rahvamaja kõrval ole-
vat stendi. 

Pühapäeva õhtul jäi kellelegi ette rahvamaja risti peal 
oleva stendi 3 alumist lauda (ilmselt nii kõrgele ulatuti ja-
laga lööma). See tekitab minus väga palju pahameelt ja 
kurbust. Esiteks sellepärast, et lõhkudes seina, millel pla-
katid ja teadaanded lõhute paljude inimeste rasket tööd 
(kultuuritöötajad, meelelahutajad jt) ja elu (ettevõtjad). 
Teiseks sellepärast, et nõnda käituv inimene ja kamp on 
väga õnnetu ja ebakindel – ise ollakse hinges väga lõhki 
ning ei osata ennast väljendada.

Lõhkujad, olge head ja võtke minuga ühendust ehk leiame 
koos lahenduse, kuidas ilma teistele haiget tegemata ennast 
väljendada (poksiring, loovtants, viharavi, naeruteraapia, 
kõik on tegelikult võimalik). 

KaiJa (FB Kaija Tamm, tammkaija@gmail.com)

Milleks? 

Oma tulek registreeri kindlasti, et teaksime bussi suurust vali-
da! Kellel on transpordi mure Kuigatsist või mujalt, andke sellest 
registreerimisel julgelt teada.

Registreerimine 30. maini. Kaija Tamm (tammkaija@gmail.com, 
56662597) või Katrin Uffert (uffertkatrin@gmail.com, 55533564).
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Valgamaa aasta ema 2016 nominent Maire Baumverk

Ikka veel tahaksid meie eest tõtata.
Mõtetes ikka veel sülle meid võtad sa.
Ikka veel ilu ja armastust õpetad.
Millal sa tänagi tööpäeva lõpetad?
Paul Haavaoks „Emale“

Valga maavanem Margus Lepik tunnustas 6. 
mail Tõrva Kultuurimajas Pärandihoidjate 
ja aasta ema tänuüritusel silmapaistvamaid 
emasid. Sangaste vallast oli Valgamaa aasta 
ema 2016 nominendiks Maire Baumverk.

Tema imakaunis kodus Sangastes on ülesse 
kasvanud 4 tubli ja aktiivset last: Mikk, Madis, 
Marili ja Taavi. Pereisa Venda on eelkõige 
tuntud, kui edukas ja lugupeetud põllumees. 
Ühtehoidvast ja töökast perest annab märku 
oma kätega rajatud külalislahke kodukomp-
leks, mis alati korras ja kevadest sügiseni täis 
lillelõhna.

Lapsed oma ema kohta: 

„Meie emale meeldib õues tegutseda ja 
muidugi südamelähedased on talle kõik lilled 
ja taimed. Samuti kultuur, alustades teatri-
etendustest ja lõpetades rahvariietega. Ta 
loeb ka väga palju erinevaid raamatuid. Ta 
on vist tuhandeid ja tuhandeid raamatuid läbi 
lugenud ja mõnda neist ka mitu korda. Raa-
matulugemist on ta harrastanud kogu oma 
elu. Muidugi ta ka küpsetab üsna palju.... oma-
tehtud leiba ja peaaegu igal pühapäeval teeb 
ka kõigile lastele mõned saiad teepeale kaasa. 

Meie venna Madise pärast on ta ka kursis 
üsna palju Eesti jalgpalliga. Ta on vist Madise 
suurim fänn ja seega üritab igat mängu 
vaadata, mida üle kantakse ja lisaks on ka 
kõigi meeskonnaliikmete tegevustega kursis. 
Väga emotsionaalne kaasaelaja Eesti jalg-
pallile! Ema on väga positiivne inimene ja 
laste heaolu ning nende eest hoolitsemine on 
temale väga tähtsad.“

Peres on haridust ja sporti alati kõrgelt 
väärtustatud, mida näitab laste hea õppeedu-
kus kooliteel ning perepoja Madise tähelend 

FC Floras.
Hea kasvatus ning õiged väärtushinnagus 

saavad ikka alguse kodust ning sellest annab 
tunnistust ka perepoeg Madise Õhtulehel 
antud intervjuu, kus ta kinnitab, et ei häbene 
maapoisi päritolu ja tahab sinna „kolkasse“ 
kunagi tagasi minna! Küsimusele miks igal 
võimalusel koju sõidab, vastab noormees: “...
Kodu. Ikkagi kodu.“

Lapsi on selles peres alati armastatud. Nii 
omasid, kui võõraid. Eks just pühendumi-
ne lastele on suunanud ka elukutsevalikule. 
Teada on, et paljud lapsed on saanud suurt 
tuge ja abi raskel ajal just Maire käest.

Tõlliste vallavanem Madis Grossi 

esimesed kiired sõnad Maire kohta on: „tark 
naisterahvas!“ Seejärel kiidab tööandja: 
„Maire töö on hingeliselt keeruline ja väga 
raske ning on imetletav, kuidas ta suudab selle 
juures alati ise nii rahulikuks jääda. Tarkus 

ja kannatlikkus iseloomustavad teda. Maire 
põhimõte on: „Heaga tuleb siin maailmas 
asjad ära lahendada!“ Ta on kindlasti seesmi-
selt väga tugev inimene.“

Kaido Tamberg, Sangaste 
vallavanem: 

„Minu arvates on tegu ideaalse kõrgemat sorti 
maapere perenaisega, kes on üles kasvatatud 
tubli järelkasvu. Ühiselt on üles ehitatud pere-
firma ja antud väga suur panus piirkondlikku 
põllundusse ja ka tööturgu. Mitmekülgne, 
töökas naine ja suurepärane ema, kes on igati 
eeskujuks. Nii öelda: eesti Naise ,,kuldlõige“!“

Heili Kalbri (peresõber):

„Minu esimene mälestus Mairest on pärit 
ühest suvepäevast: Sangaste alevikus jalutas 
noor naine oma 4 lapsega ja vaatamata ühe 
lapse nutust ja poiste elavaloomulisest lii-
kumisest oli kõik „kontrolli all“. Mind pani 
imetlema, kui rahulikult, naeratusega ja kind-
lameelselt ta nendega rääkis ja temast õhkus 
teadlikkust ja turvalisust. See sööbis mulle 
mällu ja seostub alati temaga. 

Mul on suur rõõm, et olen Mairega ning 
tema perega hiljem rohkem kokku puutu-
nud: oleme koos metsas marjul käinud, meie 
lapsed on nii kooli-, kui mängukaaslased 
olnud ja mitmed korrad olen nende juures ka 
tööalaselt abipalvega külastanud. Milline see 
palve ka pole olnud, on Maire ja Venda alati 
ka abikäe osutanud, ilma igasuguse omakasu 
püüdluseta. Mairet ja nende pere lähemalt 
tundes julgen kindlalt väita, et nad on eesku-
juks kõigile! Kui kuulsin „Aasta ema 2016“ 
valimisest, siis teadsin kohe, et kes siis veel, 
kui mitte meie Maire!“

Päikesepaistelist soojust ning palju erilise 
hetki kogu perele soovides,

Heili KalBri
sangaste volikogu liige

Talgupäev Sangaste vallas 
Tammepark 100, mis on pühen-
datud Eesti Vabariigi 100 aasta 
sünnipäevale.

7. mail toimus Sangastes Tammepark 100 tal-
gupäev. Talgu eesmärk oli ette valmistada ja 
korrastada maa-ala tulevase vabaaja veetmise 
koha ja tammepargi tarvis. Kohale oli tulnud 
üllatavalt palju rahvast, lausa 30 inimest. 

Talgupäevad Sangaste vallas

Eelnevalt oli tehtud valla poolt suurem 
töö ära, võsa oli lõigatud ja suuremad vanad 
puud langetatud. Talguliste tegevuseks oligi 
territooriumi prahist koristamine ja tükelda-
tud puude ja okste kokku vedamine. Päev oli 
päikseline ja sama päikselised olid ka kõik tal-
gulised! 

Talgupäeva lõppedes supi ja pirukate kõrval 
viisime läbi veel mõttetalgud, et igal ühel 
oleks võimalus öelda, kuidas tulevane puh-
keala planeerida ja mida keegi vajaks, et saaks 
kenas kohas perega puhata ja niisama aega 
viita, samuti ka sportida.

Istutati ka esimesed tammed, mis said nimeks 
Talgutammed!
Suur tänu kõigile, kes võtsid vaevaks talgutele 
tulla ja oma kodukoht kaunimaks muuta!

Talgujuht MarJU KaraVin

SÜNNID
Harrison Ruut              13. mail

On kevad. On uuestisündide ja taastärkamiste aeg. Elu kandev 
planeedimürakas Maa kihutab ringe tehes ja pööreldes tuhinal 
kosmoses. Inimesed Maal kihutavad vahel vaat et kiireminigi, 
kui Maa ise. 

Kiirus on see tänapäeva märksõna. Kiirus kui uhkus ja kiirus 
kui nuhtlus. Sõltumata Sinu kiirustamistest või mitte kiirusta-
mistest kestab inimese elutsükkel ikka ühepalju. Ehk siis liiga 
kiirelt elades kauem ei ela, vahel ehk vähemgi. Aga vahel vat 
ongi kiire! Nagu praegu haldusreformigagi. Kui veel kellelegi 
miski mõistmatuks on jäänud, siis katsun mõne lausega olud 
ja olukorra üle käia.

Mida on vaja teada haldusreformist?

1. Vabatahtlikute valikute võimalus, kes kellega ise liituda soo-
vib, on võimalik selle aasta lõpuni.

2. Kes selle aja jooksul nn. ,,tantsupartnereid“ leidnud pole 
ja vastavaid protseduure läbi ei teinud, see vald sundliidetak-
se riikliku komisjoni poolt 2017. Ehk siis kas vabal tahtel või 
sunniviisil, aga kokku pannakse 2017. a kõik, kelle rahvaarv 
alla 5000 inimeses.

3. Liituda vabatahtlikult saab ikka vaid nendega, kes ükstei-
sele vastavad ettepanekud teinud ja nendega nõustunud. Et 
,,mina tahan Valgat ja Tiia Riiat“ ei loe, kui Valga ja Riia nõus 
pole või kutsunud pole.

4. Sangaste vallal on vabatahtlikuks liitumiseks kahe suu-
na vahel valida: Valga või Otepää. Mitte just ülerahvastatud 
rahvakoosolekutel kaldus arvamus üheselt Otepää suunale ja 
eks siis ka volikogu sellest oma edasises tegevuses lähtub.

5. Rahvaküsitlus tuleb septembris või oktoobris hiljemalt ja 
enne seda saab vaielda liitumislepingu ,,mustandi“ üle. No-
vembris-detsembris peab otsus tehtud olema ja 2017 sügisest 
saab olema tõenäoliselt uus vald.

Asjad on lihtsalt lihtsamad, kui siin mõned segadusse sattunud 
või ka lihtsalt asjadest mitte päris hästi arusaavad kodanikud 
jutustavad. Valida saab vaid valida antud valikute vahel ning 
päris meelevaldselt ükski vald otsustada ei saa. Me ei värvi ise 
kontuurkaarti, kuid osaleme selles koos teistega. Uus vald saab 
tulla just selline, nagu kõik osapooled kokku suudavad leppida. 

Eks sellisel pisut segasel ja samas erutaval teemal on alati 
ka umbluu-juttude rääkijaid ning asjatu paanika külvajaid. Usu-
tavasti on Sangaste volinikud jt. läbi rääkima volitatud isikud 
piisavalt targad, et oma kogukonna huvid ühinemisel esindada 
ja kaitsta osata. Mina selles ei kahtle. Niisiis usaldagem lihtsalt 
üksteist ja tehkem tark valik. 

Ühinemisläbirääkimised jätkuvad teljel: Otepää, Palupera, 
Urvaste, Sangaste ja võib lisanduda ka Kanepi. Valga suunas 
läbirääkimiste jätkamise või mittejätkamise osas teeb otsuse 
tõenäoliselt järgmine volikogu istung.

Edu ja kevadet kõigile!
Kaido TaMBerg

Keevaline halduskevad

SOTSIAALTÖÖTAJAL ON PUHKUS: 

Esmaspäev,  30.05.2016 
Teisipäev,     31.05.2016  
4.07.2016 – 15.07.2016 ja 25.07.2016 – 12.08.2016 

NB! Sel ajal ei väljastata ka sünni- või surmatunnistusi! 
Vajadusel pöörduge Valga Maavalitsuse poole.  

20. mail avati Keeni koolis mänguväljak.

Õpilased korista-
sid Keeni parki.
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VERNER-SIGFRID PARTS
20.04.1945 – 18.05.2016

Avaldame kaastunnet Aureeliale  
armsa onu

EVALD TALI

kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase III vahetus

Võtame tööle 

LIHALÕIKAJA-SORTEERIJA.

Väljaõpe kohapeal.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

tel. 7655824, 5107585.

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 56 
866 157.

Ohtlike puude raie, puude hool-
dus ja okste hakkimine. 56641413 
info@treeservice.ee.

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

Müüa lõhutud küttepuid teile so-
bivas mõõdus (lepp, kask, sega-
puu), märg ja kuiv. Tel 5260859.

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Tel. 5117109.

Korstnapitside ehitus ja remont 
tel: 5557 9399.

Müüa soodsalt servamata lauda 
(leht ja okaspuu). Tel.56683202 
allikupuit@gmail.com

Müüa lõhutud märga leppa, sa-
mas veoteenus kalluriga 5056867

Müüa lõhutud küttepuud, veoga.
Väikesed koormad. tel:5165251

Sealiha müük rümpadena 1,80 
EUR/KG. Tellimine tel. 50 88 748 
Andrus

Müüa kruusa, liiva, mulda, killus-
tikku, veo- ja tõsteteenus koos 
haaratsiga. Tel: 5291256

Müüa tomati-, kurgi- ja lilletaimi. 
Hurda 52, tel. 5595 4828

Ostan maakodu või maad Otepää 
lähistel, eelistatavalt veekogu 
olemasolu. Võimalik ka vahetus 
uue korteri vastu Tartus või Tal-
linnas. Lisainfo 59068972.

Kaevetööd miniekskavaatoriga ja 
veoteenus väikekalluriga. 
Tel 5076791

Müüa küttepuud koos kohale 
toomisega. Tel. 5216 874

Me meeles ja südames edasi elad.

Mälestame kallist õde 

LEIU VILLIK´ut
20.02.1945 – 02.05.2016

Vennad Leo ja Lembit Raudsepp 
perekonnaga.

Vaikselt lahkus emake hea,
muredest, valudest enam ei tea.

Meie südamlik kaastunne
Aivar Volas'ile.

Perekonnad Hõrak, Kelder, 
Möldre, Saar ja Silvia Mägi.

Südamlik kaastunne lähedastele

VERNER PARTS

kaotuse puhul

Perekond Priks ja 
perekond Keemu

Mitmest künkast ja mäest 
viis üle elutee, 

nüüd väsinuna läksid unele...

Südamlik kaastunne Airele 
perega kalli

MAMMA
kaotuse puhul.

Perekond Margusson

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

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

MAIMU VOLAS 
03.07.1941 – 15.05.2016

HILDA-JOHANNA MEISTER 
25.01.1926 – 18.05.2016

ROBIN PIKKER 
03.08.2010 – 12.05.2016

MATI PLAAT
21.08.1948 – 16.05.2016

Südamlik kaastunne Reedale 
perega ema, vanaema ja ämma 

MAIMO TÕNISSOO

kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärvelt

Ettevõtjast 42-aastane, alk. 
probleemivaba Otepää mees 
soovib pikemaks perioodiks 
üürida Otepääst 15, maks 
15 km raadiuses talu või 

maamaja.

Olen valmis kinnistu eest 
hoolt kandma (raie-, niitmis- 
jms tööd). Erinevad kokku-

lepped võimalikud. 
Tel. 555 11 460

Otepää Naisseltsi liikmed

Tulge osa võtma 
Jaanipiknikust 

17. juunil kell 18.00 Naisseltsi 
maja juures J.Hurda 5a.
Osalustasu 3 eurot.

Teatada tulekust 
Enele (5615 3357) 

15. juuniks.

Kallis HELJU OTT!
Kõik rõõmud olgu
Sinu päralt
ja kõik Su soovid
saagu teoks

Palju palju õnne
79. a sünnipäevaks!

Soovivad Vilve, Kalju, 
Ave-Ly, Armin, Margus,
Edda-Epp ja Jaan, Marks,
Veinika, Viive, Vello.

79

Palveränduri kasutatud kaupade 

poes (Pärna 15) 

26.-28. maini kõik asjad 5 senti tükk.

N, R 14-18, L 10-13.

Müüa eramu Sangastes  
72402:001:0980, krunt 8775 m².

Kasulik pind 191 m² 
(kuus tuba, köök, saun, duširuum, wc, kelder). 

Maaküte, ventilatsioon, valvesignalisatsioon, biopuhasti. 

Omanik: 50 56829. 

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.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm  350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190   180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130,   93x380   140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95,  191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk    93x144, 142x95,  290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk    93x95,   190x46,    44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk    93x46,     44x95       30.- EUR;
 1.8 1/48 lk    44x46     20.- EUR.
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29. mail toimub 35. Tartu Rattaralli, mis toob Lõu-
na-Eestisse taas üle 4000 ratturi. Kui eelmisel aastal 
kulges rada Tartust põhja pool Jõgevamaal, siis nüüd on 
Rattaralli tagasi Lõuna-Eestis ning kahel korral läbitakse 
ka Otepää linna.

Sellega seoses on pühapäeval, 29. mail Otepää linnas 
koostöös Maanteeameti ja kohaliku omavalitsusega keh-
testatud autoliikluseks mitmeid piiranguid.

Ratturid jõuavad Otepääle esmalt kell 12.45, Valgejär-
ve poolt tulles keeratakse Vana-Otepää teeristist Tehvan-
di staadioni suunas. Seejärel suunduvad ratturid vanale 

rullirajale, keeravad Kolga teele ja keeravad siis uuesti 
Pühajärve teele, jõuavad mäefinišisse Mäe tänaval ja lii-
guvad Pangodi suunas. Viimased ratturid lahkuvad Ote-
päält kell 16:00. 

See tähendab, et ajavahemikus 12:45-16:00 on kirjel-
datud lõik pühapäeval, 29. mail autoliikluseks suletud või 
raskesti läbipääsetav. Korraldajad ootavad kõiki Otepää 
elanikke raja äärde ratturitele kaasa elama.

Peeter Liik
turundus ja kommunikatsioon

MtÜ klubi tartu Maraton

Oluline liiklusinfo Otepää piirkonna 
kohta 35. Tartu Rattaralli ajal

Veel on võimalus kaasa lüüa 2. juuli kava sisustamisel! Anna oma plaanist
teada hiljemalt 31.maiks 2016 tel 509 7795 või e-posti aadressil: sirje.ginter@otepaa.ee.

Tähelepanu! Seoses festivaliga on 2. juulil Lipuväljaku tänav Munamäe ristist kuni Pühajärve 
tee ristini kell 9.00-17.00 liiklemiseks suletud.

Otepää, Palupera ja Puka vallas alustas maikuust tööd 
uus piirkonnapolitseinik Sander Karu, kelle ülesandeks 
on kohaliku kogukonna probleemide lahendamine. 

Sander Karu on lõpetanud 2009. aastal Paikuse Polit-
seikooli ja 2015. aastal Sisekaitseakadeemia korrakaitse 
erialal. Varasemalt on Sander töötanud Narva politsei-
jaoskonna patrulltalituses ning hiljem Valga politseijaos-
konna patrulltalituses. 

Sander Karu töökoha aadress on Otepää, Lipuväljak 13. 
Vastuvõtt Otepääl (Lipuväljak 13 1.korrus) K 9.00-10.00, 
Puka vallamajas K 11.00-12.00, Palupera vallamajas, Hel-
lenurmes K 13.00-14.00. 

Kontaktandmed: Sander Karu, tel. 51943220, 
sander.karu@politsei.ee.

Uus piirkonnapolitseinik

Head piirkonna ettevõtjad ja ürituste korraldajad!

Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte, mis ilmub 21. juunil 2016. 

Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 12. juuniks 2016 e-posti aadressidele: 
teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.ee. 

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

Tuletame meelde, et juulis Otepää Teataja ei ilmu, 
augustis ilmub Otepää Teataja 16. augustil ja 30. augustil 2016.


