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Ilmub 2 korda KUUS!

Nr 5 (441)
PALUPERA
vald

Esimene Otepää Teataja
ilmus 85 aastat tagasi
1932. aasta märtsis asutasid Otepää trükikoja „Pallas“
omanikud Linda ja Elmar
Praks alevi oma ajalehe.
Esimene Otepää Teataja
ilmus 18. märtsil 1932 ja
nädalalehena jõudis lugejani
igal reedel.
Esimese aastakäigu 12. numbrini
ilmus ajaleht Rõngu lähedal Salulaanes elanud August Toominga (rahva
hulgas rohkem tuntud Kusta Toome
nime all) toimetamisel.
Seejärel läks lehe toimetamine
Pühajärve mehe Arvo Orni kätte.
Kui uus võim 1940. aastal Orni lehe
juurest kõrvaldas, oli kuu aega toimetaja ja väljaandja Vello Pekomäe.
Otepäälased võtsid lehe heatahtlikult vastu, tiraaž tõusis 1000
eksemplarini. Esimesel aastal trükiti
39 lehenumbrit mahuga 4-8 lehekülge.
1933. aastal anti välja juba 51 numbrit
ja maht oli kasvanud 6-8 leheküljeni.
Alates 1935. aasta 21. numbrist
seisis lehe nime all: ”Otepää, Kambja,
Rõngu, Sangaste ja Urvaste ümbruskonna häälekandja”.
Otepää Teataja tiraažiga 800-1500
jõudis ilma suuremate vaheaegadeta
lugejani aastatel 1932-1940 ja seejärel
taas 1941-1944.
Otepää Teataja oli üks väheseid väikelehti, mis 1941. aastal taas ilmuma
hakkas. Sakslaste tulekul jõudis lehe
esimene number lugejani üllatava
kiirusega – Eesti lipp heisati Otepääle 10. juulil 1941, esimene Otepää
Teataja ilmus juba 12. juulil. Sõja ajal
toimetas Otepää Teatajat Aleksander
Tiitsmaa.
Pärast sõda tulid pikad aastad, mil
kohalikku lehte ei vajatud.

Otepää Teataja taassünd
Otepää sai oma lehe tagasi Eestimaa
taasärkamise ja massilise uute väljaannete tekkimise perioodil. 12. oktoobril
1989 toimus koosolek, kus otsustati,
et lehte hakkab välja andma Otepää
arenduskeskus. Ajalehe peatoimetajaks sai Aili Miks.
Uue Otepää Teataja esimene
number planeeriti Otepää omavalitsuse moodustamise ajaks. Leht ilmuski
1989. aasta detsembris 8leheküljelise kaksiknumbrina. Tiraaž oli
3000, müüa suudeti seda vaid 1000
eksemplari.
1990. aasta septembrist alates
vähendati tiraaži 2000le, leht oli kahjumis. Kuna arenduskeskuselt enam
tuge ei olnud, loodi detsembris osa-

tiraaž 4200ni. Alates 2006. a märtsist
sai Otepää Teatajat lugeda taas kaks
korda kuus. Üle poole aasta oli leht
jaotatud teemade järgi, seejärel jagati
leheruum valdade vahel ära ja iga vald
sai oma kindlad leheküljed.
Kaks korda kuus ilmuvat Otepää
Teatajat hakkas tegema meediagrupp
Süd-Est, toimetajaks sai Arvo Saal.
Nime poolest on Otepää Teataja
küll ajaleht, olles aga omavalitsuste
rahastada, on ta rohkem siiski kohalik
infoleht.
Haldusreform toob muutusi ka
Otepää Teatajale. Praeguseks on pool
Palupera valla elanikke jäänud meie
lehest ilma, nendele tuleb postkasti
Elva leht. Mis juhtub järgmisel aastal,
seda veel keegi täpselt ei tea, aga
ilmselt saab Otepää Teatajast taas ühe
omavalitsuse leht.

ühistu Otepää Teataja.
Edaspidi tekkisid probleemid trükkimise ja paberiga ning see viis 1991.
aasta jõulunumbri ilmumise järel
Otepää Teataja tegevuse ajutise peatamiseni.
Toimetaja mõtiskles samas 1991.
aasta jõulukuu lehes: „Aeg on selline,
mis annab lehele vähe elulootust."
Otepää Teataja jäi siiski ellu. 1992.
aastal ilmus 3 lehte. Järgmist aastat
alustati aga Otepää linna, Pühajärve
ja Palupera valla ajalehena ning aastas
ilmus koguni 19 Otepää Teatajat.
Uued muutused toimusid 1996.
aasta sügisel. Toimetaja Aili Miks pani
detsembris ameti maha.

Uutmoodi ajaleht
Vastne Otepää abilinnapea Ain
Kruusmaa sai ülesandeks Otepää
Teataja taaskäivitamise. Koos linnavalitsuse majandusnõuniku Meelis
Naudiga käidi lehetoimetustes ja trükikodades. Uue ajalehe tegijate hulka
kaasati ka Ave Kruusmaa ja Kirsti
Lambot.
Kaasaegse, so. ajalehemõõdus
Otepää Teataja esmanumber jõudis
lugejani 14. märtsil 1997. aastal. Lehte
trükiti Tartus Levilehe trükikojas,
alates 2004. aasta kevadest aga Kroonpressi trükikojas.
Nii kvaliteedilt kui ka tehnoloogialt oli tegemist täiesti uue ajastuga.
Ajalehefailid laaditi interneti kaudu
trükikoja serverisse ning varahommikune Postimehe leheauto tõi värsked
Otepää Teatajad postkontorisse.
Kroonpressis käib Otepää Teataja
tegemine praeguseni.

Nelja valla leheks
2006. aastast ilmub Otepää Teataja
nelja valla lehena, lisandus Sangaste
vald. Sellega kasvas Otepää Teataja

Täname kõiki, kes on läbi aastate
Otepää Teatajat teinud, toetanud, ja
lugenud.
Soovime ilusat kevadet koos meie
lehega!
OTEPÄÄ TEATAJA TEGIJAD

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Arno Anton
pälvis Valgamaa
teenetemärgi

Valga maavanema Margus Lepiku ja
Valgamaa Omavalitsuste Liidu esimehe
Agu Kabritsa Eesti Vabariik 99. aastapäeva vastuvõtul tunnustati Valgamaa
Vapimärgiga Valga ettevõtja Uno Heinlat.
Valgamaa teenetemärgid pälvisid Tõrva
ettevõtja Olav Napritson ning Otepää
muusikakooli õpetaja Arno Anton.
Valgamaa vapimärk ja Valgamaa teenetemärk on maakonna kõrgeimad autasud, mida antakse vastavalt elutöö ja
silmapaistvate saavutuste eest.
Arno Anton on töötanud oma armastatud erialal: Otepää Muusikakoolis 1982
-1989, 1998 – tänapäevani, Viljandi Muusikakoolis alates 1989. a, Rõngu Rahvamaja Muusikastuudios alates 2002. a.
Arno juhatab 1998. aastast Pühajärve
Puhkpilliorkestrit ning 2002. aastast Rõngu Pasunakoori. 1998. aastal asutas ta
Otepää Varajase Muusika Ansambli.
Pühajärve Puhkpilliorkester, maakonna ainuke, on rõõmustanud kuulajaid
nii maakonnas kui ka väljaspool seda.
On käidud Lätis ja Saksamaal, Pühajärve Puhkpilliorkester on olnud alati kohal
suurematel valla ja maakonna üritustel.
Arno organiseerib ka rahvusvahelist
puhkpillifestivali Pühajärve Puhkpillipäevad - tänavu toimub see juba 20.
korda. Pühajärve Puhkpillipäevad annavad võimaluse koos musitseerida paljudel Eestimaa muusikutel ja ka külalistel
Lätist, Soomest, Rootsist. Pillimehi on
juhendanud Eesti parimad dirigendid ja
külalisdirigendid Hollandist, Ameerikast,
Soomest. See on tõeline puhkpillimuusika pidu, kus on kontserdid professionaalsetelt muusikutelt.
Lisaks viljakale orkestritööle on Arno
tegus pedagoog – ta on puhkpilliõpetaja,
kes oskab õpetada väga mitmeid pille:
plokkflööti, trompetit, metsasarve, altsarve, trombooni, tuubat ja löökpille. Tema
õpilased on saavutanud häid tulemusi
regiooni- , vabariiklikel- ja rahvusvahelistel konkurssidel.
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Otepää Vallavalitsuses
20.02.2017
Peeti võimalikuks jagada Kääriku külas asuv Jänes-

soo katastriüksus (katastritunnus 63601:002:2650) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Väljastati Mati Madissonile projekteerimistingimused

Nüpli külas Kolgaoru kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Andres Reigole projekteerimistingimused

Mäha külas Andrese kinnistul sauna ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256

eurot.
n

16. märts 2017

Otepää pidas Eesti Vabariigi
99. sünnipäeva

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 81,50 eurot.
n

Määrati koduteenus kahele isikule.

n

Seati hoolduse ja määrati hooldajatoetus.

n

Otsustati saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks 5.

– 7. aprill 2017. a välislähetusse Taani Kuningriiki seoses Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse poolt korraldatava kohalike
omavalitsuste juhtide arenguprogrammi 2016-2017 õppereisiga, eesmärgiga tutvuda Taani erinevate omavalitsuste parimate

23. veebruaril toimus Otepää Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi 99. aastapäeva puhul pidulik
kontsert-aktus, kus muuhulgas tunnustati valla
tublimaid spordis. Kontsert-aktusel esines meeleolukalt Estonia Brass ja Voldemar Kuslap.
„Otepää on Valgamaa silmapaistvaim omavalitsus, seda nii arvestades keskmist sissetulekut kui ka turismi sihtpunktina ja spordi- ning
kultuurivaldkonnas,“ märkis vallavanem Kalev
Laul oma kõnes. „Inimesed, kes Otepääl elavad
ja teevad igapäevast tööd, on tublid ning pingutavad selle nimel, et elu muutuks päev päevalt
paremaks.“
Tunnustati ka Otepää valla parimaid sportlasi
valla tänukirja ja karikatega. Parimat noorsportlast Markkus Alterit premeeriti Otepää Vallavalitsuse poolt 500 euroga. Auhinnad andsid kätte
volikogu esimees Siim Kalda, vallavanem Kalev
Laul ja vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur.
Otepää valla parimad sportlased valivad traditsiooni kohaselt spordi- klubid, vallavolikogu
spordikomisjon ja vallavalitsuse liikmed.

Otepää valla parimad sportlased 2016

AMETLIK INFO
vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja OÜ Kanepi Aiand poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedo-

Parim meessportlane - Karl-August Tiirmaa
– Põhjakotkas Otepää, suusahüpped, kahevõistlus
Parim naissportlane - Anette Veerpalu – SK
Sparta, murdmaasuusatamine
Parim võistkond - FC Otepää esindusmeeskond
Parim noorte võistkond - SK Karupesa Team
poiste U14 teatesuusatamise meeskond (Ivar
Všivtsev, Steve Vahi, Oskar Unn)
Parim treener - Peeter Siim – MSK Väike-Munamägi
Parim noorsportlane (neiu kuni 19 a.)
- Carmen Piho – MSK Väike-Munamägi,
mäesuusatamine
Parim noorsportlane (noormees kuni 19 a.)
- Markkus Alter – Põhjakotkas Otepää, kahevõistlus ja suusahüpped
Parim spordiveteran - Tõnu Ainsoo – kergejõustik
Spordiperekond - Jana ja Jaak Mae pere

kumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati
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ARULA KÜLASELTS 475 eurot; 1.2 MTÜ VANA-OTEPÄÄ

edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ Kanepi Aiand poolt esitatud pakkumus summas 12 569,24 eurot ilma käibemaksuta, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima
hinnaga pakkumus. Otsustati sõlmida edukaks tunnistatud
pakkumuse esitanud pakkujaga hankeleping haljastustööde
teostamiseks.
06.03.2017
n

Kehtestati Otepää Kultuurikeskuse teenuste hinnad.

n

Kooskõlastati Vidrike külas Tammemäe maaüksuse-

le (katastritunnus 63601:003:1911) kavandatava puurkaevu
asukoht.
n

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli

isikut.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule kogu-

summas 384 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule

kogusummas 128 eurot.
n

Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ

praktikatega, kohaliku omavalitsuse teenuste innovatsiooni ja

KÜLASELTS 475 eurot; 1.3 MTÜ Pedajamäe Külaselts

arengu planeerimise ning omavalitsuste ühinemise läbiviimise

475 eurot; 1.4 Kastolatsi külaseltsing 150 eurot; 1.5 MTÜ

näidetega.

Vidrike Selts 475 eurot; 1.6 MTÜ KAPPERMÄE SELTS 975

n

Otsustati saata vallavanem Kalev Laul ajavahemikuks

1. – 7. mai 2017. a välislähetusse Hispaania Kuningriiki seoses

Keskväljaku uuendamine

eurot; 1.7 MTÜ PILKUSE KÜLASELTS 975 eurot.
n

Valgamaa Omavalitsuste Liidu poolt korraldatava õppereisiga,
eesmärgiga külastada Manilva omavalitsust ning koos Eesti
ettevõtjate delegatsiooniga osaleda Sevillas toimuval turismi- ja
toidufestivalil Feria de Abril.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale

„Vallavalitsus“ 625 eurot 7. - 8. jaanuaril 2017. a Tšehhi Vabariigis Harrachovis toimunud kahevõistluse FIS-i juunioride maailmakarika etappidel I ja II koha saavutanud Markkus Alteri
premeerimise (preemia netosumma 500 eurot) kulude katmiseks.

Otepää vald kavandab kahe taotluse esitamist
EASi meetme Valgamaa piirkondade konkurentsivõime tõstmine tegevuskavasse. Otepää
keskväljaku uuendamise ja Lipukeskuse väljaarendamise taotluste ettevalmistamiseks korraldati 2. märtsil seminar kõigile asjast huvitatuile.
Taotlused aitab koostada OÜ Cumulus Consulting. Kahetunnise seminari jooksul anti ülevaade kavandatavatest tegevustest ning korraldati ajurünnak teemadel, kuidas muuta Otepää

27.02.2017
n

keskväljak atraktiivseks ning kuidas Lipukeskust arendada.
Keskväljaku osas on käimas kolme arhitektuuribüroo vahel ideekonkurss, mis kestab
märtsi lõpuni. Lipukeskuse osas on olemas
renoveerimis- ja sisekujundusprojekt. Seminaril osalesid Otepää valla ametnikud, ettevõtjad
ja vallakodanikud.
Taotluse esitamise tähtaeg on käesoleva aasta
augustis.		
MONIKA OTROKOVA

nus 55601:007:0970, pindala 560 m², sihtotstarve elamumaa),
Kadaka tn 7a katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 406940,

Otepää valla medalile kandidaatide esitamine

katastritunnus 55601:007:0520, pindala 605 m², sihtotstarve
elamumaa) ja Kadaka tn 11 katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 397940, katastritunnus 55601:007:0510, pindala 1040 m²,
sihtotstarve elamumaa) piiride muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse plaanidele.
n

Väljastati Otepää vallale projekteerimistingimused Sihva

külas Uue-Kooli kinnistul mänguväljaku ehitusprojekti koostamiseks.
n

SÜNNID
Adeele Täär 		
Emma Ringinen		
Olivia Taros		

19. jaanuaril
18. veebruaril
20. veebruaril

Head lemmikloomaomanikud!

Määrati Otepää vallasiseses linnas asuva Kadaka tn 5

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 734140, katastritun-

Kinnitati Mereli Mändmetsa hajaasustuse programmi

lõpparuanne ja toetuslepingu täitmine.

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla medali
nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 24.
märts 2017.
Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest.
Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus. Valla medal antakse üle Otepää linna 81.
aastapäeva kontserdil 1. aprillil 2017.

Avaldus põhjenduse ja elulooliste andmetega
tuleb esitada 24. märtsiks 2017 Otepää vallavalitsusele postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405,
Otepää, või e-posti teel: vald@otepaa.ee .
Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo –
Otepää tunnustab – valla medal.
MONIKA OTROKOVA

Väljastati Erki Saarele projekteerimistingimused Mäha

Kevad on juba käes ning talvel tubastes oludes
olema pidanud lemmikutel on jälle vaba voli õues
ringi liikuda. Sellest tulenevalt paneme kõigile lemmikloomaomanikele südamele, et Te ei laseks tänavatele ja küladesse oma lemmikuid hulkuma. Reeglina on KÕIGIL hulkuvatel loomadel omanik olemas.
Tulenevalt Otepää vallavolikogu kassi- ja koertepidamise määruse punktist 4.2, korraldab omaniku
käest lahti pääsenud koera või kassa kinnipüüdmise
küll vallavalitsus, kuid kulud kannab loomaomanik!
Ilusat kevadet ja hoidke oma lemmikutel silm peal!

külas Tammuri kinnistul päikeseelektrijaama ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Väljastati Alar Koppelile projekteerimistingimused

Mägestiku külas Lohu kinnistul garaaži ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Tartu Spordiseltsile „Kalev” ehitusluba Arula

külas Madsa Puhkeküla kinnistul ehitise (kõlakoda) püstitamiseks.
n

Väljastati Allan Edesi’le ehitusluba Pilkuse külas

Ees-Arumäe kinnistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
n

Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogu-

summas 768 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa neljale
isikule kogusummas 768 eurot.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogu-

summas 96 eurot.
n

Määrati puudega inimese täiendav ühele isikule summas

8,95 eurot.
n

Lõpetati alates 1. märtsist 2017. a kolmele isikule

puudega inimese täiendava toetuse maksmine, kuna isikute
elukohana ei ole rahvastikuregistris registreeritud Otepää vald.
n

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus
ootavad kandidaate Aasta ema aunimetusele

Kinnitati lihthanke „Otepää haljastus 2017“ tulemused.

Tunnistati pakkuja OÜ Kanepi Aiand (registrikood 10852069)

Otepää Naisselts koos Otepää Vallavalitsusega
ootab ettepanekuid valla Aasta ema aunimetusele. Ettepanekute esitamistähtaeg on 16. aprill .
Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise eesmärgiks on väärtustada ema ja
emadust, tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetus antakse emadepäeva pidulikul
kontsertaktusel ühele pereemale, kelle peres
kasvab kaks või enam last, kes saavad kodust
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat
peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema
elukoht elanike registri alusel Otepää vallas.
Ettepanek esitatakse Otepää Naisseltsile.
Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi
auraamatusse ja antakse üle Aasta ema meene
ja Otepää valla tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 16. aprilliks
e-maili aadressile: kersti.tamm@otepaa.ee või

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

tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo->
Otepää tunnustab -> Aasta ema.
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27.-28. aprillil 2017
Otepää Vallavalitsus suletud.
Töötajad koolitusel.
MTÜ Karupäpp
koguneb 28. märtsil 2017 kell 18
ikka vallamaja III korrusel.
Info tel. 515 3248

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

Urmas Kuldmaa, kommunaalteenistuse juhataja

Noortelaagri soodustuusikud
Otepää valla lastele
Otepää vallale on eraldatud 2017. a suveks 12 soodustuusiku kohta erinevatesse noortelaagritesse.
Peedu Noortelaagrisse Hummuli valda 4 tuusikut
07.06-12.06.2017.
Taevaskoja Noortelaagrisse Põlva valda 6 tuusikut
16.07-22.07.2017.
Valgemetsa Noortelaagrisse Vastse-Kuuste valda
2 tuusikut 10.08-16.08.2017.
Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, palume täita avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt
15.05.2017. Avalduse vormi saab Otepää Vallavalitsuse sotsiaalosakonnast.
Laagri hind lapsevanemale 42-48 eurot olenevalt
laagrist.
Lisainformatsioon: lastekaitsespetsialist Kristin
Leht, 5125745.

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 30. märtsil.

16. märts 2017

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Toidugurmaanid kogunevad Otepääle

13.-26. märtsil toimub Otepää piirkonnas heade
maitsete festival Otepää Maitsed Valgamaal, kus
toidugurmaanid saavad kahe nädala jooksul proovida kohalikust toorainest kolmekäigulist menüüd.
Enne ürituse toimumist käis kohapeal toitudega
tutvumas kohalik komisjon.
Komisjoni kuulusid Otepää vallavanem Kalev
Laul, tuntud toidugurmaan Jüri Makarov ning
GMP Pühajärve restorani peakokk Koit Uustalu.
Toidud pildistas üle Eesti tuntuim toidufotograaf
Lauri Laan. Projektist Otepää Maitsed Valgamaal
võtavad osa viis piirkonna toidukohta: GMP Pühajärve Restoran, L.U.M.I kohvik, Ugandi Resto,
Pühajärve SPA&Puhkekeskus ning Sangaste
Rukki Maja.
Otepää Maitsed Valgamaal projektijuht Mailis
Martin märkis, et kõik osalejad olid kõvasti vaeva
näinud. „Kõigi toidukohtade juures jäi meile silma,
et inimesed armastavad ja oskavad lugu pidada
kohaliku väiketootja toodangust,“ rõhutas Mailis
Martin. „Kohalikku toorainet oli menüüde juures
ohtralt kasutatud – põnevamatest saab välja tuua
Lõuna-Eesti põdra, Sangaste rukki, Kivi talu mahe
lambakarree, Otimäe talu tallemaksa, Mooska
suitsusaunaliha. Kasutatud oli selliseid huvitavaid
komponente nagu kuusevõrseid ja kohapeal idandatud mahedad mungoad.“
Erimenüü juurde, mis maksab 15 eurot, kuulub
ka veel talvepealinnast inspireeritud dessert. „Ka

Kultuurikalender
25. märtsil		
kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
Tants laudade vahel. Tantsuks mängib ansambel PriVil. Pilet 8 eurot, paarile 15 eurot. Piletid
müügil kohapeal.
1. aprillil 		
kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses
Otepää linna sünnipäeva kontsert. Esinevad
Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor
(dirigendid Aivar Leštšinski ja Jana Perens) ja Tartu
Neidudekoor Kurekell (dirigent Vilve Maide).
2. aprillil 		
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kuressaare Linnateatri etendus „Hüpnoos“.
Piletiinfo: soodushind 12 eurot kehtib kõigile kuni
26. märts. Viimasel nädalal enne etendust on
pilet täishinnaga 15 eurot. Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses ja Piletimaailmas.
7. aprillil 		
kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
Laste laulukontsert „Laulame Hanna-Liinaga“.
Pilet 2 eurot.
13. aprillil 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri etendus „See kõik on tema“
Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää
Turismmiinfokeskuses.
15. aprillil 		
kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses
Tants laudade vahel. Tantsuks mängib ansambel
„Gourmet Trio“.
21. aprillil		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
LIISI KOIKSON "Coffee For One" /
Jazzkaar 2017.
Pilet 10/6 eurot. Piletid müügil Piletilevis.
22. aprillil 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatri etendus „Täna algab uus elu“
Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis ja
Otepää Turismiinfokeskuses.
29. aprillil 		
kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses
MTÜ Kungla muusikal „PÜHA GRAAL“
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
30. aprillil 		
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kontsert „Imeline India“. Tantsib Maare-Marika
Heinsoo-Kiiver.

desserdid on kohalikust toorainest ning väga
vahvad - küll olid neil Otepääle omaselt kujundatud tuubirajad, küll lumekuhjad,“ lisas Mailis
Martin.
Komisjoni liikmed jagasid asjalikke ettepanekuid kõigile osalejatele, et menüüd veelgi paremaks teha.
„Kutsun kõiki kindlasti Otepää Maitsetest Valgamaal osa võtma, menüüd on väga head, on, mida
oodata,“ lausus vallavanem Kalev Laul. „Otepää
Maitsed Valgamaal projekt toob esile just piirkon-

na omapära ning samuti on see väga hea koostööprojekt kõigi asjaosaliste vahel.“
Otepää Maitsed Valgamaal korraldajaks on
Otepää vald koostöös GMP Grupp AS-iga. Projekti toetab Otepää Vald ja EAFRD, MAK 2014-2020
Leader meede ja Valgamaa Partnerluskogu.
Vaata lisa: FB Otepää Maitsed Valgamaal ning
broneeri koht juba varakult!
Monika Otrokova

Vana õunaaed väärib tähelepanu!
Kappermäe seltsimaja juures asub vana ja üsna
suur õunaaed, mille väärtuslikkusele juhtis tähelepanu Ricardas Kudžma Vilniusest. 2014. a mais
kirjutas Eesti Aiandusliidu puuviljanduse komisjoni ekspert Toivo Univer oma arvamuses Tõutsi
küla Lokumärdi talu õunaaia kohta, et ajaloolistel
põhjustel on need õunapuud väärtuslikud nii aiandusajaloo kui ka paigaloo seisukohalt ja vääriksid
säilitamist miljööväärtusliku objektina. Maastik ja
teedevõrgustik võimaldavad seltsimaja ja õunaaeda ühendada turismiobjektina nii ratta- kui jalgsimatkade marsruuti, samuti kasutada seda õuesõppeks koolidel. Vanu õunapuid on säilinud ka paljudes koduaedades, nende hooldamistki saab Lokumärdi õunaaias õpetada.
T.Univeri ekspertiisist lähtuvalt ongi selts alustanud tegevustega, üldpealkirjaga „Lokumärdi
õunaaia säilitamine ja arendus miljöö- ning kultuuriväärtusliku objektina.“ Nii ongi toimunud mitu
ettevõtmist.
Augustis 2016 oli sissejuhatav õppepäev Toivo
Univeri juhtimisel. Ta rääkis kõigepealt õunasortidest, mis on osa aianduskultuurist ning sortide
kogumisest 1948-1953. aastal. Määrasime Lokumärdi aias kasvavate õunapuude sordid. Sel sügisel
kandsid õunu kõik puud, vaatamata nende seisukorrale! Aias on nii tuntumaid („Valge klaar“,
„Liivi sibulõun“, „Sügisjoonik“ jt) kui ka vähemtuntud õunasorte, näit. „Punane aniis“, „Joonika-
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niis“; on ka selliseid sorte, mille kohta isegi asjatundja ütles end edasiuurimist vajavat. Kui nimetada sort, mille peale kõik silmad suureks ajasid, siis
oli see „Valge sügiskalvill“; on eakas sort – hakkas
levima aastatel 1905.-1910.
Õunasortide rikkalikku maailma sai kiigata ka
maitsmismeele abil – külalistel Pollist oli kaasas
valik suveõunu. Saime teada, et teinekord võib
isegi juhuslikult kasvanud seemikuist kujuneda
maitsvate õuntega puu. Ka rääkis ta lühidalt pookimisest ja silmastamisest, millel sortide levikul
suur roll. Hea teada, et pookimiskõrguse valikuga annab reguleerida saadava puu kõrgust. On ju
vanades aedades sageli puud nii kõrged, et saagikoristus on väga keeruline.
Hästi korras viljapuuaed on ka nauditav maastikukujundus. Saime põgusa ülevaate meie aia
puude seisundist, et otsustada, mida ühe või teise
puuga ette võtta. 15. oktoobri koolitusel oligi põhiliselt juttu vanade puude hooldusest. Toivo Univer
näitas hoolduslõikuse võtteid ja rääkis puude seisukorra parandamise võimalustest. Degusteerimiseks olid seekord kaasas sügissordid. Uuesti on
Toivo Univeri külla oodata veel märtsikuus, ootuspäraselt tulevad siis jutuks kevadised tööd vanas
õunaaias.
18. veebruaril 2017. a oli seltsimajas külas Ene
Reedi, SA Lõuna-Eesti Turism juhataja. Alustuseks tutvustas ta aiandusturismi kontseptsiooni.

Aiandushuvilisi ju aina lisandub! Aiandusturismi
objekte on ju ka Eestis suures valikus – parkidest
taimelaatadeni. Saime ülevaate, kuidas kujunevad teenus ja tootemudel, kes on aiandusturist ja
millised on tema huvid. Sellest lähtus ka edaspidine arutelu Lokimärdi aia teemadel: millised on
Kappermäe seltsi eeldused Lokumärdi õunaaia
kujundamisel turismiobjektiks, seltsi tugevused ja
nõrkused, võimalused ja ohud. E.Reedi tõi näiteid,
kuidas on moodustatud teenusepakkujate võrgustikke, ja kasutada õunaaia kui turismiobjekti arendamisel ära kohalikke võimalusi.
Mõtteid kogunes parasjagu! Nii et miks ka mitte,
võtame asja käsile. Huvilised on oodatud!
Tiiu Saar

AEDLINLASED!
Ootame teid Otepää Aedlinna Seltsingu
aruande-valimiskoosolekule
26. märtsil kell 11.00 Tamme külalistemajas.
Seltsingu juhatus

Vaata lisa Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee
kultuuri- ja spordisündmuste kalendrist
ja Otepää valla ametlikult Facebooki lehelt
Talvepealinn Otepää

Sel pühapäeval algab FC Otepää
jaoks 2017. aasta jalgpallihooaeg
FC Otepää tänavune jalgpallihooaeg algab 19.
märtsil Tallinna lähistel Laagri kunstmuruväljakul
EMV I vooru mängus Saue JK Laagriga.
Mäletatavasti võitsid Otepää mehed eelmisel hooajal III liigas esikoha ja pääsesid aste
kõrgemale. Seega mängib esindusmeeskond
esmakordselt EMV II liigas. Tehvandi staadionil
toimuvatel kodumängudel võib tänavu näha mitmete tuntud klubide võistkondasid, nagu näiteks
Tallinna FC Flora, Viljandi JK Tulevik, Pärnu JK
Vaprus, FC Kuressaare ja Mart Poomi Jalgpallikool ehk FC Nõmme United. Lisaks konkureerime
taas Tõrva JK-ga Valgamaa parima jalgpallimeeskonna tiitli nimel.
Otepääle Tehvandi staadionile jõuavad esindusmeeskonna mängud mais, seni ootame kõiki
Otepää jalgpallihuvilisi omasid toetama Tartu
Tamme kunstmuruväljakule. Täpsemat infot mängude aegade jms kohta leiab FC Otepää kodulehelt – www.fcotepaa.ee.
FC Otepää eelmise hooaja mängijatest suurem
osa jätkab ka sel aastal. Lisaks on jalgpalli mängimise tuhin tagasi tulnud mitmetele endistel
mängijatel ning on ka uusi nägusid, kes esmakordselt leidnud tee FC Otepää ridadesse. Vajadusel aitavad sel hooajal Otepääd duubelvõistkonna Tartu Ülikool Fauna mängijad. Seega on
FC Otepää algavaks hooajaks II liigas korralikult
komplekteeritud ja valmis võitlusesse asuma!
Peale esindusmeeskonna mängivad EMV-l tänavu ka 5 noortevõistkonda – U14, U12, U11, U10
ja U9 vanuseklassides. Kõige vanemad poisid
mängivad esmakordselt sarnaselt esindusmeeskonnale Tehvandi staadionil ja nooremad endiselt Pühajärve äärsel Aedlinna jalgpalliväljakul.
Eesti meistrivõistluste mängud algavad noorte
võistkondadel alates aprillist.
Kirglikku jalgpallihooaega soovides
FC Otepää
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Pühajärve kooli uudiseid
Külalisõpetajad Pühajärve Põhikoolis
Esimesel märtsil külastasid meie kooli projekti
„Tagasi kooli“ raames Helen Elias maksu- ja tolliametist ning Karl Kirt Valga linnavalitsusest. Kuulsime palju huvitavat nende kooliaastatest ja tööst.
Helen Elias rääkis sisekaitseakadeemiast, sellest,
mida seal õppida saab, ning oma õpingutest. Saime
teada maksudest ja tollindusest ning tema praegusest tööst.
Karl Kirt tutvustas samuti oma töid ja tegemisi.
Ta rääkis Valga linnavalitsusest, oma koolipõlvest
ja õpilasesinduse tööst. Meie kooli õpilasesindus
sai temalt uusi ideid.
Meile meeldisid külalisõpetajad väga. Saime
neilt teada palju uut.
Liisa Mari Eensalu ja
Elisabeth Marleen Peterson

Vastlapäev koolis

mängijaid nii vilistlaste kui ka meie praeguste õpilaste hulgas. Võideldi vapralt ja kuigi mängu lõppseisuks jäi 53:19 vilistlaste kasuks, oli põnevust ja
pinget kuhjaga.
Ürituse lõpetasime ühispildiga ning mängijate ning kohtunike (Harald Raave, Oliver Kiho,
Joonas Aart) premeerimisega, mille viisid läbi õpilased Pipi Õun ja Ats Rästa. Lisaks kosutasime end
peale rasket lahingut veidi hea ja paremaga maiustades ning rääkisime, kellel kuidas läinud on, kes
millega tegeleb. Lisaks avaldati soovi, et järgmisena võiks toimuda sarnane üritus, aga jalgpalliga...
Nii et on, mida oodata.
Täname kõiki osalejaid, kohtunikke ja kaasaelajaid. On ääretult tore, et õpilased, nii praegused
kui ka endised, on aktiivsed ning alati valmis ja
avatud uutele pakkumistele. Selline õpilastepoolne initsiatiiv on alati teretulnud ning püüame seda
igati ka toetada.
Lennukaid mõtteid ja põnevaid üritusi ootama
jäädes
Janika Kilk

Meie koolis tähistati vastlapäeva 27. veebruaril.
Korraldajad olid 7. klass ja õpetaja Janika Kilk.
Üritus, mille käigus toimusid erinevad mängud ja
võistlused, oli õues. 6.-9. klass võistles 2.-3. tunni
ajal, 1.-5. klass 4.-5. tunni ajal. Võisteldi segavõistkondades. Igal võistkonnal oli oma kapten. Kokku
oli viis ala: lumepallimäng, jäähoki teatevõistlus,
kelguslaalom, suuskadega/kelguga „soo“ ületamine ja laskesuusatamine. Igal alal oli kohtunikuks
üks-kaks 7. klassi õpilast. Alad läbitud, mindi kelgutama või lumeskulptuuri tegema. Kui lõpuks
vastlapäev läbi oli, said kõik preemiaks šokolaadimuna.
7. klass

Põnev korvpallimatš Pühajärve
Põhikoolis – vilistlased versus
kodumeeskond
Veebruaris toimus meie koolis üks enneolematult tore üritus -- põnev korvpallimatš -- vilistlased (Danel Prans, Taavi Vihmann, Remo Almar,
Joonas Rello, Romet Reino) versus kodumeeskond (Andreas Kiivit, Hendrik Aaliste, Gabriel
Õun, Karl-Markus Toover, Kenter Kalbri).
Danel oli üks tublidest eestvedajatest, andes
meile teada, et neil on tekkinud soov mängida
meie kooli poistega korvpalli. Selline tore mõte
tekitas palju rõõmu ja elevust. Arutasime kooliperega läbi ning selgus, et ka meie kooli poisid on
nõus ning huvitatud.
Ootusärevus oli suur, et kuidas kõik läheb ja
kas üritus õnnestub. Muretsemiseks aga põhjust
polnud, sest oli nii kaasaelajaid kui ka südikaid

Reaalainenädal Pühajärve Põhikoolis
Reaalainenädal toimus meie koolis sel aastal veebruaris. Ainenädala eesmärk oli jätkata traditsioone
ja tekitada huvi reaalainete vastu.
Traditsioonilise nädala korraldamine on 9. klassi
projektitegevus, kus abiks aineõpetajad Karin Järv
ja Peeter Kangur. Ettevalmistused algasid juba
detsembris lõimingupäeval, kus teised klassid osalesid õpetajate koostatud projektitegevustes, aga 9.
klass koostas ise projekti. Uurimistöö ja ajurünnaku järel tekkis otsus viia läbi igas klassis üks põnev
ja ebatraditsiooniline tund, milles on nii matemaatikat kui keemiat, füüsikat ning praktilist tegevust.
Tundide sisuline ettevalmistus toimus jaanuaris
ning see nõudis tõsist pingutust.
Plaani sai võetud ka praktiline ehitamise
võistlusülesanne õpetaja Peetri eestvedamisel.
Võistlusülesande täitmiseks sai iga klass paki pikki
grilltikke ning liimipüstolid. 5.-9. klassil tuli ehitada
ühe meetri pikkune sild, mis kannaks võimalikult
suurt koormust, 1.-4. klassil aga võimalikult kõrge
torn. 17. veebruaril toimus sildade koormustest,
kõige tugevam oli kuuendike sild, see pidas vastu
vähemalt 3 kg. Nooremate klasside tornid olid
päris kõrged, hästi korrapärase ehituse poolest jäi
silma kolmandike torn. Õpetaja Peeter tahtis selle
ülesande käigus tegelikult näha iga klassi kui meeskonna koostööoskust.
Tunnid viidi läbi järgmiselt:
1. klass Kaisa – kujundite mäng, interaktiivne
mäng arvudega – lastele meeldis nii väga, et õpiti
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lisaks inglise keelt ning laulu.
2. klass Cärolin – Kahhoot Päikesesüsteemist,
Paint´i programmis kujunditega joonistamine,
GeoGebra programmi uurimine.
3. klass Reili – Kahhoot, QR koodi mäng koolimajas - tunni alguses olid arvutid aeglased, aga liikumismäng läks ilusasti.
4. klass Gabriel – küsimused, põhiülesanne
tööleht “teadmiste takistusrada” – tiimitöö oli
edukas, viperusi ikka tekkis, aga kõik läks hästi.
5. klass Hendrik – klassiruumi ruumala mõõtmine, Kahhoot, animeerimine GeoGebras – tund oli
huvitav ja õpilased õppisid midagi uut.
6. ja 7. klass Karl-Markus – QR koodi mäng
koolimajas (oli 10 koodi, 6 võistkonda seitsmendikust kapteniga) – ühel võistkonnal jäi üks kood
leidmata, aga kokkuvõtteks läks päris hästi.
8. klass Kenter – kuldvillaku mäng võistkondades, teemadeks reaalained, Pühajärve Põhikool,
varia – küsimused olid põnevad ja õpilased väga
aktiivsed.
9. klass õp Karin – Kahhoot (õpilaste soovil),
tutvumine väikeste OZOBOT robotitega ning
programmeerimisega – süvenemiseks oli aega küll
vähe, aga ehk imeväike pisik jõudis ringi käia.
Kõik tunnid olid omapärased ja huvitavad ning
noored õpetajad väga tublid. Aitäh! Suur tänu ka
kõigile teistele aktiivse kaasategemise eest.
Reaalainenädala sisse jäi piirkondlik matemaatikaolümpiaad (alates 7. kl, meil osalesid kaks 8. kl
õpilast) ning 4.-6. klass osales pranglimise võistluse
3. etapil (staatiline kolmevõistlus 2). Katriin 4. klassist saavutas vabariiklikus arvestuses 27. koha.
Õpetaja Karin Järv ja 9. klass

Värvide nädal lasteaias – avastame
värvimaailma
Veebruaris oli lasteaias Pipi värvide nädal. Värvid
ümbritsevad meid sünnihetkest alates ning saadavad meid kogu meie elu. Milline värviline maailm
ümbritseb meie lapsi ja kuidas nad selles maailmas kujunevad? Nädalateema raames uurisime,
kuidas värvid tekivad, miks mõned on põhivärvid,
kuidas tekib vikerkaar ja kuidas maailm värviliseks
muutus.
Igal nädalapäeval oli oma värv, mõnel lapsel oli
isegi sama värvi kaisukas kaasa võetud. Esmaspäev
oli punane, teisipäev oranž, kolmapäev kollane,
neljapäev roheline, reede helesinine. Nädalateema
jätkus ka nädalavahetusel kodus: laupäev tumesinine ja pühapäev lilla. Noorema rühma lapsed
alustasid oma nädalat esimese vikerkaarevärviga ― punasega. Selle värviga joonistati üks ese
oma pildile. Töö jätkus raamatu meisterdamisega.
Punast lehte püüdsime lõigata, kleepida ja ka kirjutada sõna punane. Nii iga päeva jaoks erinev värv,
nagu vikerkaares on. Valmis kena pilt ja ka viker-

Missugune peaks olema rühmaõpetaja?

Miks nimetatakse meie maja
Pähklikeseks?

Mulle ei meeldi üldse lasteaias paprikat süüa.
Mulle ei meeldi üldse see, kui keegi mind
kamandab.
Seda ma veel ei tea, mis mulle lasteaias üldse ei
meeldi.

Sellepärast, et siin on nii väikesed lapsed.

Miks on lasteaed vajalik?
Lasteaeda on vaja selleks, et emmed-issid saaksid
töötada ja et saaks enne kooli õppida.

Ta peab oskama paljusid asju, mida teised ei tea.

Kas loomi võib ka terveks päevaks
lasteaeda tuua?
Ei. Loomad väsivad ära.

Mis sulle lasteaias ei meeldi?

Pähklike saab 44aastaseks, kas seda
on vähe või palju?

Missugune näeb välja sinu lasteaiahoone?

Lasteaed ei saa sünnipäeval väga vanaks, aga ikkagi
natuke vanaks.
Lasteaed on natuke vana.

Suur ümmargune, sellise kohaga, kus võib seina
peal kõndida.

Kas sa tooksid suurena enda lapsed
siia lasteaeda, miks?

Õpetajad Inge Vissak ja Taivi Rästas

Lasteaias käis külaline
Kutsusime külla major Kert Kaevatsi Kaitseväe
peastaabist. Ta rääkis oma ametist ja Kaitseväe
ülesannetest. Arutelus tuli välja, et Kaitseväel on
oluline ja vastutusrikas ülesanne – kaitsta Eesti
riiki, et inimestel oleks siin turvaline elada. Seejärel
näitas Kert Kaevats oma riietust ja varustust. No
see kott oli ikka väga suur ― suurem kui laps ise!
Miks on kaitseväelase vormiriietus roheline?
Kristofer teadis, et nii on parem kaitsta. Teda aga
huvitas, miks sõduril relvi kaasas ei ole. Puudu oli
tõesti automaat ja püstol, millele ka vastus – relv on
ohtlik ja see ei ole mänguasi! Miks see kott peab nii
suur olema? Kui metsa minna, peavad kõik vajalikud asjad kaasas olema. Mis on kaitseväes vajalik
ja kuidas kotti pakkida, seda uurima asusimegi!
Varustusse kuulub muidugi riietus. Kõigepealt rakmevest, mis oli igasuguseid taskuid täis, siis killuvest ja jakk. Kott pakitakse nii, et kergemad asjad
alumisse osasse ja raskemad ülemisse osasse.
Seejärel tutvusime koti sisuga. Major Kert näitas
ja rääkis iga asja kohta, kus ja miks seda kasutada. Kotis olid saapad, kiiver, telkmantel, madrats,
magamiskott, soe pesu, mask, kindad, saapahooldusvahendid, labidas, gaasimask, katelok,
pealamp, binokkel, esmaabipakk, kuivmoon, tuleraud, kompass, riideparanduskomplekt. Ja see
kõik kaalub umbes 35 kg ja relvad veel 10 kg! Meie
poisse huvitas väga, kuidas sõduriks saab?
Nüüd oli aeg kõiki asju ise vaadata ja proovida.
Maskeerimisvärviga sai iga soovija põsed värviseks
ja mida poisid uhkelt ka järgmisel päeval ei raatsinud maha pesta.
Tunneme rõõmu oma riigist ja oleme tänulikud
toreda kogemuse eest!
Loodame, et see kohtumine jääb lastele meelde,
aitab kaasa austuse kasvatamisele Eestimaa vastu,
samuti poiste unistuse – saada sõduriks – täitumisele.
Õpetaja Taivi Rästas

Otepää Lasteaed kuulutab välja
konkursi lasteaeda iseloomustava
embleemi leidmiseks

Palju õnne, Pähklike!
Esimesel märtsil möödus 44 aastat sellest, kui
Pühajärve teel avati vastvalminud lasteaiahoone.
Seega oli esimesel märtsil Pähklikese maja sünnipäev.
Lasteaia-teemaline intervjuu viidi läbi Krõllidega, kes lõpetavad sel kevadel lasteaia ja sammuvad
sügisest reipalt kooliteel.

kaare raamat, mida iga laps sai täiendada vastavalt
oma soovile.
Liitrühmas arutlesime, milline võiks maailm olla,
kui värve poleks. Igal päeval otsisime värve erinevatel aastaaegadel nii toast kui õuest, mängisime värvidega mänge, joonistasime ringipusa ja sõitsime
värvidega rallit. Muusikategevustes laulsid lapsed
„värvilisi“ laule ja õppisid muusikat kuulama.
Värvid olid laste joonistustes ja meelelahutustes.
Nädala lõpuks valmis igal lapsel oma vikerkaar ja
kalender. „Avasta värvimaailma“ nädal aitas lastel
rohkem tutvuda värvidega, leida seoseid ja kujundada terviklikku maailmapilti. Lõpetasime nädala
ühise sõbrapäeva tähistamisega.

Ma tooksin oma lapsed küll siia lasteaeda, sest mul
on siin juba lapsena lõbus olnud.

Missugune ruum või tuba võiks lasteaias olla?
Suur saal, kus saaks puldiautoga sõita. Meisterdamisruum, kus võiks omatahtsi igasuguseid roboteid teha. Tuba, kus saaks meisterdada ja kust ei
peaks sööma minemiseks lahkuma – sööd siis, kui
tahad! Tuba, kus üleval lendaksid suhkruvatipilved
ja all oleks karamellipõrand. Selline tuba, kus saaks
vaadata oma filmi nii nagu tahad ja palju krõpsu
süüa.
Sünnipäev on tore päev, sest siis saab soovida
kõike, mida hing ihkab. Kasvõi suhkruvatipilvi ja
karamellipõrandat! Nii väikesed kui suured Pähklikesed jäävad ootama soovide täitumist.
Mõtteid aitas siduda
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

1. jaanuaril 2012 ühendati Võrukaela ja
Pähklikese lasteaiad Otepää Lasteaiaks.
Täna tegutsebki Otepääl üks lasteaed õppetegevusega kahes majas.
Kummalgi majal on oma logo, kuid ühist,
Otepää Lasteaia märki ei ole. Selle leidmiseks kuulutame välja konkursi, mille tulemusena soovime leida Otepää Lasteaiale
embleemi, mida sobib koolieelsel lasteasutusel kasutada erinevatel dokumentidel, koduleheküljel, lasteaia lipul.
Embleemid palume saata hiljemalt 2.
maiks 2017 e-posti aadressile: merike.ennok@otepaa.ee.
Lisainfo samal e-posti aadressil ja telefonil
5304 4915 (õppealajuhataja Merike Ennok).

16. märts 2017

O T E P Ä Ä

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

5

Otepää võõrustas rahvusvahelist laskesuusavõistlust
8.-12. märtsil toimus Otepääl, Tehvandil, hooaja
viimane laskesuusatamise IBU karisarja etapp.
Võidud viisid koju Norra, Saksamaa, Venemaa
ja Prantsusmaa koondised. Eestlased saavutasid
paarissegateatevõistlusel tubli 8. koha.
IBU Karisarja etapi avasid 8. märtsil teatevõistlused. Paaristeatesõidu võitis Norra võistkond (Thekla Brun-Lie ja Martin Femsteinevik),
kes läbis distantsi ajaga 38.53,2 (0+11). Eesti duo
koosseisus Regina Oja ja Tarvi Sikk, tuli kokkuvõttes 19. kohale (+3.51,9; 1+16).
Saksamaa nelik koosseisus Karolin Horchler,
Marion Deigentesch, Matthias Dorfer ja David
Zobel oli võidukas segapaaristeate võistlusel
(1:14.34,6). Eesti teatenelik (Kristel Viigipuu,
Grete Gaim, Johan Talihärm, Robert Heldna) sai
15. koha.
IBU karikasarja teisel päeval olid kavas sprindidistantsid. Naiste 7,5 km sprindis saavutas
esikoha venelanna Anastasia Zagoruiko ajaga
22.09,7 (0+1). Parima eestlasena finišeeris
Regina Oja (+2.07,7; 1+0, 40. koht). Meeste
10 km sprindis võidutsenud venelane Alexandr
Loginov läbis distantsi ajaga 25.14,0 (0+1).
Eestlaste parimana sai Johan Talihärm tubli 31.
koha. Ta kaotas võitjale 2 minutit ja 1,8 sekundit.
11. märtsil olid kavas samuti sprindidistantsid.
Kindlat ülemvõimu näitasid Prantsusmaa laskesuusatajad. Esikoha saanud Enora Latuilliere läbis distantsi ajaga 23.17,4. Eestlannadest sai
parima koha Regina Oja. Lamadestiirus korra
eksinud Oja kaotas võitjale 3 minutit 2,7 sekundit ning sai 46. koha. Meeste sprindis võitles
ennast esikohale kahel trahviringil käinud venelane Alexander Loginov, kes läbis distantsi ajaga
28.00,9 (1+1). Parima eestlasena sai Kauri Kõiv
32. koha (+1.50,9; 0+1).
Otepää IBU karikaetapi viimane võistluspäev
12. märtsil avati paaristeatevõistlusega, kus Eesti
duo saavutas kõrge 8. koha, võitis Venemaa tiim.
Eesti paaristeatevõistkond, koosseisus Regina

Oja ja Tarvi Sikk, kasutas tiirudes seitsme varupadruni abi ning saavutas tubli 8. koha (+2.49,2;
0+7). Esikoha teeninud Venemaa võistkond,
koosseisus Anna Nikulina ja Yury Shopin, läbis
distantsi ajaga 35.24,4 (1+5).
Võistlused lõpetas põneva kulminatsiooniga segateatevõistlus, kus kõige kõrgema koha
noppis Norra teatenelik (Sigrid Bilstad Neraasen, Rikke Andersen, Sindre Pettersen, Henrik
L’Abee-Lund) ajaga 1:24.20,1. Võistlust ülekaalukalt domineerinud Venemaa teatenelik läks
aga viimases tiirus närvidega alt ning leppis kokkuvõttes neljanda kohaga. Eesti võistkond, koosseisus Kristel Viigipuu, Grete Gaim, Kauri Kõiv
ja Johan Talihärm, sai 13. koha (+8.35,8; 1+16).
Kokku võttis võistlustest osa 32 riiki, nende
hulgas Eesti koondis koosseisus Kauri Kõiv,
Johan Talihärm, Tarvi Sikk, Jüri Uha, Hans
Kristen Rootalu, Regina Oja, Kristel Viigipuu,
Grete Gaim ja Mari Uha.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol ütles, et hooaja viimane IBU
karikasarja etapp oli korraldatud kõrgel rahvusvahelisel tasemel. „Rahvusvahelise laskesuusatamise alaliidu esindajad tunnustasid meie korraldusmeeskonda ja hindasid kõrgelt korralduslikku
taset,“ sõnas Nigol. „Sportlaste ja võistkondade
tagasiside on olnud samuti väga hea. Usun, et ka
meie koostööpartnerid ning sponsorid jäid tulemusega väga rahule.“
Järgmine rahvusvaheline laskesuusatamise
suurvõistlus, mida Otepää korraldab, on 2018.
aastal toimuv juunioride MK.
Võistlust toetasid Euroopa Liidu Regionaalarengufond ja EAS.
Kõiki tulemusi saab vaadata siit:
http://biathlonresults.com/
Lisainfo: otepaa.biathlon.ee
Monika Otrokova

Otepää linn oli 13. Eestimaa talimängudel väikeste linnade grupis kolmas
13. Eestimaa talimängud toimusid 3.-5.
märtsini 2017. a Valgas, Valkas, Otepääl ja
Sõmerpalus.
Valgamaalt olid võistlustules Valga linna,
Tõrva linna ja Otepää linna sportlased
ning Valgamaa esindus maakondade spordialadel. Kokkuvõttes võitis maakondade
arvestuses II grupis (elanike arv väiksem
kui 40 000) Valgamaa II koha 347 punktiga (liideti suusatamise kohapunktid pluss
seitsme edukama ala kohapunktid).

Linnade mäesuusatamise võitis Otepää
linn.
Valga maakonda toodi 13. Eestimaa Talimängude medaleid kokku 26.
Suusahüpetes võitsid omas klassis I koha
Markkus Alter, Artti Aigro, Peep Heinloo,
II koha Kenno Ruukel ja Marek Barkala
ja III koha Meriliis Kukk, Andero Kapp,
Ainar Pikk.
Laskesuusatamises
võitsid
omas
vanuse- klassis I koha Jelena Všivtseva ja
Olga Poltaranina.
Mäesuusatamises võitis II koha Meelis
Danilas, III koha Brianna Mõttus ja Eero
Kelder.
Murdmaasuusatamises võitsid II koha
Triin Ojaste ja Jelena Všivtseva.

Suusahüppajad
(vasakult):
Kenno Ruukel,
Artti Aigro
ja Ainar Pikk
said kolmikvõidu.

Jelena Všivtseva võitis laskesuusatamises
N35 klassis.
Fotod:
Rein Leppik

IBU võistluste direktor Felix Bitterling (paremal) annab ELSF president Aivar Nigolile üle
võistluste korralduse eest karika. Foto: Andreas Nigol.

Otepää Mängud on vanim ja pikema ajalooga
talispordispordi sündmus Otepääl ja ka Eestis
1950ndate algaastatel asus Otepääl spordiinstruktorina tööle kogemustega, mitmekülgne ja tulihingeline spordimees Hindrik Väärand, keda abistas
kõikjal spordifanaatik Vaano Saarep, elukutselt
jurist.
Otepääl hakkas kiiresti arenema igakülgne spordialane tegevus. Otepää Keskkoolis töötasid kehalise kasvatuse õpetajatena heade organiseerimisvõimetega tuntud sportlased. Eriti tuleks märkida
kehalise kasvatuse õpetajat Kalju Eljandit, kelle
väsimatu tegevus nii suusaspordi kui ka teiste spordialade arendamisel Otepääl oli hindamatu.
Spordiga tegelemine muutus Otepääl elu stiiliks. Spordiga tegelesid mitte ainult koolinoored,
vaid kaasatud olid ka vanema põlvkonna esindajad.
Nädalavahetused olid võistluste pidupäevad, milles
osales paljud Otepää elanikud kas võistluste korraldajatena, kohtunikena, võistlejatena või pealtvaatajatena.
1954. a jõuti Hindrik Väärandi juhtimisel lõpule
mäesuusatamise nõlva rajamisega ja lisaks veel
peaaegu loodusliku K50 suusahüppemäe ehitamisega Väikse-Munamäe põhjapoolsele nõlvale.
Need spordirajatised ehitasid Otepää elanikud oma vaeva ja kuluga ühiskondlikel alustel.
Mäesuusatamise arengule aitas kaasa üleliiduline
KS “Dünamo” Eesti Vabariiklik Nõukogu oma
suusabaaside rajamisega Otepääle ja ka mäesuuskade valmistamisega Dünamo suusavabrikus.
Mäesuusatamise arendamisel ja rahastamisel olid
suured teened sõjajärgsel kümnekordsel Eesti
meistril mäesuusatamises, kehakultuuri-spordiseltsi “Dünamo” Eesti Vabariikliku Nõukogu peatreeneril otepäälasel Karl Vestersteinil.
Võib kindlalt väita, et mäesuusatamise kiire arenguga Otepääl loodi Meegomäe (Kasaritsa) kõrval
eeldused Otepääst talispordi keskuseks kujunemisele mitte ainult Eestis vaid kogu tolleaegses
Nõukogude Liidus. Isegi maanoorte üleliidulised
meistrivõistlused mäesuusatamises viidi läbi Väikse-Munamäe põhjapoolsel nõlval.
Tehvandi ümbruses olid suurepärased võimalused murdmaasuusaradade kujundamiseks. Siin olid
looduslikud tingimused ka suusahüppemägede ehitamiseks. 1955ndaks aastaks oli Otepää talispordivaldkonnas tunnustatud spordikeskus.
Spordirajatistest olid Väiksel Munamäel, korralik
mäesuusatamise nõlv ning hüppemägi ja Tehvandi
ümbruses olid rahvusvahelise tasemega suusarajad
murdmaasuusatamiseks, ka Apteekrimäe nõlval

asuv hüppemägi K30 oli igati ajakohane. Dünamo
rahadega oli ehitatud Linnamäe orgu murdmaasuusatamise võistluste läbiviimiseks stardimaja.
Väiksel Munamäel sirgunud noortest sai Eesti
mäesuusatamise koondvõistkonna liikmed, kelle
saavutused NSVL esivõistlustel olid igati tunnustatud. Otepää mäesuusatajaid tunti ja nendega
arvestati.
1955. a kevadel otsustas Otepää Tarbijate kooperatiivi juhtkond teha omapoolse panuse mäesuusatamise arendamiseks ja pani välja rändkarika
mäesuusatamise kolmevõistluse (slaalom, suurslaalom, kiirlaskumine) võitjale. Otepää spordijuhtide
otsustasid hakata iga aasta kevadel läbi viima mäesuusatamise karikavõistlusi ja nimetati neid Otepää
Mängudeks, millest saaksid osa võtta ka teiste
riikide sportlased.
Järgnevatel aastatel hakati Otepää Mängudega samal ajal, kevadperioodil Otepääl läbi viima
ka murdmaa- suusatamise ja suusahüpete võistlusi. Needki toimusid Otepää Mängude nime
all. Otepää Mängudel on varem osalenud meie
naaberriikide sportlased nii Lätist kui ka Venemaalt
(Toksovost ja Leningradist).
Otepää, kui suusakeskuse tolleaegset tunnustust
näitab fakt, et 1958. a toimusid siin NL meistrivõistlused murdmaasuusatamises.
Nõukogude Liidu spordijuhid hakkasid huvi
tundma Otepää kui suusaspordikeskuse arendamisest, kuna siit sirgusid võimekad sportlased kõikidel
suusaspordi aladel. Otepääst sai suusaspordikeskuse legend, mille kuulsus levis terves Nõukogude
Liidus.
NSVL Spordiföderatsiooni otsusega hakati 1976.
aastal rajama Otepääle rahvusvahelise tähtsusega Tehvandi suusaspordikeskust, mille direktoriks
ja arendajaks sai paljudeks aastateks otepäälane suusakahevõistleja ja teenetega treener Heido
Meema.
Tehvandi arendamisest tänapäeva rahvusvaheliseks spordikeskuseks on Otepää ajaloos tähtis koht
ja see on juba hoopis teine lugu.
Võib siiski päris kindlalt väita, et Väiksel Munamäel mäesuusatamise ja suusahüpete arendamisega aidati kaasa Otepää arengule ja Otepää
Mängude korraldamise traditsioon peaks säilima.
Rein Vikard
Otepää mäesuusataja
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Aprill on Otepää Kultuurikeskuses teatrikuu
2. aprillil kell 18.00 Kuressaare
Linnateatri
etendus „Hüpnoos“

29. aprillil kell 17.00 MTÜ Kungla muusikal „PÜHA GRAAL“
Veidi üle kahe tunni kestva etenduse toovad lavale Kungla muusikalitrupi 22 noort.
Peaosades Valdek Ott, Siiri Põldsaar, Tauri ja Tanel Pai, Markus Põld, Karl Kirt, Siim
Kängsepp, Margo Metsoja ja Andre Ostrak.
Lavastajad Siiri Põldsaar ja Tauri Pai, koreograaf Monika Muru.
Muusikal „Püha Graal“ on muusikaline komöödia, mis on lavastatud 1975.aastal vändatud
filmi „Monty Python and The Holy Grail“ järgi. Tegemist on paroodiaga inglaste legendkuningast Arthurist. Kungla muusikalitrupp hoiatab, et etenduse laulud võivad jääda kummitama
pikaks ajaks ning etenduses nähtud naljad ei pruugi koju minnes üldse enam meeles olla. Parim,
mis juhtuda saab on see, et nii Kungla noortel laval, kui publikul saalis, on väga lõbus.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

Osades: Allan Noormets (Tallinna Linnateater), Triinu Meriste (Ugala Teater), Lauri Saatpalu.
Lavastaja: Peeter Tammearu. Kunstnik Liina
Unt (Endla Teater).
Muusikaline kujundus: Feliks Kütt (Endla
Teater), Peeter Tammearu.
Kolm ego. Üks plaan. Kes kontrollib olukorda? Meeliülendav thriller ootamatute pöörete ja
paraja koguse komöödiaga.
Gordo on alkohoolikust hääbuva karjääriga hüpnotisöör. Täna õhtul annab ta aga taas
etendust ning juhuslikult valib oma katsealuseks
Alan Briggsi. Peenetundeline politseinik Briggs
saab ootamatus olukorras hästi hakkama, publik
naerab ja etendus lõppeb. Gordo jaoks on tegemist täiesti hariliku tööpäevaga, millele tavaliselt
järgnevad mõned joogid ja siis voodi.
Aga kellelgi küpsevad hoopis teistsugused
plaanid. Erakordsed plaanid.
Psühholoogilised mängud algavad ning
panused on kõrged. Publik mõistab, et seal saab
olla vaid üks võitja.
Aga kes?
Piletiinfo: soodushind 12 eurot kehtib kõigile
kuni 26. märts. Viimasel nädalal enne etendust on pilet täishinnaga 15 eurot.

RAHVARÕIVA TRIIBUSEELIKUTE ÕMBLEMISE TÖÖTUBA
toimub kahepäevasena Anni Butiigi õmblustoas (Pühajärve tee 2,
Otepääl) 19. ja 26. märtsil 2017 kell 11-15.
Eesmärk: õppida valmistama rahvarõiva triibuseelikut.
Võta kaasa:
- triibuseelikukangas (3 m täiskasvanu kohta, lastel 2,5 m, pikkus vastavalt kandjale)
- pestud 1,5 m laiust halli või valget linast kangast 0,5 m
- 1 nööp
- niit, nõel, nööpnõelad, käärid
- 1 seelikuhaak (saab ka kohapealt osta)
Osalustasu 2 eurot/päev
Osalemissoovist palun anna teada telefonil 56 466 720 või margetadolder@gmail.
com hiljemalt 17. märtsiks!
Töötuba korraldab Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts, ettevõtmist toetab
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Vana Baskini Teatri etendus „Täna
algab uus elu“
Komöödia kahes vaatuses

13. aprillil kell 19.00
Rakvere Teatri etendus
„See kõik on tema“
Eksperiment teismelisega
Osades Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu.
Lavastaja Helen Rekkor (Teatriühendus
Misanzen). Kunstnik Maarja Pabunen. Videokunstnik Alyona Movko. Tõlkija Tiit Alte
Kas mäletad, milline oli maailm siis, kui olid
teismeline? Kas mäletad oma enesehinnangut?
Kas mäletad, et vahest ei viitsinud või ei osanud
hoolida, aga kui juba hoolisid, siis ei osanud lõpetada? Kas mäletad, et kõik tegi rohkem haiget?
Kas kujutad ette, mis tunne on olla leseks jäänud
üksikvanem, kelle kasvatada ja kujundada on just
üks selline, ühe vanema kaotanud teismeline. Kas
oskaksid? Kas teeksid kõik õigesti?
Näidendis “See kõik on tema” võtab üksikvanemast ema ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda
lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja
elu piirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale kaosele ja iga viga maksab end sajakordselt kätte. Kaalul on usaldus ja elu.
Kas mängime?
Lavastust eriti soovitatav vaadata noortel,
sobilik alates 7-ndast klassist.
Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja
Otepää Turismmiinfokeskuses.

22. aprillil kell 19.00

Osades: Raivo Rüütel, Külli Reinumägi,
Eduard Salmistu (Rakvere Teater), Aleksander Ots.
Autor Robert Caisley. Tõlkija Reet Kandimaa. Lavastaja Ivo Eensalu. Kunstnik Jaak
Vaus.
Sara elab korteris koos oma vana isa Leoga,
kes on jäänud pimedaks ega käi enam väljas.
Seni on isal on õnnestunud kõik Sara austajad eemale peletada. Siis aga asub naabermajja
elama Tom, kes töötab lennujaama turvateenistuses. Tom hakkab Sara juurde üha sagedamini
sisse astuma, algul selleks, et naist tema hädades
aidata, nimelt jälitab „Õnneseen“ Sarat pidevalt
mingi ebaõnn – küll sajab korteri lagi vihma ajal
läbi, küll surevad tema kuldkalakesed või kaob
ära tema hoolde antud kass. Sara isa püüab
aga Tomi igal moel eemale peletada, teeseldes
pimedat pahurat vanameest. Kuivõrd Sara varasemad suhted meestega on luhta läinud, on ta
kaotanud usu tulevikku ja on enesesse sulgunud.
R. Caisley mõnusa huumoriga kirjutatud
näidend rõhutab ilma liigse näpuviibutamiseta
vajadust olulisi asju välja öelda, ja võimaldab
neljal näitlejal luua erinäolisi karaktereid. Tüki
kõige põnevam tegelane on Leo, kelle vaimukad dialoogid Tomiga kruvivad üles pingeid.
Kui Tom on valmis suhteid lõpetama, purskab
Sara välja perekonna mineviku traagilised
sündmused ja lugu saab klassikalise õnneliku
lõpu.
Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele,
tudengitele ja pensionäridele. Piletid müügil
Piletilevis ja Otepää Turismiinfokeskuses.

7. aprillil 2017 kell 16.00
toimub Otepää Kultuurikeskuses
kontsert

Laulame Hanna-Liinaga.
Esinevad Hanna-Liina Võsa ja laululapsed Otepää muusikaõpetajate juhendamisel.
Pilet 2 eurot.

Loe ja tea

Raamatust, emakeelest ja kirjandusviktoriinist Pühajärve koolis
Raamatud on mõnusad kaaslased – nad on sinuga siis, kui sa seda ise soovid ja neid vajad. Nad ei suru end
peale reklaamipauside, sõbrakonto loomise ega millegi müümisega, rääkimata viiruste saatmisest või identiteedi vargusest. Erinevalt nutitelefonist ei nõua nad oma teenuste eest palka, ei kuu-, kõne- ega järelmaksu,
ei helise ebasobival ajal. Erinevalt sotsiaalmeediast ei tauni nad su eksisamme ega jaga asjatundmatuid ja
halvustavaid kommentaare.
Päris tasuta saab lugemiselamuse kätte raamatukogust, tingimuseks see, et raamat jälle oma koju, raamaturiiulile tagasi saaks. Ainuke palve, mida raamat sulle vaikides esitab – suhtu temasse kui sõpra, ära nügi
ega togi teda, et ta võiks maha kukkuda, ära kriibi ega sodi teda, sest ega sa sõbra hingegi solvangutega sodi.
Raamatute lugemine muudab kindlasti emakeeleoskuse ja -tunnetuse paremaks, avardab mõttemaailma ja toob juurde vestlusteemasid. Raamatusõber pole iial kimpus klassi- ega lõpukirjandi kirjutamisega.
Kõigile sellele tähelepanu juhtimiseks toimusid emakeelepäeva eel Pühajärve põhikooli 5.-9. klassis kirjandusviktoriinid, kus õpilased said oma kirjandusteadmised proovile panna. See oli veidi isemoodi viktoriin,
sest raamatuid sai kasutada, aga et üles leida just see õige teos, mis küsimusele vastuse andis, pidi olema seda
kas lugenud, sellest filmiversiooni näinud, kirjandustundidest üht-teist meelde jätnud jne, sest raamatuid oli
valikus umbes neli korda rohkem kui küsimusi. Siin luges palju ka raamatute visuaalse vaatlemise oskus –
info kaantel, ümbristel, sisukorras, eessõnas, peatükkide alguses jne. „Vürtsiks“ olid ka mõned küsimused,
millele raamatutest vastust ei saanud, vaid neid fakte pidi lihtsalt teadma.

Kes siis võitsid – ikka need, kes raamatutega sõbrad ja lugemisega sina peal
V klassist kogusid kõige enam punkte Kristelle Kõiv ja Angelina Arro, samuti Eeva Mai Eensalu, kes võistles
üksinda, kuid kogus ainult viis punkti vähem kui võitjad. Teise koha väärilise tulemuse saavutasid Aneth
Kaileen Peterson ja Sonja Nämi, kes muu hulgas ainsa võistkonnana teadsid, et Kilplala teemapark asub
Järvamaal.
VI-VII klassi võistkondadest saavutasid esikoha Tuule-Liis Jaagant ja Sofia Nämi. Ainsa võistkonnana
otsisid nad H. Gustavsoni raamatust välja, et legendi järgi oli Tallinna Oleviste kirikut ehitanud meistri nimi
Olev ja teadsid, et meie lauluisa Fr. R. Kreutzwaldi muuseum asub Võrus. Teisele kohale tulid Maria Lohk ja
Pipi Õun. Tublilt esines ka Riinu Vaht, kes üksinda võisteldes sai rohkem punkte kui enamus kaheliikmelisi
võistkondi.
VIII-IX klassi võistkondadest võitsid Cärolin Trik ja Laura Leopard. Üksinda võistlejatest läks esikoht
Gabriel Õunale. Teise koha väärilise tulemuse saavutasid Annabel Eensoo ja Aksel Joonas Reedi ning üksikvõislejatest Isabel Võrk. Märkida tuleb seda, et kõige tõsisemalt olidki küsimustele vastuseid otsimas VIII-IX
klasside võistkonnad.
Kindlasti said uusi kirjandusteadmisi ja raamatututvusi ka need, kelle punktisumma auhindadeni ei küündinud. Lõpetuseks paar küsimust ka n.ö suurele ringile väikeseks kirjandusalaste teadmiste proovilepanekuks. Esimene küsimus kahjuks jäigi õpilastel vastuseta, teine küsimus seevastu oli üks kõige enam vastatumaid, kuigi mitte kõik vastused ei olnud õiged.
Miks oli Tootsi maakera punane?		

Millal kirjutas Bert oma päevikut punase pliiatsiga?

Soovin kõigile võitjatele palju õnne ja kõigile mõnusaid hetki raamatute seltsis.
Ly Haaviste
Pühajärve Raamatukogu juhataja

16. märts 2017

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

P A L U P E R A

Palupera valla tore traditsioon on valida "Aasta tegu"
Ja mitte ainult, ka "Tegija" leiab tunnustamist. Esitajateks on vallakodanikud, kellele on
üht, teist silma jäänud või head meelt teinud.
Seekord toimus tunnustusüritus Nõuni kultuurimajas 25. veebruaril, pühendatuna vabariigi 99.
aastapäevale.
Oma avakõnes ütles vallavanem Terje Korss,
et muutusi ühiskonnas on kergem ületada
koostöös. Nii said peol tunnustuse osaliseks ka
just meeskonnad. Kuigi haldusreformi tuules
saavad ajalooks meie traditsioonid senisel kujul,
meie vapp ja lipp, aga meie inimesed olid, on ja
jäävad, jäävad edasi tegema oma tegusid ja nad
väärivad taas märkamist.
Aasta teo 2016 esimene nominent oli Nõuni
kultuurimaja renoveerimine koos välisvalgustusega. Selle eest said meened kõigepealt õde
ja vend Marju ja Aivo Saar, kes loovutasid kultuurimaja renoveerimise jaoks vallale tüki oma
maast kingitusena, et saada parim tulemus. "Selliseid näiteid ei ole valla ajaloost palju tuua,"
ütles vallavanem Terje Korss.
Samuti pälvisid tunnustuse vabatahtlikult
remontimisel appi tulnud Hannes Viks, Aare
Nurk ja Priit Vakmann. Tunnustuse ja mehise

tööriistakomplekti sai ka Kalev Lõhmus ning
naiseliku tordikarbi Marika Viks, et oleks
noortel ja eakamatel ikka kodune majja tulla,
külalisel end oodatuna tunda, lausus vallavanem.
Teine aasta teo auhind, Ave Kruusmaa savist
lauakell, läks telesaates "Eesti parim koolikokk"
võidu toonud Palupera kooli kokale Leelo
Rehale, tema abilisele Irina Gergalole ja kooli
direktorile Svetlana Varikule.
"Meeskonna ühistööna valmis eeltöö, et üldse
konkursile osalema minna. Tuli osta vahendeid,
riideid, koolitada, seada sõnu ja tutvustada end
filmis, võtta vastu külalisi ja saata võistlustulle – seda rolli kandis edukalt direktor Svetlana
Variku. Siis tulid koka Leelo Reha ja abi Irina
Gergalo lihtsalt kokkamine, aga mitte lihtsalt,
vaid ikka südamega ja nii finaalini välja ning lõppeski maitsvalt – parima Eesti koolikoka tiitel
tuli möödunud aasta lõpuks Palupera mõisakooli," lausus vallavanem.
"Arvan, et see on tunnustus tervele vallale –
väga hea on, kui terve vald elab kaasa ja aitab,"
ütles Leelo Reha. kes on nüüd koolikokasaate
žüriis.
Palupera valla "Tegijat" iseloomustab: "Ta on
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aktiivselt, tegusalt, konstruktiivselt vedanud ühinemisläbirääkimise keerulist protsessi vallas ja
väljaspool. Palupera vallavanem aastast 1996,
seega 21 aastat. Kirjutanud selle aja jooksul
lugematul hulgal projekte, aidanud vallakodanikel vormistada igasuguseid taotlusi ja vormistanud nõuetekohase aruandluse. Olnud valla esindaja kõikvõimalikes ühingutes ja organisatsioonides, eest vedanud noortekeskuse toimetamist.
Iga vallakodanik on tundnud tema nõuandvat,
julgustavat või tunnustavat sõna, abistavat kätt
või tegu."
Ja loomulikult on see meie Terje, kes oli tiitli
ja Ave Kruusmaa vaasi üle väga rõõmus, öeldes
ise, et tema jaoks on kõige tähtsam see, kui sind
kodus hinnatakse.
Tunnustusüritus jätkus Peep Puisi südantsoojendava ja kaasamõtlemisele ärgitava kontsertkavaga, kus nii mõnigi laul kõlas spontaanselt
püstiseistes ja üheskoos kaasa lauldes. Õhtut jäi
lõpetama ühine tordi- ja kohvilauavestlus, taustaks Varju Tederi südamlikud kandlehelid.

Palupera Vallavolikogu istungil
21. veebruaril 2017 otsustati:
n

Määrata Palupera valla vee-ettevõtjaks Hellenurme ja Palu-

pera külades AS EMAJÕE VEEVÄRK tähtajaga kuni 01.04.2029.
Kehtestada vee-ettevõtja tegevuspiirkond.
n

Määrata Palupera valla vee-ettevõtjaks Nõuni külas AS

Otepää Veevärk tähtajaga kuni 01.04.2029. Päidla küla vee-ja kanalisatsioonirajatistele määrab vee-ettevõtja AS Otepää Veevärk
omanik Otepää vald. Kehtestada vee-ettevõtja AS Otepää
Veevärk tegevuspiirkond.
n

Osaleda aktsionärina AS-is EMAJÕE VEEVÄRK. Märkida

403 AS EMAJÕE VEEVÄRK poolt emiteeritavat nimelist aktsiat
nimiväärtusega 64 eurot. Aktsiate eest tasuda mitterahalise sissemaksega, mille esemeks on vallavaraks olevad ühisveevärgi ja
–kanalisatsioonirajatised Hellenurme ja Palupera külades ning
osaühing PALU-TEENUS jagunemise tulemusel eralduv ettevõtte
osa, milleks on Hellenurme ja Palupera külade ühisveevärgi ja-kanalisatsioonirajatised jääkväärtusega kokku 284 835,05 eurot.
n

Anda nõusolek osaühing PALU-TEENUS osa suurusega

2556 eurot tasuta võõrandamiseks AS-le Otepää Veevärk. Koos
osa võõrandamisega võõrandada AS-le Otepää Veevärk Palupera
vallavaraks olevad ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatised Nõuni

Marika Viks, Nõuni kultuurimaja perenaine

ja Päidla külades.
n

Moodustada Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu

ja Rõngu valdade ühinemislepingu tegevuskavas ettenähtud tegevuste elluviimiseks ajutised valdkonnapõhised töökomisjonid.
n

Anda nõusolek MITTETULUNDUSÜHINGU Nõuni

Loodus- ja Arenduskeskus tegevuse lõpetamiseks.

Vastlaliug lumeta ja seltskonnamängude saatel,
aga tore, et hobusõiduga

Palupera Vallavalitsuse istungil
20. veebruaril 2017 anti välja korraldused:
n

5. veebruari lõunapoolikul kogunesid nii suured
kui ka väikesed vastlasõbrad Nõuni, kus peeti
traditsioonilist üle-valla-vastlapäeva. Traditsioonilise kelgutamise asemel mängiti hoopis sportlike sugemetega seltskonnamänge.
Tänavusel talvel on lumevähesus tervet Eestit
kimbutanud, kuid see ei takistanud Nõunis traditsiooniks saanud vastlapäeva pidamast. Kelgutamise asemel mängiti erinevaid meeskonnamänge, mis külmal päeval tõid sooja sisse.
Elevust ja spordiindu jagus nii laste teatevõistlusele, kus hokikepiga tuli litrit oskuslikult sööta,
kui meeste-naiste hokilahingusse kui ka sega-

võistkondade golfivõistlusele.
Vastlapäevalt ei puudunud Pärdu talu
rõõmsameelne perenaine koos hobuseemme Hessaga, kes sõidutas vankril vell
rõõmsameelsemaid lapsi. Keda natuke
jahe tuul kimbutas, sai lõkke ääres soojendada. Pärast lõbusaid mänge ja hobusesõite said osalejad suud magusaks ja vahukooreseks Esta Märsi küpsetatud vastlakuklitest.

n

Jagada Nõuni külas asuv Tüki katastriüksus kaheks eraldi

katastriüksuseks: Tüki katastriüksus ja Tükipõllu katastriüksus.
n

Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigi-

hange nr 183144, nimetusega „Investeerimislaenu võtmine“, kinnitada hankedokument, moodustada hankekomisjon.
n

Määrata isikliku abistaja teenus A.K-le tähtajaga 1.03.-

31.08.2017.
n

Anda I.J-le üürile sotsiaaleluruum ja sõlmida üürileping täh-

tajaga 01.03.2017 kuni 29.02.2018.
n

Grete Liivamägi

Väljastada Probil OÜ-le projekteerimistingimused elamu

laienduse projekteerimiseks Neeruti külas.

Lõpetada eluruumi üürilepingud ja peatada üüri maksmi-

ne üürnikega, kes tulekahju tagajärjel Tallimäe elamus kannatada
said.
n

Määrata ja maksta veebruarikuul:

- toimetulekutoetust 6-le perele kogusummas 1434,26 eurot;
- hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;

Rahvamajade tuur tõi Nõuni jälle
mõnusat pärimusmuusikat
Laupäeval, 11. märtsi õhtul täitus meie maja
mõnusa pärimusmuusikaga, sest Rahvamajade tuuri sarja neljas ning ühtlasi eelviimane
kontsert toimus jälle Nõunis. Miks jälle? Sest
eelmine, mis toimus sügisel koos Eeva Ja Villu
Talsi, Heino Sõna ja perekond Tali noortega
oli samuti Nõunis. Ja samuti oli saal rahvaga
täidetud. Ja samuti oli hästi armas, kodune ja
tore kontsert, kus poolteist tundi möödus linnulennul. Esmalt astus lavalaudadele Marta
Külaots, kes oma armsa lauluhäälega ja suurepärase viiulimänguoskusega võlus kuulajaid
hinge sügavamate soppideni. Marta on üks igavesti vahva Konguta tüdruk, kes lisaks on veel
Eeva Talsi õpilane, näitleb "Lendteatris" jne.
jne.
Seejärel võttis esinemisjärje üle n.n. "vana
kala" Võrumaalt Harri Lindmets. Mõnusalt
muhedad lood elust enesest kui ka kandlel
ning lõõtsadel panid kohapeal jala kaasa
tatsuma kui ka suu kaasa ümisema. Erilise
heldimusega rääkis ja näitas ta lõõtsa, millel
vanust pillimehega samapalju, ehk aastast
1941. Tugev aplaus tuli aga erilise loo esitlusele lõõtsal, nimelt hoides pilli kahe põlve vahel
vertikaalselt ning nii mängides võluda lugu
välja(tahtvat pikemat harjutamist selline mängustiil). Aga nagu pärast kontsert jutuajamise
käigus selgus, kehtib ka härra Harri kohta eesti
vanasõna, "Kes teeb, see jõuab". Nii olla ta

Oli tore teatrielamus!

- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot;
- sotsiaaltoetus kolmele majanduslikku

raskusesse sattunud

isikule kogusummas 60 eurot;

nelja paiku tulnud metsa tegemast, haaranud
kodust kaasa oma sahvri õunu ja oma tikatud
vahtramahla ning kontserdile.
Ning siis Sandra ja Jalmar Vabarna, nendevaheline "keemia" kandus saali ja ma arvan, et
ka üle Eestimaa. Pärimusmuusika keskel üles
kasvanud muusikud pajatasid lugusid oma
lapsepõlvest, kooskäidud teest, muusikast –
see oli lihtsalt imearmas! Saime meiegi teada,
kellele sobib parmupill, aga neile sobisid nii
torupill kui karmoška kui ka kitarr, rääkimata
parmupillist. Jaksu neile pärimusmuusika tutvustamisel nii noortele kui ka vanematele, sest
laupäevane kontsert oli neil sel nädalal viieteistkümnes ja kui enne Nõuni sõitu avastad,
et torupill jäi eile Viljandisse, siis saavad aidata
ainult head sõbrad.
Suur kummardus teile Marta, Harri, Sandra,
Jalmar ja lavatagused jõud Anu, Jaan ning
Sten, et olete võtnud südameasjaks pärimuskultuuri tutvustamise.
Saladuskatte all võib öelda, millega me meie
maja esinejaid ära ostame, eks ikka traditsioonilise eesti toiduga, lapsepõlvest tuttava ühepajatoiduga, mis jõuab taldrikute peale otse
ahjust ja lõhnab suitsulihaselt. Ning suur tänu
teile, meie kontserdikülastajad, teie positiivsust saame meiegi jaksu!

Palupera kooli algklasside õpilastel oli meeldiv
võimalus külastada 20. veebruaril Tartu Vanemuises lasteetendust „Võlur Oz“. Üritus toimus
projekti raames „Aita last!“
Etendus oli väga vahva ja meeldis õpilastele.
Tegevus toimus Võlumaal, kuhu ootamatu keeristorm lennutas peategelase Dorothy. Oma värvikal teel sattus Dorothy Põhjanõia, Läänenõia,
Lõunanõia imelistele maadele. Seal avanesid
tüdrukule ja tema Võlumaal leitud sõpradele:
Hernehirmutisele, Plekkmehele ja Lõvile ootamatud ja põnevad seiklused. Lõpuks jõuti võlur
Oz`i maale, kes aitas Dorothy sõpradel unustada nende mured ja lahendada kelmika kodutee
leidmise lahenduse tüdrukul.
Etenduses kõlasid meeldivad laulud ja lava
kaunistasid imeilusad värvid. Kogu saal elas
etendusele kaasa ja aplaus ei tahtnud lõppeda.

- ühele perele kriisiolukorra toetust summas 19,83 eurot.
10. märtsil 2017 anti välja korraldused:
n

Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigi-

hange nimetusega „Hellenurme mõisahoone fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“, kinnitada hankedokument, moodustada komisjon riigihanke läbiviimiseks.
n

Väljastada Palupera vallale projekteerimistingimused Helle-

nurme külas kergliiklustee ja tänavavalgustuse projekteerimiseks.
n

Väljastada E.I-le kasutusluba valminud elamule Päidla

külas.
n

Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud ehitusteatis

majapidamishoone ümberehitamiseks Nõuni külas.
n

Registreerida ehitisregistris V.M-lt laekunud kasutusteatis

majandushoonele Neeruti külas.
n

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Nõuni külas

kinnistu omanik ajavahemikul 04.04. -31.12.2017.
n

Nimetada osaühingu PALU-TEENUS juhatuse liikmeks

Tõnu Raak ja Tõnu Kukk, kutsuda tagasi juhatuse liige Toomas

Laste arvamusi etendusest:

Kikas.
n

„Äge oli. Mulle meeldis Väravavalvur.“ – Deiro
„See oli hea. Dorothy oli ilus.“ – Lisandra
„Teater oli tore. Väravavalvur, kes algul
teeskles võlur Oz`i, oli vahva.“ – Lauri
„See oli naljakas. Eriti Hernehirmutis“. – Maarja-Liis

Määrata ja maksta märtsikuul:

-vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1080 eurot.
n

Määrata ühekordsed sotsiaaltoetused:

-ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas
20 eurot;
-kolmele raske puudega lapse perele toetust kogusummas 60
eurot;
-kahele kutseõppeasutuse lõpetajale toetust kogusummas 80

Palju tänu kooli bussijuhile, kes ei pidanud
paljuks väsinud teatrilisi koju viimast!

eurot;
-ühele kutseharidus- ja kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust
kogusummas 120 eurot.

Marika Viks

Tiiina Aarna, klassiõpetaja

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

Eelarve- ja majanduskomisjoni esimeheks

P U K A

Küsitlus Puka valla külades
Küsitlus Puka valla Soontaga külas elanike
arvamuse väljaselgitamiseks küla ühinemiseks haldusreformi käigus moodustatava
Tõrva vallaga

Küsitlus haldusüksuste piiride muutmiseks Puka valla Aakre küla, Palamuste küla,
Pedaste küla, Purtsi küla, Pühaste küla ja
Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamiseks

Küsitluse nimekirjas oli 30, nendest osales küsitlusel 26, kes kõik ütlesid ”Jah”.

Küsitluse nimekirjas oli 414, nendest osales küsitlusel 228. ”Jah” ütlesid 206 ja ”Ei” ütlesid 22 küsitlusel osalenut.

valiti Kalle Põldmägi.
n

Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni liik-

meteks Karin Tilga, Heikki Kadaja, Harri Irv ja

16. märts 2017

Sirje Ilja.

Selgitati välja elanike arvamused
külade lõikes:

			
Aakre küla
Palamuste küla
Pedaste küla
Rebaste küla
Pühaste küla
Purtsi küla

”Jah”		
122		
6		
9		
31		
19		
19		

”Ei”
16
2
1
2
0
1

Puka Vallavalitsuses
n

Nõustuti maa riigi omandisse jätmisega:

- Põru külas moodustatava maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT0804300593, ca 0,17 ha

Aakre laste sõbranädal

suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Aakre metskond 329;
- Kolli külas moodustatava maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT0804290803, ca 0,99 ha
suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Aakre metskond 328;
- Palamuste külas moodustatava maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT0803210004, ca 2,78 ha
suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Aakre metskond 327;
- Palamuste külas moodustatava maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT1405290037, ca 9,39 ha
suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Aakre metskond 326.
n

Pikemat aega ei ole vallas pädevat spetsia-

listi, kes tegeleks ehitus- ja planeerimisalaste toimingutega. Seoses sellekohaste toimingute mahu
suurenemisega on vajadus pädeva spetsialisti kaa-

Huvitavaid mõtteid, mida sõbrapäeval teha oli
kogunenud nii palju, et päevast kasvas nädal. Juba
eelmisel nädalal pidasime sõbralikult maha kabeturniiri. Kabe on hea mõttemäng, kus tuleb ikka
paar sammu ette mõelda. Kõik koolilapsed olid
tublid, kuid teiste hulgast paistis silma meie noorim
– Rico I klassist.
Sõbranädal algas magusalt. Õpetaja Silviga kokkamise tunnis küpsetasid lapsed vahvleid ja kohe
mitme masinaga. Head ja krõbedad! Ja veel lõhn.
Hmm...
Teisipäeval riietusime stiilselt - toimus sõbralik
stiilipäev. Kõik võisid olla, kes iganes ja seda võimalust kasutasid nii lapsed kui ka õpetajad. Majas
võis kohata Elsat, klouni, ämblikmeest, leopardi,
lumememme, piraati ja paljusid teisi tegelasi. Väga
lõbus päev!

Kolmapäeval olime looduse- ja teatrisõbrad. Prügist tuli meile rääkima Margit Turb
Otepää Looduskeskusest. Ta näitas meile
masendavaid pilte, kuidas inimesed on palju
prahti metsa viinud. Paljudes jäätmejaamades saab osad liigid prügi ära anda tasuta.
Ja kui tulebki natuke maksta, siis vähemalt
südametunnistus jääb meie väikese Eestimaa ees puhtaks. Aga nendel prügistajatel
vist puudub südametunnistus hoopis. Margitiga koos harjutasime prügi sorteerimist ja saime
katsuda materjale, mida ümbertöödeldud prügist
on tehtud. Lõpuks meisterdasime papirullist ja
looduslikest vahenditest armsa öökulli.
Näiteringi ajal laenasime lasteaiast kastitäie
käpiknukke ja improviseerisime kohapeal õpetlikke lühinäidendeid sõprusest ja üksteise aitamisest.

samiseks keerukamate küsimuste lahendamisele.

Nalja igatahes sai.
Neljapäeval lahedad mängud spordiringis ja
reedel sõbralikud arvutimängud. Ja ei mingit
pranglimist sel nädalal!
Olgu kõigil sõbralik aasta!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkool

Volitati vallavanemat leidma ehitus- ja planeerimistoimingute teostamiseks pädev isik ning sõlmima
neljaks kuuks lepingut sellealase teenuse osutamiseks.
n

Palun jälgige oma
isikuttõendava
dokumendi
kehtivusaega

Nõustuti Pühaste külas asuva Marja katast-

riüksuse (katastritunnus 60801:001:0052) jagamisega kaheks iseseisvaks maaüksuseks: Astelpaju ja
Marja, sihtotstarvetega maatulundusmaad
n

Võimaldati ühele Puka Keskkoolis õppivale

lapsele, kellele on rehabilitatsiooniplaanis ettenähtud tugiisik, tugiisikuteenuse osutamine.
n

Fotograaf

Tunnustame järgmisi Puka valla edukaid

Puka rahvamajas teisipäeval,
4. aprillil 2017 kell 10-11.

õpilasi:
- Taavi Eistre - Valgamaa piirkondlikul geograafiaolümpiaadil II koht, matemaatikaolümpiaadil

Võimalik lasta teha fotot iskuttõendavale dokumendile ning täita
taotlus.
Kes soovib tellida tervislikel
põhjustel fotograafi koju,
palun teatada vallavalitsusele 30.
märtsiks telefonil 766 9412.

III-V koht.
- Valgamaa koolinoorte 6.-9. klassi poiste korvpallimeistrivõistlused III koht: Taavi Eistre, Marchus
Joonas Koppel, Kevin-Robin Melk, Eiki Puiestee,
Calvin Savisaar, Kaur Kadaja, Jaako Possul.
- Valgamaa koolinoorte MV ja EKSL Valgamaa
maakondlik turniir saalijalgpallis 6.-9.kl rahvaja meistriliiga I koht - Calvin Savisaar, Sander
Meitern, Sandra Kuus, Marchus Joonas Koppel,
Kaur Kadaja, Henry Kahro, Eric Daniel Kanarik,
Rasmus Prii.
- Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku MV
1) Kaur Kadaja - PB vanuseklassis 60 m jooks II
koht ajaga 8.23, 200 m jooks I koht 27.80, kaugushüpe I koht 4.96,

Puka Vallavalitsus

Eesti Vabariik 99 ja Puka vald 25

2) Taavi Eistre - PA vanuseklassis 60 m jooks II
koht 7.68, kõrgushüpe II koht 1.80, kaugushüpe II
koht 6.11,

kuulutab välja teise avaliku kirjaliku enampakkumise alljärgneva vara osas:

3) Sandra Kuus - TA vanuseklassis 60 m jooks II
koht 8.95, 300 m jooks III koht 51.64,
4) Karel Sarv - PJ vanuseklassis I koha 60 m
jooksus ajaga 7.17,
5) Kadi-Kertu Elias - TB 60 m jooks II koht, kaugushüpe I koht.
- Suusatamine
1) Stenver Vahi - M11 vanuseklassis Swedbanki ja
Hawai Expressi noorte suusasari I koht 2 km ajaga
6.42,4 klassikatehnika, I koht sprint 1,4 km tulemusega 1. 41,9; II koht vabatehnika eraldistart 1 km
tulemusega 3.10,9, I koht vabatehnika eraldistart
1 km tulemusega 4.08,3, I koht LEMEKS GRUPP
NOORTE MK etapp vabatehnika sprint;
2) Steve Vahi - M15 vanuseklass Swedbanki ja
Hawai Expressi noorte suusasari I koht 5 km
16.31,7; I koht 1,4 km sprint tulemusega 3.08,2 ja I
koht vabatehnika eraldistart 12.44,1 3 km.

1.Traktorikäru TA,
2.Traktor-ekskavaator JUMZ-6AL,
3.Teehöövel DZ,
4.Väike traktor TZ 4K14 (Tšehhi),
5.Buss Volvo, (kollane),
6.Buss Volvo, (punane),
7.Korteriomand Aakre külas, Pargi tee 1-4,
8.Korteriomand Komsi külas, Komsi 2-6,
9.Kinnistu Vana Vingi maaüksus, Ruuna küla,
10.Kinnistu Jaama tn 4, Puka alevik,
11.Kinnistu Kesk tn 13, Puka alevik,
12.Kinnistu Oona tee 7, Aakre küla.
Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hiljemalt 31.03.2017. a kella 11.00 Puka Vallavalitsusse
aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, Valgamaa,
67217.
Täpsemalt hinnad ja tingimused Puka valla kodulehel: www. http://puka.kovtp.ee/

13. veebruaril oli Puka valla sünnipäev ja meie
vald sai 25-aastaseks. Kuna meie valla ja vabariigi aastapäevad on lähestikku, siis oleme neid
tähtpäevi tähistanud koos. Paraku jääb see aastapäev Puka vallale suure tõenäosusega viimaseks, sest haldusreformi tulemusena alates 2018.
aastast Puka valda ilmselt enam ei eksisteeri.
Puka vald loodi 1992. a seoses Eesti Vabariigi taasloomisega Puka külanõukogu piirides.
Külanõukogust valla moodustamisega tegeles
külanõukogu esimees Tiiu Konrad. Selleaegses
külanõukogus tegutses kaks ühismajandit – Puka
sovhoos ja Aakre kolhoos. Tegeleti loomakasvatuse ja põllumajandusliku tootmisega.
1993. aastal toimusid taasloodud Eesti Vabariigi esimesed kohaliku omavalitsuse volikogude
valimised ja nii muudeti nõukogudeaegne ühiskonnakorraldus nö demokraatlikuks ühiskonnakorralduseks, kus oma esindajad valis rahvas.
Algusaastad ei olnud lihtsad. Teisalt oli küll keeruline, aga huvitav aeg. Tore oli ka see, et voli-

kogude liikmed olid motiveeritud ja keskendusid
valla ees seisvate probleemide lahendamisele.
Kui vaadata detaile, siis on ju muutused olnud
25 aasta jooksul tohutud. Eesti rahvastik on
pidevalt vähenenud ja väheneb jätkuvalt. Puka
vallas on rahvastik vähenenud ligikaudu 2300
elanikult 1560 elanikuni.
25 aasta jooksul toimunud muutusi vaadates
meenusid mulle Tõnis Mägi laulu sõnad, kus
ta küsib, et mida on maailmas uut, ja vastab –
kiirus, vaid kiirus, ei muud. Tundub, et oleme
suure kiirustamise juures sageli unustanud kuhu
ja milleks me liigume.
Kokkuvõtteks tuleb tunnistada, et Puka vald
on 25 aasta jooksul saanud toetuda oma kodanikele ja oma valla ettevõtjatele. Meil on, mille üle
rõõmu tunda ja muidugi ka, mida parandada.
See, et näeme oma elus parandamisvõimalusi,
ongi alus arengule ja edasiliikumisele.
Vallavanem Heikki Kadaja

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

28. veebruaril Tallinnas Estonia talveaias tunnustati Eesti parimaid terviseedendajaid. Üks neist tunnustatutest on ka Tatjana Laadi ehk ,,meie
Tanja“. Sündmus oli esinduslik,
südamlik ja pidulik.
Tunnustuse saanud on väga olulises valdkonnas olulised tegijad.
Kõik nad on andnud oma südamest
panuse selleks, et meie inimene terve
oleks ja oma terveks olemist/terveks
jäämist hindaks. Eriti tänapäeva
stressirohkes ja tempokas ilmas on
oluline osata oma tervist hoida ja
seda hinnata. Juba käestlastut on
väga raske ja kallis putitada, seega on
oskusel end terve hoida kulla hind.
Nii nagu ka inimestel, kes seda õpetavad ja propageerivad.
Tanja on nii perearstina, aga eelkõige ka lihtsalt suure südame ja võimsa empaatiatundega
inimesena selgitanud ja veennud paljusid asuma
oma ihu ja vaimu eest hoolt kandma. Enne, kui
raskeks ja kalliks ravimiseks läheks. Ja see on
tal ka hästi välja tulnud nii, et nii mõnelgi on
,,lill südamesse“ tänutundest jäänud. Loodame,
et see ,,lill südamesse“ omaenda tehtust jääb
ka Tanjal, sest Ta on seda väga väärt. Tean seda

9.03.2017
n

Volitati Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma kor-

raldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid
haldusülesandeid.
n

Taotleti koos Otepää vallaga meetmest „Energiatõ-

hususe ja taastuvenergia kasutuse edendamine avaliku
sektori hoonetes” toetust projektile „Otepää Lasteaia
hoone energiatõhususe suurendamine“.
n

Anti Otepää vallale nõusolek võlakohustuste võtmi-

seks 2017. aastal lähtuvalt Otepää valla eelarvestrateegiast
aastateks 2017 – 2021, Otepää valla 2017. aasta eelarvest
ja vastuvõetavatest 2017. aasta lisaeelarvetest.
n

Kanti 31. detsembri 2016. a seisuga valla raamatupida-

mise bilansist välja 5000-st eurost väiksema soetusmaksumusega üheksa varaobjekti, kokku summas 31 946,21 eurot.
n

Otsustati sõlmida sihtasutusega Sangaste Loss

tegevustoetuse leping küttekulude kompenseerimiseks
summas 2500 eurot.
n

Kinnitati Keeni külas Keeni tee 12 asuva kinnistu

müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 4602
euro suuruse pakkumise teinud ZUPST OÜ.
n

kõike omaenda kogemusest lähtuvalt ja teiste
räägitust. Aga on veel palju teisigi seda märganuid, millest ka see tunnustus.
Aitäh Sulle Tatjana! Edurõõmu ja head tunnet
Su sisse Su tehtust ja tehtavast! Olgu Sinus alati

see positiivsus ja tahe ilma parandada, nagu Sul
ta praegu on! Kogukond tänab Sind ja õnnitleb
tunnustamise puhul! Ja loomulikult head tervist!

Otsustati müüa Keeni külas Keeni 3-10 asuv korte-

riomand kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga
2000 eurot.
n

Otsustati omandada mittetulundusühingult San-

gaste Asundused Keeni külas Keeni tee 6 asuv kinnistu
Vallavanem Kaido Tamberg

hinnaga 30 000 eurot.
n

Anti vallavanemale Kaido Tambergile 2017. aasta

puhkus vastavalt ajakavale.

Berg ja turg
Krahv Bergi näol on tegemist nn Eesti Asja oma
ajastu parima otseturundajaga maailmaturule.
Selline edulugu tõstaks praeguste turundusgurude adernaliinitaseme taluvuse piirile.
See saavutus, mida annab ikka järgi teha,
põhineb geniaalsel oskusel kohalikke võimalusi
kasutades teha maailmaasja.
See on just see, mida tänane Eesti ka praegu
hädasti vajab. Ehk siis ,,omale ja heale“ maailmamaine tegemise oskust.
Tänu selle erakordse mehe annile ja meie maa
selle aja võimalustele saavutas toonane Eestimaa
piirkond Vene tsaaririigi innovatsioonipumba ja
uuenduste maaletoomise sillapea rolli.
Lisaks sellele selline võimas tänapäevases keelepruugis loomeinkubaator, mis haudus üha uusi
ja uusi maailma mõisteski uuenduslikke tulemusi
ja lahendusi.
Toonane kiirelt arenev ja moderniseeruv
Venemaa vajas hädasti uusi mõtteid ja lahendusi.
Seda ta siis ka sai siit Sangaste kandist nii kohapeal looduna, kui ka maailmast tooduna.
Krahvi erakordsust loomingulise teadlasena ja
avatud maailmakodanikuna näitab tema saavutuste lai spekter eri valdkondades. Oskus näha ja
nähtu järgi ka kohe viljakaid järeldusi ja arendusi
teha, oli temas igal sammul ja igas hetkes olemas.

Sangaste Vallavalitsuses
Eestimaa rahvastele oli siis saabunud üks meie majanduslikke kuldaegu, kus tööstus arenes plahvatuslikult
ning põllumajanduses toimus kvalitatiivses ja tehnoloogilises mõttes
superhüpe. Selles aga on ka väga suur
roll just krahvihärral ja Sangastel.
Seepärast ja seetõttu me oma uue
krahv Bergi nimelise innovatsioonauhinna välja pakkusime ja välja ka
andsime koos Maaeluministeeriumiga. Et anda au sellele suurele mehele
ja tema Suurele Teole meie maa ja
selle kandi rahva jaoks.
Selle uue traditsiooni algus on
tänuavaldus avaralt mõtlevale ja uut
moodi teha julgevale inimesele. See
on suunaviida teadvustamine, et mõtlemise julgus ja raamidest üle vaatamine viivad arengus uude etappi.
Eesti vajab uusi tehnoloogijaid, uusi kultuure,
uusi lahendusi ja uusi võimalusi teha asju varasemast teisiti. Meie võimalus Eestis ei ole kunagi
olnud massimajandus, vaid kõrgelt hinnatud
ajuloominguline produktsioon. Kõrgehinnaline
on maailmas just tarkust kasutates loodu ja originaalne, parima hinnaga on uus ja vanast hetkel
parem. Samas on uus ja vana omavahel alati
seotud ja kooskõlas. Vanast sünnib uus ja uus on
arenenud vana.
Ehk siis tervitame uut, mille on sünnitanud

n

Väljastati kasutusluba Ivar Lindlale Keeni külas

Pargi tee 6a kinnistul asuva elamu kasutuselevõtuks.
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 500 eurot spordi-

tegevuse kulude katmiseks.
n

Kanti 31. detsembri 2016. a seisuga valla raamatu-

pidamise bilansist välja 5000-st eurost väiksema soetusmaksumusega kaheksateist varaobjekti, kokku summas
42 922,03 eurot.
n

Kinnitati 2017. eelarveaastaks Keeni Põhikooli las-

teaed Kratila lasteaiakoha tegevuskulu (asutuse majandamiskulu, personali töötasu ja sotsiaalmaks ning õppevahendite kulu) arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse
kohta 294,98 eurot kuus.
n

Otsustati korraldada lihthange „Investeerimislaenu

võtmine“.
n

Nõustuti kuue maaüksuse riigi omandisse jätmisega.

n

Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks

õpilaste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogu-

vana! Nii nagu elus ikka!
Esimese Bergi preemia saajad on sojaoasordi
,,Laulema“ loojad. Uus maailmatähtsusega valgukultuur Eesti põldudel võib tuua arenguhüppe meie põllumajanduses ning rikastada põllukultuuride mustrit. Nii, nagu omal ajal tuli raps,
tuleb nüüd ka soja.
Au uue tegijatele enne ja täna! Au loomingulisele tööle!
Kaido Tamberg

summas 256,34 eurot.
n

Määrati veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus

üheksale isikule kogusummas 810 eurot.
n

Määrati märtsikuu vajaduspõhine peretoetus seits-

mele isikule kogusummas 630 eurot.
n

Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus kaheküm-

ne kahele isikule kogusummas 4702,39 eurot ja täiendav
sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot.
n

Määrati 2017. aastaks hoolekandeasutuses hoolda-

mise toetus üheksale isikule.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude

katmiseks kolmekümne kolmele õpilasele ja lasteaiakulude katmiseks viiele isikule.
n

Tagantkätt naistepäevaks!
Naise jõud on nii suur jõud, et seda ei saa teps
mitte tähelepanuta jätta! Kui ei saa õigel ajal,
siis tagantkätt ja takkajärgi peab naissugu ülistama 8. märtsi valguses nüüd ja praegu.
Raske on muidugi rääkida nii väljendusrikkas keeles ja nii kaunis kõnes, nagu Naised
seda oma olemuses väärt on. Sõnad jäävad
selleks ehk nõrgaks ja keel veidi väetiks, kuid
ometi naise ilu olemuslikku mõtte ja austushüüde vastassoole saame maha märgitud.
Me head ja me armsad! Kui maailma hakati
looma, oli alul tühjus. See tühjus sai õieti täis
alles siis, kui Naine loodi. Ja see tühjus täideti

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule

summas 58 eurot.
n

Lugupeetud Sangaste inimene!

ühel hoobil ilu, õrnuse ja armuga. Ema ja naise ilmumine maailma äsja avatud areenile lõi tegelikult
sellele maailmale täiuse ja mustrid. Naisus pani elu
ringlema ja mahlad voolama sel kosmoses kihutaval
pallil nimega Maa.
Armsad Naised! Olge Te kiidetud, hoitud ja armastatud kõiges, mida teete ja kõiges, mida teha kavatsete!
Naisteta ei ole ju mingit elu!
Siiralt takkajärgi
Kaido Tamberg

11. mail on kavas külastada ERM-i, kohti on
broneeritud 50, see tähendab, et kaks giidi
gruppi. Et see toimuda saaks kõigile meeldivalt, tahaks Teie osavõtust teada hiljemalt
20. aprilliks, et tellida sobiv buss ja teatada
ERM-i külastajate arv.
Pileti hinnad on pensionäridele ja lastele 6
eurot, teistele 10 eurot. Eraldi tuleb tasuda
giidi tasu, mis on 70 eurot/25 inimest ja 2
tundi. Soovitan mõelda ja kindlasti osa võtta.
Oma osalusest helista telefonil:
56471933 Lea Korbun
või 56566452 Vaike Tuisk.

Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 792

eurot.
n

Määrati hooldajatoetus ühele isikule.

n

Väljastati ühele isikule puudega inimese sõiduki

parkimiskaart.

Valgamaa Pensionäride ühendus
korraldab kevadpeo
2. aprillil kell 12.00 Alal.
Vaata plakatit lk 10.
Sangaste valla eakatel palume end registreerida tel. 56 47 19 33 (Lea Korbun) või 56 566
452 (Vaike Tuisk) hiljemalt 27.03.
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Kliinikumi mammobuss
24. märtsil Sangastes (vallamaja juures)
ja 27.-28. märtsil Otepääl (Tervisekeskuse juures).
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Tule jalgpalli mängima!
FC Otepää kutsub kõiki poisse
ja tüdrukuid alates 4.eluaastast
jalgpallitreeningutele!
Treeningud toimuvad Otepääl,
Sihval, Savernas,
Keenis ja Kuldres!
Täpsem info treeningute kohta
kodulehelt - www.fcotepaa.ee
või telefonil 5624 2785

Kauplus Kõigile Midagi
Otepää Väike Kirbuturg
ootab oma endisi ja uusi kliente
ostma ja müüma!
Tooge oma kasutatud riided ja
tööriistad meile müüki!
Kindlasti on kuskil keegi, kes
sooviks neid endale.
Nüüdsest pakume ka pandilaenu.
Asume Valga mnt 1b Maxima taga.
Oleme avatud iga päev:
E-R 9-18
L-P 10-16
Tel: 5800 2146

Tähelepanu aiandushuvilised!
Loeng koduse põllunduse teemadel
toimub
26. märtsil 2017 kell 14.00 Pilkuse külamajas.
Lektor on Jõgeva Sordiaretuse Instituudist.
Pärast loengut vestlusring ja kogemuste
vahetamine.
Osavõtutasu 4 eurot.
Korraldab: MTÜ Nuustaku Ühisturg.

Sotsiaalvaldkonna koostööprojekt
Meetme “Tööturul osalemist toetavad hoolekandetegevused” tegevuse “Eakatele, erivajadustega ja toimetulekuraskustega
inimestele ning nende pereliikmetele töölesaamist toetavad hoolekandeteenused” esimeses taotlusvoorus osales ka Palupera
vald. Nimetatud meetme eesmärk on tööealiste inimeste halduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine. Samuti tööealiste erivajadustega inimeste toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul
jätkamise võimekuse suurendamiseks. Seega saab meetmest abi ka pereliikmeid hooldav inimene läbi töölkäimise võimaluste
paranemise.
Projekti “Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnas” esitajaks oli Otepää
vald, projekt kestab kaks aastat ning lisaks Paluperale on partneritena kaasatud ka Sangaste ja Puka vallad. Rahastaja nõue oli,
et taotleja toimepiirkond peab olema vähemalt 5000 inimest. Projekt kestab aprillist 2017 kuni märtsi lõpuni 2019, selle kogumaksumus on 195 000 eurot (23% omavalitsuste omaosalus, ca 11 250 eurot kogu projekti peale igalt vallalt).
Haldusreformi järgselt jätkub koostöö Otepää ja Elva valdade vahel. Meetme järgnevas taotlusvoorus plaanitakse taotlus
esitada ka on Elva valla poolt, siis suurendatakse tõenäoliselt ka toetatavate tegevuste (sotsiaalteenuste) hulka. Ja kuna projekti kestus sai seekord olla maksimaalselt vaid 24 kuud, saab Otepää valdki olla taas uues taotlusvoorus taotlejate hulgas.
2016. aastal jõustunud sotsiaalhoolekande seadus kohustab kohalikke omavalitsusi osutama kümmet sotsiaalteenust - koduteenus; väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (päevahoiu- või intervallhooldus); tugiisikuteenus; isikliku abistaja teenus;
täisealise isiku hooldus; varjupaigateenus; turvakoduteenus; sotsiaaltransporditeenus; eluruumi tagamine ja võlanõustamisteenus. Sageli teenused integreeruvad. Teenuste korraldamine tähendab omavalitsusele kas selle ise osutamist või korraldamist näiteks sisseostetud teenuse kaudu. Omavalitsus võib määrata ka teenuse eest abivajaja enda/pere makstava osa suuruse. Praegu
on planeeritud selliselt, et esimesel aastal on teenused tasuta, teisel aastal tuleb teenuse saajal ka ise rahaliselt panustada.
Selliste projektide kaudu aitab riik omavalitsustel neile pandud kohustusi täita. Lähiajal ilmuvad infolehes nimetatud tööpakkumised ning avaldame ka täpsustatud ülevaate pakutavatest teenustest. Teenuste osutamisega alustatakse septembrist .

Eestis tehakse rinnavähi varaseks avastamiseks sõeluuringut
50–62-aastastele naistele.
Sõeluuringule ootame naisi, kes on sündinud aastatel 1955,
1957, 1959, 1961, 1963, 1965 ja 1967, kellel on kehtiv Eesti haigekassa kindlustus ja kellele viimase kahe aasta jooksul ei ole
mammograafilist uuringut tehtud.
Haigekassa saadab eelnimetatud aastail sündinud naistele
rahvastikuregistris oleva aadressi järgi kutsed, kuid andmebaasi
ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised kutseid siiski saada – see
ei ole takistuseks uuringule tulemisel.
Sõeluuringu kutse on mõeldud naisele meeldetuletuseks
sõeluuringus osalemiseks. Mammograafia sõeluuring on kindlustatud naisele tasuta.
Naised, kes on sõeluuringu sihtgrupist nooremad või
vanemad, peaksid rinnakaebuste korral pöörduma perearsti
või naistearsti poole, kes teeb esmase läbivaatuse ning suunab
vajadusel rinnauuringutele. Saatekirjaga on ka neile naistele
kliinikumis uuringud tasuta.
Sõeluuringule pöördumiseks palume registreeruda telefonil
7319 411 tööpäevadel kell 8.00-16.00ni. Samas saab uuringuid
teha ka arsti poolt antud saatekirja alusel.
Ootame naiste aktiivset osavõttu!
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KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107
Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile või ka ostab
põllu- ja rohumaad. Sobivad ka
võsastunud maad. heizung.oy@
eesti.ee Tel. 511 3543
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad, kortemajad, puhkemajad). 5662 8835
MURUNIIDUKITE, MOOTORSAAGIDE JA TRIMMERITE hooldus ja
remont. Vajadusel transport. Tel.
53 40 78 36
SÕIDUAUTODE JA HAAGISTE
remondi- ja hooldustööd.
Tel. 53 40 78 36
Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 50 93453; 76 54300
Kuiv okaspuu, värske lehtpuu,
väikesed koormad, 5165251.

Ehitus ja remonttööd. 53471269
Kändude freesimine aedadest,
hoovidest. 56268281 - Rait,
uibur.ee
Müüa lõhutud küttepuid teile
sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859
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K U U L U T U S E D
Mapomets OÜ
- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Koristan kodumasinaid - vene
elektroonikat, arvuteid, auto akusid ja vanametalli,tasuta. Info
56165551. Kuulutus ei aegu.
Teostame elektritöid, 520 50 16.
Ohtlike puude raie, hooldus.
56268281 - Rait, uibur.ee

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

Ehitus, remondi- ja elektritööd.
Tel 5353 6160

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

AS Lõuna-Eesti
Hooldekeskus

EDGARI TRAHTER

otsib puhkusteperioodiks
Hellenurme hooldekodusse

hooldustöötajat
ja kokka.
Kontakt (hooldustöötaja):
53401504, Soja Sipelgas,
e-post: info@hooldekodu.ee.
Kontakt (kokk): 7666789, Anti
Värton, e-post info@hooldekodu.ee.

otsib oma kollektiivi

KOKKA JA PAGAR-KONDIITRIT.
Väljaõpe kohapeal.
Kontakt tel 5662 4430 või karnivoor@hot.ee.

OÜ Ökopesa pakub tööd
müügijuhile
(B-kat, arvuti kasutuse oskus,
vaba suhtleja, ausus).
Info: 55570798,
triin@okopesa.ee

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad
ja metsakinnistuid hinnaga
kuni 10 000 eurot/ha.
Kinnistud võivad olla tehtud raietega
või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.
Müüa kuivad küttepuud. Kohalevedu. Tel. 5216 874
Küttepuude lõhkumine.
56268281 - Rait, uibur.ee
Müüa lõhutud küttepuid (kask,
lepp), erinevad mõõdud, kohaleveoga. Tel. 5117109
Rendile anda diiselgeneraator.
Tendiga kerghaagisel, järelveetav, 230/400V, 3F, 17.6kW, müra
ca.80dB@7m. Tel. 53479045
Ära anda täitematerjaliks kiviprahti (vanad pliidid/ahjud). Asub
Otepää linnas. Huvi korral helistada +372 5053107 Taavi

VAIKE AAVOLA

18.09.1931 - 03.03.2017

Südamlik kaastunne Kristiina ja
Egle peredele kalli isa ja vanaisa

ELMAR`i
kaotuse puhul.

ILSE JEERET

26.08.1923 - 15.02.2017

ELMAR TÄÄR

27.02.1919 - 01.03.2017

ESTER MÄGI

Avaldame südamest kaastunnet
Aivarile kalli isa

Elmar Tääri
surma puhul.

Südamlik kaastunne Ehale kalli

venna
kaotuse puhul.

Töökaaslased Pühajärvelt
Tiiu, Faadme, Ruth, Heli,
Maarika ja Raigo.

Perekond Kotka

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

Armast treenerit

Sügav kaastunne
Aire Jäärale

VAIKE AAVOLAT

VAIKE AAVOLAT

EMA

Südamlik kaastunne Unole kalli
abikaasa kaotuse puhul.

mälestavad Jana ja Jaak.

kaotuse puhul.

Kopli 10 elanikud

Sügav kaastunne Unole.

Vineeritehase II vahetus

Südamlik kaastunne Helvele ja
Evele kalli isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Eha Seppale
venna ja teistele omastele kalli

Pähklikese majakollektiiv.

04.09.1920 - 08.03.2017

ARNOLD MÜRK

5.09.1950 – 20.01.2017

Südamlik kaastunne Vaikele ja
Gunnarile kalli ema

ELMAR TÄÄRI

ENDEL RÄHNI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul

kaotuse puhul.

Virulombi 3 elanikud

Madsa Puhkeküla

Vaike, Jaan ja Madise pere.

Avaldame kaastunnet Vaikele
ema

Armast õde, tädi ja vanatädi

Südamlik kaastunne omastele
kalli

ESTER MÄGI

ELMAR TÄÄRI

Aino Teder`i

HELJU LIPPING

28.05.1935 - 05.03.2017

HUDO HENNO

23.02.1930 - 06.03.2017

Aino Teder
kaotuse puhul.
SA Otepää Tervisekeskus
kollektiiv

Tuul puude ladvas tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea...

Südamlik kaastunne Vaikele ja
Gunnarile kalli

Rauges rutt ja otsa lõppes tee.
Seal, kus igavik Sind kutsus unele...

On lahkunud hea ja armas

ema

Aino Teder

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Vaikele,
Gunnarile, Merlele ema ja ämma
kaotuse puhul.
Oleme leinas teiega.

Mari, Aire, Lembi, Kaja, Evi,
Ene, Heli

Mareta, Maie, Maire, Eha
Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav
su hingest saab tähekild.

Südamlik kaastunne Liidiale kalli
õe ja Tiinale, Marele ning Ennule
peredega armsa tädi

ESTER MÄGI
kaotuse puhul.
Head sugulast mälestab
Kaja perega.

Aeg annab teist meil tagasi,
ei ema südant iialgi...

04.09.1920 - 08.03.2017
mälestab õde Lydia ja õepoeg
Enn perega.

Soe kevadtuul võttis
Sul käest, viis sinna,
kust tagasi ei tulda.

Südamlik kaastunne Airele perega
kalli ema, ämma ja vanaema

AINO SOOVERE
kaotuse puhul.
Inga, Kaja, Kaima,
Ruth, Sveta ja Helve.

Äkki saab otsa kõik.
Ka see, et olime.
(J. Viiding)

Südamlik kaastunne Vaikele
kalli ema

Lahkus meie vanim jahimees

Aino Teder

ELMAR TÄÄR

surma puhul.
Kaire, Heivi , Krista, Aili, Külli,
Magret, Aire, Kaja , Kadri, Sille,
Annely, Riina, Tiiu

kaotuse puhul.
Richard ja Aivar

Saab sünnil igaüks meist kingiks aja,
mille pikkust ette ta ei tea.
On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame rea.

ELMAR TÄÄR
Iga teelesaatmine on kurb. Olgu
meie kaastunne toeks Aivari ja
Eero peredele.
Rainer, Andres, Triin, Tiiu

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.

Avaldame kaastunnet Helvele
perega kalli isa, vanaisa
ja vanavanaisa

ELMAR TÄÄRI

Leevendagu meie kaastunne
Aivari ja Eero perede leina.

kaotuse puhul.

Pühajärve Jahiselts

Laine, Ene ja Ülo perega.
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GMP Pühajärve Restoran korraldab ajarännakuid
2017. aasta on GMP Pühajärve Restoranis ajarännakute aasta. Kulinaarse ajamasina abil saavad külastajad märtsist novembrini osa erinevate ajastute roogadest ja lauakommetest. Esimene õhtusöök 25. märtsil on pühendatud legendaarse Titanicu viimasele teekonnale.
GMP Pühajärve Restorani juhataja Margus Mäll tõdes, et ajarännakute idee tuli neil juba eelmisel aastal. „Oleme seda projekti ettevalmistanud juba septembrikuust saadik ning kõik on hoolikalt läbi mõeldud. Lisaks toidule tahame restoranis luua ka vastava ajastu
hõngu,“ selgitas Margus Mäll.
Aasta jooksul saavad külastajad nautida Titanicu viimast õhtusööki aastast 1912, süüa sedasama, mida Al Capone 1930ndatel sõi, nautida
1940ndate aastate klassikalist prantsuse kööki, osaleda 1980. aasta kokteiliõhtusöögil, tuletada meelde vene aja lõppu köögis ning heita
pilk aastasse 2050 Futurama õhtusöögile.
Titanic esindab suuresti kõrgklassi ajastut, selle külluslikkust ja luksust. Restorani peakokk Koit Uustalu pakub õhtusöögil palju mereande aga menüüst ei puudu ka liha. „Titanicule omaselt pakume lambaliha ja lõhet aga ka austreid ning kammkarpe, mis olid ja on jätkuvalt
delikatesstoidud,“ ütles Koit Uustalu. „Magustoiduks on Prantsusmaalt pärit ekleerid, mis olid tol ajal kättesaadavad vaid kõrgklassile.“
GMP Pühajärve Restoran on ka varem taolisi õhtusööke korraldanud – eelmisel aastal oli Otepää 900. juubeli auks restoranis rahvusköökide aasta.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine: www.clubhotel.ee, restoran@gmp.ee, +372 799 7000.

Otepää Mesinike Selts
AMS-i majas J.Hurda 5.
19. märtsil kell 10.00 loeng
Kevadised tööd mesilas. Perede kevadine läbivaatus.
Vastused küsimustele.
Lektor Astrid Oolberg.
Info: Tõnu Hiiemäe, 5049 020.

Kogemustega roomikekskavaatori juht
saab tööd.
Võimalus töötada neli päeva nädalas. Töö aastaringne.
Tööauto võimalus.
Töö piirkond enamasti Lõuna-Eesti.
Tel. 56451927, info@meiletop.ee,
www.meiletop.ee

