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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Otepää linna aastapäev möödus 
meeleoluka kontserdi saatel

Ilmub 2 kOrda kuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

1. aprillil 1936. aastal anti 
Otepääle linnaõigused. 

1. aprillil 2017 toimus Otepää 
Kultuurikeskuses 81. sünni-
päeva kontsert. 

Esinesid TTÜ Akadeemiline Nais-
koor (dirigendid Aivar Leštšinski ja 
Jana Perens) ning Tartu neidudekoor 
Kurekell (dirigent Vilve Maide). Küla-
lisena esines Novgorodi naisansambel 
Malahit (juhendaja Elina Šinder). 

Volikogu esimees Siim Kalda ja 
vallavanem Kalev Laul andsid üle 
Otepää valla medalid. Tänavu pälvisid 
medalid ajakirjanik ja humorist Mart 
Juur, spordipedagoog Helle Tallo, 
Arula külavanem Voldemar Tasa ja 
Pühajärve Spa&Puhkekeskuse juha-
tuse liige Jaak Raudsepp. Anti üle ka 
aasta spordiperekonna tiitel perekond 
Jaak ja Jana Maele ning tunnustati 
Vesiroosi naisrahvatantsurühma 20. 
tegutsemise aastapäeva puhul. Val-
lavalitsus määras kollektiivile ka 200 
eurot juubelikingituseks.

„Otepää linna juubelikontsert tõi 
saali palju pidulisi, mille üle oli ainult 
hea meel,“ märkis vallavanem Kalev 
Laul. „Otepää on põneva ja kuulsa 
minevikuga koht, mille on tuntuks 

teinud kohalikud ärksad kodanikud. 
Tänan kõiki, kes on aidanud luua 
linnas meeldiva ja hea elukeskkonna!“

Otepää linna sünnipäeval viibisid 
ka Pihkva ja Novgorodi linna delegat-
sioonid. Otepäälasi tervitasid Pihkva 
aselinnapea Igor Sirotin ja Novgorodi 
turismiinfokeskuse arendusosakonna 
juhataja Andrei Vassiljev. 

Monika otrokova

30. märtsist 2. aprillini olid 
Otepääl külas Pihkva ja Novgo-
rodi linnade esindused. 

Külalised tutvusid Otepääga, osale-
sid Novgorodi teemaõhtul ja Otepää 
linna 81. aastapäeva kontserdil. Külas-
tati Otepää Turismiinfokeskust, Eesti 
Rahva Muuseumi ja Sangaste lossi. 
Toimus ka kolme osapoole seminar, 
kus räägiti pikemalt koostööst. 

„Kutsusime Pihkva ja Novgorodi 
esindajad Eestisse, kuna planeerime 
tihedamat koostööd turismis, spordis 
ja kultuuris,“ selgitas Otepää vallava-
nem Kalev Laul. „Nii Pihkva kui ka 
Novgorodi elanikud on meie jaoks 
potentsiaalsed külalised ja turistid.“

Kolme osapoole seminaril aruta-
tigi, kuidas edaspidi teha koostööd. 
Seminaril viibisid ka Valgamaa 
Arenguagentuuri juhataja Rein Org, 
turismiinfospetsialistid Signe Hunt 
ja Külliki Pikk ning SA Lõuna-Eesti 
Turism juhataja Ene Reedi. 

Üheskoos tõdeti, et vajalik oleks pii-
riüleste tegevuste käivitamist – näiteks 
tuleks mõlema poole reisifirmadele 
tutvustada vaatamisväärsusi nii siin- 

Ugandi Restos toimus 31. märtsil Novgo-
rodi õhtu Vene köögi ja rahvuslikku muu-
sikaga. Otepääl olid külas Novgorodi ja 
Pihkva linnade delegatsioonid. Külaskäigu 
raames korraldati meeleolukas Novgorodi 
teemaõhtu, kus erimenüüs olid traditsioo-
nilised Novgorodi toidud.

Õhtusöögiks serveeriti kana ja punase 
peedi salat, kapsasupp, liharoog Buslay 
rullid ja koha köögiviljapadjal, traditsiooni-
list Vene alkoholivaba jooki Sbiten. Magus-
toiduks oli mesine ahjuõun jäätisepalliga 
ning Novgorodi tee. Kõike seda valmistas 
Ugandi Resto köögis Novgorodi restorani 
„Rossija“ peakokk Natalja Lifanova. 

„Mind võeti väga hästi vastu, niipea, 
kui kööki astusin, oli selline tunne, et olen 
siin kogu aeg töötanud, siin on väga hea 
meeskond,“ ütles Natalja Lifanova. „Pean 
ütlema, et Eestis on köök veidi kaasaeg-
sem, kui meil, kuid jõuame sellele kindlasti 
järele.“

Külastajate meeleolu hoidis üleval Nov- 
gorodi folkestraadiansambel „Malahit“ (ju-
hendaja Elina Šinder). Ansamblis laulavad 
kuus vokalisti, Otepääl oli neid kohal kolm. 
Esitati töötlusi vene rahvalauludest ning 
mängiti ringmänge. 

„Õhtusöögi korraldamine koos Vene 
restorani kolleegidega oli väga lahe ko-
gemus,“ märkis Ugandi Resto juhataja 
Siim Kalda. „Koostöö sujus meil suure-
päraselt ning õhtusöögil osalejad andsid 
väga head tagasisidet. Resto kollektiivil oli 
terve päev põnevust täis ning seda nauditi 
täiel rinnal“.

Otepääl sai nautida 
Novgorodi kööki

Otepääd külastasid Pihkva ja Novgorodi esindused

kui ka sealpool piiri, et tekitada külas-
tajates suurem huvi.

Novgorodi delegatsiooni koossei-
su kuulusid linna turismiinfokeskuse 
„Krasnaja Izba“ arendusjuht Andrei 
Vassiljev ja turismispetsialist Julia 
Šabajeva, restorani „Rossija“ peakokk 
Natalja Lifanova ja juhataja Natalja 
Štšannikova ning folkestraadi ansam-
bli „Malahit“ juhendaja Elina Šinder, 
Ljudmilla Petrova, Olga Fjodorova. 
Üheskoos korraldati Ugandi Restos 
Novgorodi teemaõhtu, kus pakuti 
„Rossija“ peakoka valmistatud vene 
toitusid ja esines ansambel „Malahit“. 

„Krasnaja Izba“ arendusjuht 
Andrei Vassiljev tõdes, et koostöö 
alustamiseks on kindlasti vaja arenda-
da omavahelisi suhteid. „Meil on palju 
ühist ja on palju sellist, mis vastastik-
ku huvi pakub, loodan, et tulevikus 
leiavad vene turistid Tartu ja Tallinna 
kõrval ka Otepää üles,“ ütles ta.

Külalised edastasid oma tervitu-
sed ka Otepää linna 81. aastapäeva 
kontserdil, kus samuti esines ansam-
bel „Malahit“. Pihkva delegatsiooni 
koosseisus olid Pihkva linnavalitsuse 

Otepää valla medali saajad: Mart Juur, Helle Tallo ja Voldemar Tasa.

spordi- ja noorsootöö spetsialist Alek-
sandr Gavrilov, restorani „Hansa“ 
juhataja Denis Romanenko ja Pihkva 
internetiportaali pressaparte.ru aja-
kirjanik Igor Tokutšajev. 

Pihkva aselinnapea Igor Sirotin 
märkis, et Pihkva teeb koostööd ka 
ülejäänud Lõuna-Eestiga. „Pihk-
valased viibivad Otepääl regulaar-
selt – siin on suurepärased võimalu-
sed tegeleda spordiga ja veeta vaba 

aega. Kes on korra Otepääga tutvust 
teinud, see tuleb kindlasti tagasi,“ 
lisas Igor Sirotin. 

Hansalinnades Pihkvas ja Novgoro-
dis on tulekul hansapäevad, kuhu ka 
kõik otepäälased on väga oodatud. 

Internetiportaali pressaparte.ru 
ajakirjanik Igor Tokutšajev kirjutas 
Otepääl käigust ka pikema loo: http://
pressaparte.ru/news/syuzhety/961/.

Monika otrokova

Külalised Otepää Turismiinfokeskuses.

Novgorodi vaatamisväärsusi tutvustasid 
Novgorodi turismiinfokeskuse „Krasna-
ja Izba“ töötajad, kes külastajaid ka uksel 
tervitasid. 

Novgorodi õhtu korraldas Ugandi Resto 
koostöös Novgorodi linna, restorani „Ros-
sija“ ja Otepää vallaga. 

Monika otrokova

Krokodille ja haikalasid
ei ela Pühajärves,
ei uju seal piraajasid,
kus ahvenaid on parves

Ei kohta talisuplejaid
nüüd Pühajärve ääres
vaid paadisillal mõtlejaid
kel vesi püksisääres

Ei päästa rannavalve
sind iseenda käest
kes elas üle talve
saab üle igast mäest

   1. aprill 2017 
   Mart Juur

Värske Otepää valla medalist mart Juur luges autasu kätte 
saades luuletuse
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 27. aprillil.

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

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

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

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

Otepää Vallavalitsuses

27.03.2017
n	 Määrati Nüpli külas asuva Paluotsa katastriüksuse (katastri-

tunnus 63602:002:0292) uueks lähiaadressiks Vahemetsa.
n	 Peeti võimalikuks jagada Kassiratta külas asuv Juusa-Lauri 

katastriüksus (katastritunnus 63601:003:0581) kolmeks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele.
n	 Kooskõlastati Kääriku külas Uue-Lükardi maaüksusele 

(katastritunnus 63601:002:1911) kavandatava puurkaevu asukoht.
n	 Väljastati sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitusluba 

Kääriku külas Kääriku kinnistul ehitise (majutushoone) püstitami-

seks. Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 3. augusti 2016. a 

korraldus nr 2-4-359 „Sihtasutusele Tehvandi Spordikeskus ehitus-

loa väljastamine“ ja selle alusel 3. augustil 2016. a väljastatud ehi-

tusluba nr 1612271/10433 Kääriku külas asuvale Kääriku kinnistule 

majandushoone (ehitisregistri kood 120792744) püstitamiseks.
n	 Väljastati aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu ehitusluba 

Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel ehitise (peahoone (korpus 

1), ehitisregistri kood 111024050) laiendamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 56 euro.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Muud hari-

duskulud” Meediagrupile Süd-Est 400 eurot mittetulundusühingu 

tunnustamiseks ajalehe “Otepää Teataja” 85. aastapäeva puhul.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Muud hari-

duskulud” AS-ile Otepää Veevärk 200 eurot aktsiaseltsi tunnusta-

miseks 20. aastapäeva puhul.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek AS-ile Otepää Veevärk vee 

erikasutusloa väljastamiseks põhjavee võtuks ja tekkiva heitvee 

suublasse juhtimiseks vee-ettevõtja tegevuspiirkondades ühisvee-

värgi ja kanalisatsiooni teenuse osutamise eesmärgil.
n	 Otsustati anda Otepää medal järgmistele isikutele: 1.1 Mart 

Juur; 1.2 Jaak Raudsepp; 1.3 Helle Tallo; 1.4 Voldemar Tasa.

03.04.2017
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Turba katastriük-

sus (katastritunnus 63602:002:1070) kaheks katastriüksuseks ning 

määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadres-

sid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksu-

se plaanidele.
n	 Väljastati Vallo Hansenile ehitusluba Pedajamäe külas 

Ala-Marsina kinnistul ehitise (suvila) püstitamiseks.
n	 Jäeti algatamata Sihva külas asuva Järve-Peetri katastriüksu-

se detailplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isikut. 
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 14,79 

eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus neljale isikule kogu-

summas 46,02 eurot.
n	 Anti mittetulundusühingule R-Team (registrikood 80353735, 

aadress Arbu 11-29, Tallinn) projektlaagri tegevusluba noorte ten-

niselaagri pidamiseks Arula Külalistemajas (aadress Arula küla, 

Otepää vald) ajavahemikul 14. – 27. august 2017. a. 
n	 Suurendada AS-i Otepää Veevärk aktsiakapitali 219 840 euro 

võrra uute aktsiate väljalaskmise teel 256 000 euroni.
n	 Kinnitati lihthanke „Pühajärve rannavalve teenus 2017“ tule-

mused. Tunnistati pakkuja AS G4S Eesti (registrikood 10022095) 

vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimuste-

le. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest 

tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja AS G4S Eesti poolt esitatud 

pakkumus summas 22 603,73 eurot koos käibemaksuga, kui vastavaks 

tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pakkumus.
n	 Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaani jär-

gmiselt: Palupera tee äärse korvpalliväljaku rekonstrueerimine, lih-

thange. Ehitustööde algus mai 2017, vastutav isik Mairo Kangro. 
n	 Otsustati korraldada perioodil 23.-24. aprill 2017. a rahvakü-

sitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algata-

tud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalit-

suse üksuste ühinemise kohta. Moodustati rahvaküsitluse korral-

damiseks komisjon järgmises koosseisus: 2.1 esimees Vello Vou; 2.2 

aseesimees Kristina Reigo; 2.3 liikmed: 2.3.1 Enelin Alter; 2.3.2 

Urmas Kuldmaa; 2.3.3 Kristi Mitt; 2.3.4 Kersti Tamm; 2.4 asendus-

liikmed: 2.4.1 Monika Otrokova; 2.4.2 Kristin Leht.
n	 Anti EPICENTER KINNISVARA TARTU OÜ-le (registri-

kood 12655732, aadress Aleksandri tn 8, Tartu linn) luba paigaldada 

ajavahemikuks 3. aprill 2017. a – 3. aprill 2018. a reklaamplakat suu-

rusega 1 m x 1,5 m Arula külas asuvale Suusa kinnistule ja määrati 

reklaamimaksu suuruseks 9,59 eurot ühes kuus.

AMETLIK INFO

3. aprillil tervitasid Otepää lasteaia Mürakaru-
de rühma kooliminejad lapsed vallavalitsuse 
töötajaid Otepää linna 81. aastapäeva puhul.

See, et Otepää lasteaialapsed vallavalitsu-
se töötajaid linna sünnipäeva puhul tervitamas 
käivad, on juba ammune traditsioon. Lapsed 

laulsid laule ja lugesid luuletusi ning kinkisid 
Otepää vallale isetehtud pildi. Hiljem said lapsed 
ka vallavanema kabinetis uudistamas käia.

Nagu sünnipäevale kohane, jagati väikestele 
vallakodanikele kommi.

Monika otrokova

Otepää lasteaia lapsed tõid linna 
sünnipäeva puhul tervitusi

27.-28. aprillil 2017 
Otepää Vallavalitsus suletud.

Töötajad koolitusel.

OTSIME 
KODUHOOLDUSTÖÖTAJAID JA 

TUGIISIKUID

Otepää Vallavalitsus 
võtab tööle 

4 koduhooldustöötajat ja 2 tugiisikut 
ESF projekti Koduteenuse ja tugiisiku-
teenuse arendamine Otepää, Palupera, 

Puka ja Sangaste piirkonnas (2014-
2020.2.02.16-0015) raames.

Töö kirjeldus:
Koduhooldustöötaja peamised töökohustused – hool-
dusvajadusega inimese abistamine igapäevaelu toimingu-
tes, sh hooldustoimingud, eluruumi korrashoid, toiduai-
nete toomine ja/või söögi valmistamine jms, abistamine 
ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamisel jms.

Tugiisiku peamised ülesanded – psüühikahäirega 
tööealise inimese abistamine, juhendamine, jõustamine 
ja motiveerimine igapäevaelu toimingutega hakkamasaa-
misel. Vajadusel tugivõrgustiku kaasamine ja nõustamine 
ja abistamine arendavate tegevuste elluviimisel jne.
 Nii koduhooldustöötaja kui ka tugiisik lähtub 
iga abivajaja puhul tema isiklikust abivajadusest.

Nõuded kandideerijale:
• vähemalt põhiraridus
• motivatsioon töötamiseks
• autojuhiload
• vene keele oskus suhtlustasandil
• kasuks tulevad eelnevad kogemused ja teadmised 
hooldustööst ja tugiisiku ülesannetest
• tööle tulijal võiks olla empaatiavõime, pingetaluvus, 
hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus.

Kandideerimiseks esitada: elulookirjeldus (CV) ja 
lühidalt motivatsioonikiri, kus palume põhjendada, miks 
just Teie sellele tööle sobite. Dokumendid palume saa-
ta: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ 
või e-posti aadressile vald@otepaa.ee.
 Projekti rahastatakse kaks aastat. 
Tähtaeg – 30.04.2017.
Lisainfo – Angelika Armolik mob. 5303 3032.

23.-24. aprillil 2017. a toimub Otepää vallas 
rahvaküsitlus, et selgitada välja elanike 
arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää 
valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku 
omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlusel saavad osaleda vähemalt 16-aas-
taseks saanud isikud, kelle elukoht on Eesti 
rahvastikuregistri andmetel seisuga 1. aprill 
2017. a Otepää vallas.

Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele 
“Kas toetate Otepää valla, Puka valla ja Sangas-
te valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“

Vastusevariantideks on „Jah“ ja „Ei“. Rah-
vaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe 
hääle. 

Rahvaküsitlus Otepää, Puka ja Sangaste valdade ühinemise kohta

Rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja 
küsitluspunktis järgmiselt:

1) elektrooniline rahvaküsitlus toimub 
veebikeskkonnas aadressil www.volis.ee 23. 
aprillil 2017. a kell 8:00 kuni 20:00. Otsevii-
de: https://www.volis.ee/gvolis/osale/index?-
kid=13847

2) rahvaküsitlus küsitluspunktis toimub 
Otepää Kultuurikeskuses (aadressil Otepää 
vallasisene linn Virulombi tn 2, kontakttele-
fon 515 7139) 23. - 24. aprillil 2017. a kell 10:00 
kuni 18:00. 

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb 
kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument! 

Järve-Peetri katastriüksuse detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 3. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-143 algatada Sihva külas asuva Järve-Peetri 
katastriüksuse detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab Järve-Peetri katastriüksust (katastritunnus 63601:002:0038, maakasutuse sihtotstar-
ve 100% maatulundusmaa). Maa-ala piiride kirjeldus on esitatud korralduse lisas. Järve-Peetri katastriüksuse 
pindala on 21213 m2. Planeeritav ala asub Juusa järve kontaktalal. Katastriüksusele ulatub Juusa järve ehitus-
keeluvöönd 50 m. Planeeritav ala lõunaosa on hoonestatud. Planeeritavat ala ümbritsevad maatulundusmaa, 
tootmismaa ja elamumaa sihtotstarbega katastriüksused. Planeeritava alaga piirnevatel katastriüksustel on keh-
testatud erineva ehitusõigusega detailplaneeringud. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ning 
ehitusõiguse määramine tekkivatele katastriüksustele.

Planeerimisseaduse § 125 lõike 2 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav üldplaneeringuga mää-
ratud detailplaneeringu koostamise kohutusega alal või juhul. Otepää valla üldplaneeringu alusel on Juusa 
järve idapoolne ala määratud tihedamalt asustatud küla alaks, kus üksiku eluasemekoha rajamist lubatakse 
olemasolevale või moodustatavale hoonestamata katastriüksusele, mille suurus on vähemalt 1 ha. Maaüksuse 
kruntimisel elamuehituse eesmärgil koostatakse detailplaneering. Parema lahenduse saavutamiseks tuleb arves-
tada piirkonnas väljakujunenud üldmiljöö ja struktuuriga ning võimalusel algatatakse ühine, mitut kinnistut või 
kogu tihedamalt asustatud küla ala hõlmav detailplaneering. Üldised põhimõtted ja tingimused elamuehituseks 
hajaasustuses on määratud üldplaneeringu ptk 2.2.1. Üldplaneering toetab üksikelamute rajamist. Detailpla-
neeringu algatamine ei ole vastuolus Otepää valla üldplaneeringuga. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus 
detailplaneeringut algatades puudub. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine

Otepää Vallavalitsus jättis 3. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-143 algatamata Järve-Peetri katastriüksuse 
detailplaneeringu KSH. Detailplaneeringu eesmärk on katastriüksuse jagamine ning ehitusõiguse määramine 
tekkivatele katastriüksustele. Keskkonnaamet on oma 23. märtsi 2017. a kirjaga nr 6-5/17/3830-2 (registreeritud 
dokumendiregistris 23.03.2017. a nr 13-1.3/442-1 all) seisukohal, et lähtudes esitatud materjalidest ja teadaolevast 
informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega eeldatavalt KeHJS § 22 mõistes olulist keskkonnamõju ning 
KSH algatamine ei ole eeldatavalt vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimlaik planeerimissea-
duse § 126 lõike 1 punkti 12 kohaselt detailplaneeringu menetluse käigus. 

Detailplaneeringu algataja, koostamise korraldaja ja kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (aadress Lipuväljak 
13, 67405 Otepää) ning koostaja Kristofer Soop (aadress Paul Pinna tänav 10, Lasnamäe linnaosa, 13615 Tal-
linn). Korraldusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja 
Otepää valla dokumendiregistris. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

DETAILPLANEERINGUD

VASTUVÕTT OTEPÄÄ GÜMNAASIUMI 
JA PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI 2017

Otepää valla lastesõbralikud koolid ootavad uusi 
õpihimulisi lapsi.

VASTUVÕTT 1. KLASSI
Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või 
seaduslik esindaja esitab, lapsele elukohajärgse 
kooli määramiseks, avalduse Otepää Vallavalitsusele 
hiljemalt 15. aprilliks 2017. Vaata avalduse vormi 
Otepää valla kodulehel: www.otepaa.ee.

Avaldus tuua vallavalitsuse sekretärile Lipuväl-
jak 13, II korrus või saata digitaalselt allkirjastatuna 
e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.

Dokumente 1. klassi astuvate laste vanematelt 
võtab Otepää Gümnaasium vastu 7. – 30. juunil 
2017. Pühajärve Põhikooli ei ole täiendavat avaldust 
vaja esitada.

VASTUVÕTT 10. KLASSI
Peamised sisseastumistingimused on põhikooli lõ-
putunnistuse keskmine hinne vähemalt 3,6 palli ja 
vähemalt „rahuldav“ käitumishinne. Dokumendid 
sisseastumiseks saab esitada kandidaat, kes on eel-
nevalt läbinud õppenõustamise. Õppenõustamisest 
teavitatakse kooli kodulehel 30. aprilliks ja sinna saab 
registreeruda kooli kodulehe kaudu alates 15. maist. 

VASTUVÕTUINFO
Vaata koolide vastuvõtutingimusi ja uudista, mida 
huvitavat tehakse Otepää Gümnaasiumis (www.
nuustaku.edu.ee) ja Pühajärve Põhikoolis (www.
pyhajarve.edu.ee).

Janika Laur, otepää vallavalitsuse haridus-, kultuu-
ri- ja spordinõunik,  5239139, janika.laur@otepaa.ee
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SPORDikalenDeR

Otepää parasportlane Hans Teearu tuli taas maailmameistriks

Prantsusmaal Gourettes toimunud rahvusvaheli-
sel intellektipuudega isikute spordiorganisatsioo-
ni (INAS) maailma- ja Euroopa meistrivõistlustel 
võitis otepäälane Hans Teearu nii Euroopa kui ka 
maailmameistritiitli.

Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordilii-
du juhatuse liikme Mallika Koeli teatel saavutas 
Otepää Karupesa Teamis Kalju Ojaste käe all 
treeniv Hans 28. märtsil toimunud suusatamise 10 
km klassikadistantsil esikoha ja võitis ka 29. märtsil 
toimunud vabatehnikasprindis esikoha.

Mallika Koel selgitas, et Gourettis üle 120 
talisportlase 12-st riigist, võisteldi murdmaa- ja 

Otepää Volbriöö Teatejooks 2017
30. aprillil kell 18.00   Tehvandi staadionil

Võistkond koosneb 7 liikmest, kellest vähemalt 3 
on naised. Ühe teatevahetuse pikkus on 550 m.

Registreerimine kuni 29. aprillini kell 12.00: 
halliste@msn.com.

Võitjatele rändkarikas, 3-le parimale auhinnad, 
kõigile üllatus!

Võistlema on oodatud kooliõpilased ja täis-
kasvanud.

Tulge kaasa elama koos pere, sõprade, küla-
seltside ja klubikaaslastega!

kultuuRikalenDeR

mäesuusatamises ning viidi läbi maailma- ja ka 
Euroopa meistrivõistlused.

Otepää vallavalitsus otsustas premeerida maa-
ilmameistrit Hansu Teearu 1300 euro ja treener 
Kalju Ojastet 700 euroga (pildil).

„Täname Hans Teearu ja tema treenerit Kalju 
Ojastet suurepäraste tulemuste eest,“ ütles Otepää 
vallavanem Kalev Laul. „Tean, et nii häid tulemu-
si ei saa ilma perekonna toeta, täname ka Hansu 
lähedasi!“

Monika otrokova

13. aprillil   kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Rakvere Teatri etendus „See kõik on tema“
 Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensio- 

näridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismmiinfokeskuses.

21. aprillil  kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
 LIISI KOIKSON "Coffee For One" / Jazzkaar 2017. 
 Pilet 10/6 eurot. Piletid müügil Piletilevis.

Soodushind kehtib õpilasele, üliõpilasele, pensi-
onärile, erivajadustega inimestele ja ITIC kaardi 
omanikule koos soodustust tõendava dokumen-
diga (nõutav kohapeal). NB! Piletilevi veebilehelt 
pileti ostnute vahel loositakse kontserdil 10 Liisi 
Koiksoni uut plaati "Coffee For One". 

22. aprillil   kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Vana Baskini Teatri etendus „Täna algab uus elu“
 Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengi-

tele 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. Pilet 5 eurot. 
12. mail   kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses    
Ansambel Kukerpillid 45. Kaastegev Juss Haasma. 
Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis.

22. aprillil jüripäeva seiklusrännak Pühajärvel. Seiklus-
rännak on võistkondlik üritus, mis ühendab kaardi 
järgi liikumise, võistkonna liikmete nutikuse, osa-
vuse ja koostööoskuse. Rada viib ümber maalilise 
Pühajärve. Lisainfo ja registreerumine: www.
rannakud.ee.

26. aprillil RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak 
Meegastel. Start turismitalu juures kell 16-19. 

29. aprillil algusega kell 11.00 matk ümber Pühajärve. 
Kogunemine 10.45 Otepää keskväljakul. Jalga 
mugavad jalanõud, kaasa veepudel, rõõmus meel 
ja head sõbrad! Toetab Otepää vald. Info Ene 
Prants, 5176599.

29. aprillil algusega kell 18.00 Tehvandi staadionil 
Otepää Volbriöö Teatejooks. 

MTÜ Karukäpp kokkusaamised 

25. aprillil vallamaja III korrusel.
Info tel 515 3248

Arula 598. aastapäev
lutsul 29. aprillil kell 14.00. 

Tule meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja 
uusi leidma. Tule, tule perega, tule sõbraga ja 
osale, muidu jääd Arula asjadest ilma!

Pärast aastast pausi on suur rõõm taas kokku 
saada, et mõnusasti aega veeta. Rääkida mõned 
lood, kuulata teisi ning võtta üheskoos aeg maha.

Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames kaasa 
ning oleks suur rõõm kui soovid midagi ka teis-
te kokkutulnutega jagada. Too peolauale natuke 
meelepärast kohvikõrvast, nt. koduküpsetatud 
koogike, puuvili või midagi mida oled sügisel purki 
teinud ja mida soovid teistega jagada. Meene ja 
soe söök on teid juba ootamas.

Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma 
tulekust aadressil: arulakyla@gmail.com või te-
lefonil 5218653. Meie pidu võid toetada (10.- ) 
EE311010202008060005 SEB Voldemar Tasa, sel-
gitus - Arula pidu. Lapsed kuni 12 aastat tasuta. Kui 
võimalik anna kindlasti teada, kas oled tulemas.

Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, muidu 
jääd Arula asjadest ilma!

Osakem üheskoos rõõme korrutada, muresid 
jagada, unistusi liita ja pettumusi rahustada, siis 
oleme ikka tugevamad.

arula külaselts

Seltskonnavestlustes heietatakse sellest, kes kunas 
ja kus käis arstil, juuksuris või muid teenuseid 
saamas: kes Tartus, kes Tallinnas, kes Võrus või 
Raplas.

Kuulan neid ja imestan. Mina olen kõik teenused 
kätte saanud kohalikelt teenindajatelt. Alustades 
perearstide ja õdedega (Evi Lill, Ene Väärsi, Heli 
Linnamägi), eriarstide A. Kalinina või silmaarsti-
dega optikaäris. Kontrollimised ja vajalikud nõuan-
ded on asjakohased ning leevendustpakkuvad.

Märkimata ei jätaks hambaravi dr. Hiie Silma 
meisterlike oskustega: parandatakse augud, lee-
vendatakse põletikke või antakse hooldusraviks 
juhtnööre. Otepääl saab juuksuris (A. Toom) alati 
oma soengu korda ja nii, et pole vaja kaugsõitu 
ette võtta. Hoiame kokku aega ja sõiduraha.

Lisaks eeltoodule saame toidukraami meie poo-
didest, lilled mitmest kohast, autoteeninduse või-
malused, jne, jne. Kõhu saame täis paljudest söögi-
kohtadest, Pühajärvelt Edgarini.

Soovime Teile, meie heaolu loojatele, ohtralt 
uusi ideid, kamaluga püsivust ja muidugi teenuste 
tarbijaid (kliente).

Austusega 
Maie niit

Austusavaldus Otepää 
teenindajale

Teatrikuul etendusid Otepää lasteaias näidendid 
„Kurjad mehikesed” ja „Kakuke”, milles mängisid 
oma majade töötajad. Lisaks omapärastele näitle-
jatele andsid etendustele omapära ka esinemisko-
had: Võrukaelad esinesid Pähklikeses ja vastupidi. 

Pähklikeste etenduse peategelaseks oli ahjust 
plehku pannud vastküpsenud Kakuke, kes ihkas 
rännata. Jõudnud metsa, tabas teda aga ebameel-
div üllatus – suurem osa karvastest ja sulelistest 
tahtsid teda ära süüa. Kui üks soovis üht ampsu, 
siis teine lausa tervet hõrgutist! Näljased olid nii 
hiir, vares, jänes kui rebane. Ainsad, kellega lausa 
sõpradeks saadi, olid orav ja siil. Kui Kakukese 
rännak metsas lõppema hakkas, küsis taignapall 
lastelt nõu, kuhu ta võiks edasi suunduda. Ega 
vastajad polnud suu peale kukkunud: kui Kakuke 
pakkus välja, et ta võiks minna mägedesse, lausus 
keegi väikestest Võrukaeltest: “Mägedes on lume- 
inimesed. Sinna ei tasu minna!” 

Loodame, et Kakuke võttis tarka nõu kuulda. 
Kui lõbusat taignapalli keegi ära pole söönud, siis 
rändab ta veel praegugi ringi. 

Võrukaelte etendus jutustas kahest lapsest, 
kellest üks pesi hoolsalt käsi ja võimles, kuid teine 
ei tahtnud kumbagi eriti hea meelega teha. Tema 
eelistas joonistada, küüsi närida ja koera silitada. 
Seda viimast tegi ta tihti ka toidulauas istudes, 
söömise kõrvalt. Ühel päeval pääsesid kärbse 
abil tuppa kaks kurja mehikest. Lohakas käte-

Kurjad mehikesed ja Kakuke Otepää lasteaias

pesu ja koeraga oma 
toidu jagamine päädis 
sellega, et ühel lapsel 
hakkas kõht valutama 
ja kiirabi viis ta haiglas-
se. Õpetliku loo lõpuks 
oli peres kaks hoolikat 
võimlevat tüdrukut 
ning isegi kurjad mehi-
kesed muutusid veidi 
paremaks, sest ühis-
võimlemise ajal tulid 
ka nemad end liiguta-
ma. Loodame, et nii 
headeks nad jäävadki!

Pisikuteteemalise näidendiga juhatati sisse teat-
rikuule järgnev aprill, mis on teadupoolest titulee-
ritud südamekuuks. Ees ootavad tervisenädalad ja 
-üritused. Terves kehas terve vaim!
 
Fotol on Kakuke koos metsloomadega.  

otepää lasteaia õppealajuhataja Merike ennok

Lõppenud hooaeg oli edukas Otepää mälumän-
guritele. Kõige olulisemaks saavutuseks võib 
lugeda Eesti omavalitsuste mälumängusarja 
„MAAKILB“ teist kohta Haapsalu järel. Hõbeme-
dalid teenisid Kadri Steinbach, Urmas Kuldmaa, 
Meelis Lill ja Kaido Mägi. 

Üle mitme aasta õnnestus Otepää valla esin-
dusel võita Tartu ees Palupera karikavõistlustel. 
Karikavõitjateks tulid Mairold Kõrvel, Meelis Lill, 
Kaido Mägi ja Urmas Kuldmaa. Samas koosseisus 
tuldi ka Valgamaa meistriteks mälumängus. 

Korraldati ka ise mälumänge. Kõige tähtsaim 
neist oli Otepää Linnaraamatukogu poolt korral-
datud Eesti karikavõistlused paarismälumängus. 
Rõõmustava üllatusena oli kohal kogu Eesti selle 

ala paremik. Kaido Mägi ja Kadri Steinbachi poolt 
koostatud küsimustele vastamisel läks esikoht 
jagamisele maailma mälumänguolümpia kullame-
he Igor Habali (koos kogenud Alar Särgavaga) ja 
telesarjade võitja Tiit Naaritsa (koos teadusajakir-
janik Arko Oleskiga) tandemite vahel. Pronksiga 
pidi leppima mäluhiiglaste Indrek Salise ja Alar 
Heinaste kooslus. Otepää ja ühtlasi Valgamaa 
parim paar oli Mairold Kõrvel - Urmas Kuldmaa, 
kes saavutasid tubli 13. koha. 

Tänusõnad auhinnalaua rikastamise eest 
Otepää Vallavalitsusele ja ilusate ruumide eest 
Kultuurikeskuse perele. Mängus kõlanud küsimus-
tega saab tutvuda veebilehel www.kilb.ee.

kaido Mägi

Otepää mälumängurid olid edukad

 
Otepää Naisselts koos 

Otepää Vallavalitsusega 

ootab ettepanekuid valla Aasta ema 
aunimetusele. 

Ettepanekud palume esitada 16. aprilliks 
e-maili aadressile: kersti.tamm@otepaa.ee 
või tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile. 

Aasta ema avalduse saab Otepää valla 
kodulehelt www.otepaa.ee rubriigis 
Üldinfo-> Otepää tunnustab -> Aasta ema. 

Otepää Invaühing korraldab10. mail 
ühiskülastuse Eesti Rahva Muuseumi.

Transport on tasuta, igal osalejal tuleb 
tasuda muuseumi külastuse pilet 6 eur. 

Eelregistreerimine kuni 1. maini 
telefonil 5562 8634, Kalev

26. aprillil algusega kell 14.00 
toimub Edgari Trahteris 

Otepää Invaühingu
aastapäeva tähistamine.

Eelregistreerimine 
telefonil 5562 8634, Kalev.

MTÜ Otepää Naisseltsi 
üldkoosolek 

toimub 19. aprillil kell 18.00 

Otepää Kultuurikeskuse galeriisaalis.

Ootame teie osavõttu!

Juhatus
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Palupera Vallavolikogu istungil

27. märtsil 2017 otsustati:
n	 Määrata Palupera valla 2016. aasta raamatupidamise kon-

solideeritud aastaaruande ja 2017. aasta raamatipidamise aasta- 

aruande auditi läbiviijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Osta Palupera vallale korteriomand nr 3 Palupera vallas 

Palupera külas Palupera kuivati-elamus hinnaga 1500 eurot.
n	 Volitada Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma Palupera 

valla 7 külas (Lutike, Makita, Miti, Neeruti, Nõuni, Päidla, Räbi 

külad) korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seondu-

vaid haldusülesandeid.
n	 Volitada Elva linna täitma Palupera valla 7 külas – Astu-

vere, Atra, Hellenurme, Mäelooga, Palupera, Pastaku ja Urmi 

külades korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seon-

duvaid haldusülesandeid.
n	 Nõustuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus AS-le vee erikasutus-

loa andmisega Hellenurme külas Mõisa aed katastriüksusel.
n	 Anda nõusolek Palupera vallale kuuluva Koolimetsa kinnis-

tu asukohaga Miti küla võõrandamiseks enampakkumise korras 

alghinnaga 50 000 eurot.

Palupera Vallavalitsuse istungil

31. märtsil 2017 anti välja korraldused:
n	 Tunnistada hanke „Hellenurme külas valgustatud jalgtee 

ja parkla ehitusprojekti koostamise hange“ edukaks pakkumu-

seks AS Infragate Eesti esitatud pakkumus maksumusega 15 700 

eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n	 Hellenurme Maakultuurimajale puitakende hankimisel 

tunnistada edukaks pakkumuseks OÜ HASPO pakkumus mak-

sumusega 5 340 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n	 Kinnitada pakkuja ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ 

pakkumus Palupera külas Savi kinnistul asuva elamu akende 

valmistamiseks ja paigaldamiseks maksumusega 953,02 eurot, 

millele lisandub käibemaks 20%.
n	 Võõrandada otsustuskorras M.K-le Jõeääre kinnistu 

hinnaga 5000 eurot.
n	 Kinnitada Palupera vallas Miti külas asuva Koolimetsa kin-

nistu enampakkumise korras võõrandamise tingimused. Võõran-

damine toimub avalikul elektroonilisel enampakkumisel oksjoni-

portaalis www.metsaoksjon.ee.
n	 Väljastada projekteerimistingimused M.R-le Räbi külas kana-

lisatsioonitrassi ja kohtpuhasti ning puurkaevu projekteerimiseks.
n	 Jagada Hellenurme külas Veski katastriüksus kaheks eraldi 

katastriüksuseks: Veski katastriüksus ja Hellenurme-Päidla tee 

L2 katastriüksus.
n	 Jagada Hellenurme külas asuv Reoveepuhasti katastriük-

sus kaheks katastriüksuseks: Reoveepuhasti katastriüksus ja Hel-

lenurme-Päidla tee L1 katastriüksus.
n	 Jagada Hellenurme külas asuv Jõe vkt 1 katastriüksus 

kaheks katastriüksuseks: Jõe vkt 1 katastriüksus ja Hellenur-

me-Päidla tee 3 katastriüksus.
n	 Väljastada M.T-le kaeveluba tiigi puhastamiseks Palupera 

külas.
n	 Väljastada ehitusluba A.T-le tiikide rajamiseks Oolekse 

katastriüksusele.
n	 Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused märtsikuul:

- ühele kõrgkooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;

- kahele majanduslikku raskusesse sattunud isikule kogusummas 

40 eurot;

- ühele isikule erakorralist toetust summas 116,08 eurot.

AMETLIK INFO

PROJEKTID

31. märtsil toimus Nõuni kultuurimajas  mälu-
mänguturniiri viimane voor. 12 võistkonda olid 
tulnud viimast Palupera valla karikat püüdma, 
nendest 6 jahtisid ka Valgamaa meistritiitlit 
meeskondlikus mälumängus. Mängujuht Tõnu 
Talve koos abiliste Valdis Meose ja Artur Lõh-
musega olid ette valmistanud järjekordsed 
„kõvad pähklid”. Küsimused toimetas ja vormis-
tas Dagmar Uibo. Rikkaliku auhinnalaua katta 
ja kenad karikad ning meened aitas soetada Kul-
tuurkapitali Valgamaa ekspertgupp ning Palu-
pera vald. Meeldiva koduse õhkonna ja maitsva 
suupiste eest hoolitses kultuurimaja perenaine 
Marika Viks.

Mäng ise kulges väga tasavägiselt, kus mitme-
kordne Palupera valla karikaomanik, Räpina 
kandi Kuke talu pidi tunnistama tänavuse Eesti 
Maakilb II koha saanud Otepää paremust. Väga 
tasavägine oli võistlus ka kolmanda koha eest, 
kus Tartu ja Puka vald kogusid võrdselt  punkte. 

Lõppes XXIV mälumänguturniir Palupera valla karikale

Ihihiii ja ja ahahaa
Pääsusilmad kutsuvad teid tantsima...

Nii seisis kutsel. mis kutsus 1. aprillil osalema 
Valgamaa memme-taadi tantsupäevale Rõngu 
rahvamajja Nõuni kultuurimaja tantsurühma 
“Pääsusilmad” korraldavale peole. 

Ah et miks nõunikad korraldavad Rõngus? 
Praeguses poliitikas, kus kõik hoolega liidavad ja 
lahutavad, korrutavad ja mõni ka jagab, läksime 
meiegi sama teed. Kui ka järgida eesti vanasõ-
na, et palju häid lambaid mahub ühte lauta, siis 
180 tantsijat lahedalt meie maja kuidagi ära ei 
mahuta. Ning selleks sõbrad ongi, et vastu tulla 
sinu küsimistele. 

Peoalguse meeleolu aitasid luua rahvalike 
muusikapaladega lõõtspillimängija Ülle Kool 
ning Esta Ruusmann viiulil. Avasõnad meie val-
lavanem Terje Korsilt ja pidu võis alata. Väga 
tore oli nii ise tantsida kui ka teiste lustakatele 
tantsudele jalaga takti kaasa lüüa. Aitäh teile 
Nurmenukk Riidajast, Eideratas Tõrvast, Meie 
memmed Lüllemäelt, Rõõmurullid Sangas-
test, Josefiine tüdrukud Kuigatsist, Vokiratas 

Vana tõde, et lõõtspill tõmbab peo käima, sai taaskord tõestuse

Lisaküsimuse vastas paremini Puka võistkond, 
kes teadis rohkem tänavusel Eesti jalgpalli MV-l 
mängivaid võistkondi. Kaugele ei jäänud teised.

Palupera valla karika ning Valgamaa MV 
võitis Otepää valla võistkond kooseisus Mairold 
Kõrvel, Kaido Mägi, Meelis Lill ja Urmas 
Kuldmaa. Teise koha sai Kuke talu Räpinast, 
(Rein Hiiob, Mart Kiisk, Jaan Lomp ja Veiko 
Tonts). Kolmanda koha karika ja Valgamaa MV 
hõbemedalid sai Puka valla võistkond (Tõnis 
Mark, Erik Müts, Agur Ostrak ja Marko Koort). 
Järgnesid Tartu vald ja Valga TBMMklubi, kes 
saavutas Valgamaa MV kolmanda koha. Mängi-
sid nad kooseisus Lisel Helbrodt, Raili Jahtmaa, 
Jaan Rapp ja Rudo Lilleleht. Valgamaa MV 
arvestuses järgnesid Sangaste, Pikasilla ja Palu-
pera võistkonnad. Väga tugevat konkurentsi 
pakkusid Rõngu, Põlva ja Lähte mälumängijad.

Mäng läks korda ja läbiviimisega jäädi rahule. 
Suur tänu abilistele, toetajatele ja mängijatele. 

kaasa marulise aplausi ja rõkkavad 
naerupahvakud. 

Tantsunumbrid esitatud, oligi aeg 
tänusõnadeks. Suur tänu toetajatele: 
Eesti Kultuurkapital, Valgamaa Oma-
valitsuste Liit, Palupera vald, Rõngu 
rahvamaja sõbrad. Meie eriline tänu 
kuulus juhendajatele ja meie Valga-
maa tantsurühmadele. 

Ning PIDU jätkus kohvitassi taga 
Paadi Pagari pirukaid, keeksi nautides 
või siis tantsupõrandal lõõtsa saatel 
tantsu lüües, kuidas parasjagu soovi 
oli. Vahva on pidu korraldada, kui on 
selline tore “naiskond” mõningate 
meessugupoole esindajatega. 

Korraldaja sümboolne kübar korraldanud 
rühmade logo ja nimedega ning aastaarvudega 
loovutati järgmise korraldajale, Ala rühmale. 
Tore tantsupäeva traditsioon jätkub kindlasti, 
sest kahekümnes Valgamaa memme-taadi tant-
supäev pole enam nii väga mägede taga. Tantsi-
miseni!

Marika viks

Samas oli kõigi ühine küsimus, mis saab edasi? 
Kas juubeli, XXV mälumänguturniir tuleb? 
Läbiviijad on küll praegu seda meelt, et tuleb. 
Mis nime all? Võib-olla lihtsalt Palupera kari-
kamänguna? Vaatamata haldusreformile ei kao 
ju kuhugi meie külad. Ja miks mitte traditsiooni 
jätkata nii. Eks see ole meie endi kättes, kas tra-
ditsioonid jäävad või ei.

Suur tänu veel kõigile kaasaelajatele ja -mõtle-
jatele. Elame veel.

Üks küsimus:
Küsitava tegevusega väljendasid meie esiva-

nemad oma põlgust ja meelepaha mõne inimese 
või tegevuse suhtes. Samuti tehti seda siis, kui 
mõni inimene lahkus talust või külast. Mis 
tegevusega väljendasid meie esivanemad oma 
põlgust?

Vastus: 
kaLev LõhMus

Pukast, Madli Tsirguliinast, Hõbejuus Hummu-
list, Elujõud, Karikakar, Odovantšiki Valgast, 
Hõbetäht Alalt, Tantsurõõm Otepäält, Hellesed, 
Mathilde Hellenurmest lustliku esinemise eest! 

Üllatusesinejana astus lavale Ruusa Tantsuhu-
viliste Seltsingu meeste tantsurühm “Nõtked ja 
Karvased”, kelle ülilustilised tantsunumbrid tõid 

Pannitagumisega.

KOOS ON LÕBUSAM

Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noorte-
keskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll  – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Noorsootöö Keskus.
Toetus – Projekti tegevused: perepäeva korralda-
mine (kokandusõpituba, kossuturniir, noortebänd) ja 
selleks vajalike vahendite, teenuste ost (toiduained, 
medalid-meened, helitehnika, uus pesakiik ja võrk 
palliväljakule). ENTK rahastab tegevusi 1022,40 euro-
ga, koduvald lisab 250 eurot. 
Projekti lõpp – 30. oktoober 2017. a.

Valgamaa kohalike omavalitsuste talimängude 
lõppvõistlustel oli kuni 2000 elanikuga valdade 
hulgas Palupera vald kokkuvõttes taas I kohal,  
kogudes 87 punkti. 13 kohalikust omavalitsusest 
osales 12.

Palupera vallale esikoht Valgamaa talimängudelt

I koht saadi suusasprindis ja males, II koht 
saadi lauatennises, III koht saalijalgpallis, IV 
koht murdmaasuusatamises ja tänavakorvpallis, 
V koht mälumängus, juhtide võistluses, võrkpal-
lis ja õhupüssist laskmises ning VII koht turnii-

ribridžis. 
Puka vald jäi 85 punktiga II kohale ja Sangaste 

vald 84 punktiga III kohale. 
Õnne Paluperale ja paluperakatele! Suur tänu 

sportlikele esindajatele!
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SÜNNID
Martha-Mia Moorast    21. märtsil

P  U  K  A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

Õppeaasta algul hakkasime uurimistöö teemade 
valimisel otsustasime, et oleks tore üheskoos 
midagi teha. Klassijuhataja Liidia Saarmann 
pakkus, et võiks hakata talletama kooli ja lisaks 
ka kodukoha ajalugu. Õpetaja on juba varasemalt 
kogunud meie kooli ja vallaga seotud dokumente 
ning fotosid. Otsustasime vanasse koolihoonesse 
sisustada muuseumitoa. 

Esmalt vajame ruumi korrastamisel ehitusma-
terjali sanitaarremondiks (pahteldamine, värvimi-
ne). Seejärel peame muretsema museaalide säili-
tamiseks ja väljapanekuks vastava mööbli, abiva-
hendid (kapid, riiulid, stendid, karbid, mapid jms). 
Ajalooliste materjalide digitaalseks säilitamiseks 
peame muretsema arvuti ja skänneri.

Selleks leidsime internetist projekti Nopi Üles, 
kuhu esitasime taotluse oma ideele toetuse saa-
miseks. Meie projekti märgati ja saimegi selle 
elluviimiseks rahalist toetust. Siinjuures täname 
kõiki, kes Facebookis meie muuseumitoa rajami-
se mõtet toetasid.

Et meie muuseumituba tuleks ka sisuliselt 
huvitav, avastamis- ja taasleidmisrõõmu pakkuv, 
pöördusime abipalvega kogukonna poole. 
Ootame nii kooli kui ka valla ajalooga seotud 

materjale: vanu esemeid, fotosid, diplomeid, 
dokumente ja kõike muud sellist, millel oleks 
väärtust, tähendust kogu meie kogukonna ajaloo 
säilitamisel.

Selleks, et ajaloolisi materjale õigesti korrasta-
da, säilitada, eksponeerida, käisime õppepäeval 
Valga muuseumis, kus sealsed töötajaid meid 
väga põhjalikult juhendasid ja nõu andsid. Suur 
tänu neile!

Tänaseks olema koristanud ruumi, et alustada 
remondiga. Oleme sorteerinud paberdokumente 
ja fotosid, rühmitades neid vastavalt teemadele ja 
paigutanud kronoloogilisse järjestusse. Oleme n-ö 
inventeerinud kooli vanavara, sealt huvitavamaid 
leide oli dirigendi noodipult ja aastast 1954 pärit 
tugitool (mis on tänaseks õpilase poolt taastatud). 

Põhjaliku, asjaliku muuseumitoa sisustamise 
nimel olema valmis ise külastama neid, kelle on 
soovi meid aidata ja kellel pole võimalust teisiti 
kontakti võtta.

Meeldivale koostööle lootes
Puka kooli 11.klassi õpilased

Kooliga kontakti võtmise võimalused:
e-mail: kool@puka.edu.ee, tel 76 71963

Puka kogukonna muuseumitoa projekt
Puka Vallavolikogus

27. märtsil
n	 Kinnitati Puka valla 2017. aasta eelarve (eelarve ja 

seletuskiri avaldatud Puka valla kodulehel).
n	 Otsustati korraldada Vabariigi Valitsuse Otepää ja 

Sangaste vallaga ühendamise ettepaneku osas 21. ja 23. 

aprillil 2017 küsitlus Puka valla elanike arvamuse välja-

selgitamiseks. Elektrooniline küsitlus korraldatakse 21. 

aprillil 2017.
n	 Nõustuti Keskkonnaameti poolt MTÜ-le Oona 

Veski ajutise vee erikasutusloa andmisega ehitusperioo-

diks 01.06.2017 kuni 30.11.2017.a. Valgamaal Puka vallas 

Rebaste külas Purtsi jõel asuval Oona veski paisul paisutu-

se likvideerimiseks teostatavate tööde tegemiseks. Tööde 

aluseks on Piiber Projekt OÜ poolt koostatud eelprojekt 

„Kalade rändetingimuste parendamine Oona vesiveski 

paisu juures“.
n	 Käesoleva aasta 31. detsembril lõpeb AS-il Eesti 

Keskkonnateenused jäätmeveoleping Valgamaal jäätme-

veo teenuse osutamiseks. Tagamaks korraldatud jäätmeveo 

edasist ühetaolist toimimist Valga maakonnas on Valga-

maa Omavalitsuste Liit teinud maakonna kohalikele oma-

valitsustele ettepaneku volitada Valgamaa Omavalitsuste 

Liitu täitma korraldatud jäätmeveo riigihanke korraldami-

sega seonduvaid haldusülesandeid. Otsustati: Volitada Val-

gamaa Omavalitsuste Liitu täitma korraldatud jäätmeveo 

riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusülesandeid. 

Puka Vallavalitsuses

n	 Muudeti Pühaste külas asuva Laksi katastriüksu-

se (60801:001:0058) nime, uueks nimeks määrati Too-

mesalu.
n	 Nõustuti Pedaste külas asuva Jõe-Leesiku katastri-

üksuse (60801:002:1010) jagamisega kaheks – Jõe-Leesi-

ku ja Padriku, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
n	 MTÜ Aakre Külaselts esitas Puka Vallavalit-

susele projekteerimistingimuste taotluse koos eskii-

siga Aakre külasse Mõisa tee 12 (katastritunnusega 

60801:002:2570) laululava ehitusprojekti koostamiseks 

– määrati projekteerimistingimused laululava ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Määrati hoonestusõiguse seadmise eesmärgil 

Pühaste külas Metsoja maaüksusel asuva ehitiste teenin-

damiseks vajaliku maa suuruseks 2755 m².
n	 Kinnitati enampakkumise tulemused, need on aval-

datud valla kodulehel.
n	 Nõustuti maa ostueesõigusega erastamisega: Aakre 

külas Väljaotsa maaüksus, suurusega 11,06 ha.

AMETLIK INFO

PUKA VALLAVALITSUS MÜÜB

kirjalikul enampakkumisel 

1-toalise korteriomandi  
(üldpind 38,8 m², remonti vajav)

alghinnaga 2000.- eurot.
Katastritunnus 60803:001:200 

RO NR 2278840, 
aadress Ääre tn 12-1, Puka alevik.

Osalustasu 20.- eurot, tagatisraha 10% ese-
me alghinnast tasuda Puka Vallavalitsuse a/a 
SEB PANK EE 44101022000580004,
selgitus Ääre tn 12-1. Võimalik tasuda ka 
vallavalitsuse kassasse vähemalt 1 tund 
enne kirjalike pakkumiste avamist.

Pakkumiste esitamise tähtaeg  
27. aprill 2017 kell 11.00.

Avamine kell 11.20.
Info: 76 69 414.

Elanike küsitlus Puka vallas

Vabariigi Valitsus on teinud Puka vallale 
Otepää ja Sangaste vallaga ühendamise 
ettepaneku. Vallapoolse arvamuse esitamise 
tähtaeg on 15. mai 2017.

Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterri-
toriaalse korralduse ja haldusüksuste piiride 
muutmisel on vajalik selgitada elanike 
arvamus.

Puka vallas on Soontaga, Aakre, Pedaste, 
Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi elanike 
arvamus välja selgitatud ning küsitlustulemu-
sed kinnitatud.  

Puka valla Puka aleviku, Komsi küla, 
Kibena küla, Meegaste küla, Kähri küla, 
Ruuna küla, Kuigatsi küla, Vaardi küla, Kolli 
küla, Plika küla, Prange küla, Põru küla 
elanike arvamuse väljaselgitamiseks korral-
datakse küsitlus 21. ja 23. aprillil 2017. Elekt-
rooniline küsitlus toimub 21. aprillil 2017.

Küsitlus toimub Puka alevikus Puka rah-
vamajas (Puka alevik, Kesk tn 47) 21. ja 
23. aprillil kell 9.00 kuni 17.00.

Elanike arvamuse väljaselgitamiseks kantak-
se küsitluslehtedele küsimus: 

“Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepa-
nekut  Puka valla ühendamiseks Otepää ja 
Sangaste vallaga“ vastusevariantidega “jah” 
ja “ei”.

Puka Vallavalitsus kuulutab 
välja kolmanda avaliku 

kirjaliku enampakkumise 

alljärgneva vara osas:

1. Korteriomand Aakre külas, Pargi tee 1 -4;
2. Korteriomand Komsi külas, Komsi 2-6;
3. Kinnistu (100% maatulundusmaa) katastritun-
nusega 60802:002:0390, pindalaga 5077 m²; Vana 
Vingi maaüksus, Ruuna küla;
4. Kinnistu (elamumaa) katastritunnusega 
60803:001:0100, pindalaga 5570 m², Jaama tn 
4, Puka alevik;
5. Kinnistu (ühiskondlike ehitiste maa 100% ), ka-
tastritunnusega 60803:001:0012, pindalaga 1788 
m², Kesk tn 13, Puka alevik ;
6. Kinnistu (tootmismaa 100%) katastritunnusega 
60801:002:0056, pindalaga 4245 m², Oona tee 7, 
Aakre küla.

Kirjalik pakkumine esitada kinnises ümbrikus hil-
jemalt 10. maiks 2017. a kella 11.00 Puka Vallava-
litsusse aadressil: Kooli 6, Puka alevik, Puka vald, 
Valgamaa, 67217. 

Täpsemalt hinnad ja tingimused Puka valla ko-
dulehel: www.puka.ee.

Kirjutasime eelmise aasta oktoobris Puka noor-
tekeskuses taotluse Tervise Arengu Instituudi 
(TAI) „Tervist edendava idee projekti konkursile“ 
ning meil läks väga hästi. Saime nooremas vanus-
erühmas (8. klass ja nooremad) kolmanda koha 
ja seega ka toetuse oma projekti elluviimiseks 
(640 eurot). Projekti vajadus tuli sellest, et mit-
tesuitsetajatena oleme õnnetud, sest vanemad ei 
luba suitsetajatega suhelda. Teame, et tegelikult 
on õnnetud ka suitsetajad, kes on jäänud kinni 
nii-öelda „pahade noorte“ gruppi. Nüüdseks on 
tegevused lõppenud ja tahame teha kokkuvõtteid.

Jaanuarist-märtsini (2017) oleme projekti aktii-
vselt ellu viinud. Proovisime aidata 10 noorel ini-
mesel lõpetada suitsusõltuvuse. Toimus 4 kohtu-
mist ja iga kord pidid noored suitsetajad proovima 
vähem suitsetada. Igal suitsetajal oli ka toetaja, 

mittesuitsetajast sõber, kes toetas. Nad käisid koos 
õues, vahetundides, trennides jne. Nädal enne 
vaheaega ehk pärast neljandat kohtumist ei tohti-
nud üldse suitsetada, kes suitsetas jäi ilma võima-
lusest külastada “Tervise Paradiisi”. Neid, kes jäid 
vahele või olid juba eelnevalt otsustanud, et jätka-
vad „karjääri“, neid oli 4. Viis noort said nädalaks 
ajaks suitsust loobutud (loomulikult loodame, et 
nad ei tee edasi ka praegu, aga kahjuks on kahtlu-
si, et siiski mõned neist on tagasi langenud suitsu 
orjusesse) ja 1 noor vähendas kogust märgatavalt 
ning võttis kasutusele ka täiendavad abistavad 
meetmed, et loobuda.

22. märtsil toimuski preemiareis, mida alustasi-
me Tervise Paradiisiga, olime seal 3h ja peale seda 
käisime söömas. Meie grupijuhid (noorsootöötaja 
ja vabatahtlik noor) tegid meile üllatuse ja viisid 

Projekt “Teadlikult suitsuvabaks”

Peipsi äärest Saaremaani,
Läti piirist mereni,
igast lapsest punapõsksest
kuni suure pereni -
kõik see kokku on me kodu,
see on meie Eestimaa,
kaardi pealt võib ära võtta,
südamest ei kätte saa.
   H.Vilep

Selliste kaunite ridadega alustasid Aakre lasteaia 
lapsed 17. märtsil emakeelepäevale pühendatud 
kontserti ja kohtumist kirjanikuga.

Seda, et emakeelepäev on Kristjan Jaak Peter-
soni sünnipäev, teavad meie majas juba pisike-
sedki põngerjad, kuid kui õpetaja Merle sisse-
juhatuseks selle päeva tähendusest ja tähtsusest 
pajatas, oli saal vaikne ja ootusärev.

Publiku hulgas oli istet võtnud lastekirjanik, 
luuletuste autor, muusik ja muidu muhe inimene 
- Heiki Vilep. Tema lahke pilgu all esitasid kol-
manda klassi tüdrukud luuletuse “Lumememm” 
ja kõigile tõid muige suule Marko loetud luule-
tus “Vette hüppamisest” ja Siiri esitatud “Vanatoi 
papagoi”.

Kuna kirjanikuga kohtumised just igapäeva-
sed pole, kutsusime sellest osa saama ka õpetaja 
Anu koos oma õpilastega Rõngu keskkooli 1. 
klassist. Neilt kuulsime luuletusi “Une-Mati uni” 
ja “Sassi sussid”. Muusikalist vahepala pakkus 

Aakre kohalik kandlean-
sambel Reha. Kirjaniku-
härra tõdes, et ise ta oma 
loomingut nii ilmekalt kui 
lapsed, esitada ei oska.

Heiki Vilep tutvustas 
oma vahvaid raamatuid, 
lugedes ette naljakamaid 
jutte ja luuletusi ning avas 
taustu, kuidas ja millistes ootamatutes kohtades 
ideed kirjutamiseks sündinud on. Tema soovitu-
sel peaks paber ja pliiats või siis nutitelefon alati 
käeulatuses olema.

Vastused said küsimused kirjutatud luuletuste 
arvu, kapiuksekollide sünni, lemmikkirjanike ja 
palju muu kohta. Nii mõnelegi tuli aga üllatuse-
na, et paljudest Vilepi luuletustest on saanud ka 
kenad lastelaulud, kuulasime neid heliplaatidelt. 
Kõik kel soovi, said kohtumise lõpus oma raama-
tusse mälestuseks kirjaniku autogrammi.

Kohtumine oli humoorikas ja meeldejääv – las-
teaia poiste hulgas võis veel õhtulgi kuulda tsitaa-
te luuletustest ja meenutusi kuuldud indiaanlase 
jutust, kus poiss armastas pidžaamata magada.

Eks see väike nali ongi võti, mille abil tänapäeva 
lastes huvi lugemise vastu äratada, et ka kauges 
tulevikus ilus eesti keel Peipsi äärest Saaremaani 
ja Läti piirist mereni kõlaks.

aakre Lasteaed-algkooli õpetaja kaia otsa

Emakeelepäev Aakres

meid ka “Batuudikeskus UP-i”, kus saime tund 
aega hüpata, ronida, mängida.

Romi: “Need 3 kuud olid huvitavad. Saime üldi-
selt hästi hakkama, aga poisid rikkusid nii mõnegi 
hetke ära, kuid see ei rikkunud kogu projekti ära 
ja oli lõbus.“

Käti (Pärnu reisist): “Väga tegus ja tore päev 
oli tegelikult, kuigi mõni hetk oleks võinud olla 
parem.”

Loodame juba järgmises Otepää Teatajas ava-
likustada ka „Teadlikult suitsuvabaks“ plakati, 
millega loodame inspireerida inimesi, eelkõige 
noori, suitsust vabanema.

Kuna on alanud südamekuu, siis ühtlasi 
soovime kõigile palju tervislikku toitu, liikumist ja 
vähem tervist kahjustavaid tegevusi.

käti Püss, roMi teorein (Puka noored)
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Kroonikaliku pealkirja taga on märksa leebem 
ja lõbusam sisu. Seekord räägime spordinaiste ja 
meeste heitlustest ja võitlustest nii konkurentide 
kui iseendaga ikka Sangaste valla eest. Spordi-
võistlus algab sageli võitlusest iseendaga, et mitte 
öelda oma laiskusega. Kui ei usu, proovige järgi ja 
minge näiteks kohe peale artikli lugemist metsa 
jooksma või kõndima.

Nagu näha on paljudel meie seast õnnestunud 
see esimene võitlus iseenda ja viitsimisega võita ja 
nii saamegi rääkida taaskord vahvast ja edukast 
Sangaste valla eest võistlemisest, millega kõik 
Valga maakonna vallad sugugi kiidelda ei saa.

Seekord läks meil nii, et Valgamaa väikevalda-
de arvestuses, kus osales 9 valda, saavutas San-
gaste koondtulemusena III koha. II koha saanud 
Pukast lahutas meid vaid 1 punkt ning I koha 
saanud Paluperast vaid 4 punkti.

Eraldi alade lõikes, millest kokku tuli 
ka koondtulemus, läks meil järgmiselt:

- kahekordne esikoha omanik murdmaasuusata-
mises oli Maive Vill,
- 2. koht MÄLUMÄNG (Keio Kaljumäe, Virgo 

Roose ja Aivo Maiberg),
- 2. koht TÄNAVAKORVPALL (Janar Jeets, 

Andres Lohuväli, Andres Rosenberg ja Brandon 
Undrus),
- 3. koht Sulev Kõiv murdmaasuusatamises,
- 3. koht TURNIIRIBRIDŽ (Aivo Maiberg ja 

Viljar Savi),
- 4. koht KABE (Tiina Undrus, Kalev Ilves ja 

Mati Raudsepp),
- 4. koht VÕRKPALL (Gerri Tatar, Heidi Tuul, 

Siim Anton, Urmo Prants, Margus Mooses, 
Mihkel Luidalepp ja Marjan Pavlovitš),

Lahingusse Sangaste valla eest

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

- 4. koht JUHTIDE VÕISTLUS (Kaido 
Tamberg ja Rando Undrus).

Kokkuvõtteks suured tänusõnad kõigile, kes 
võtsid vaevaks tulla ja Sangaste eest võistelda! 
Tõelised spordihinged ütlevad ikka, et pingutuse 
tulemusena ei teki higi vaid sädelus!

Soovime kõigile mõnusat kulgemist tervislikel 
radadel ja sellega kaasnevat sädelust Kohtumiste-
ni järgmistest startides!

Pildil II koha saanud Sangaste tänava-
korvpallitiim.

rando undrus
sangaste spordiklubi

KORISTUSTALGUD 
SANGASTE KIRIKUS

29. aprillil kell 10.00–14.00.

Võta kaasa reha, oksakäärid, käsi-
saag, mootorsaag ja bensiin ning 
töökindad. Riisume kirikuümbrust, 
kogume lehti ja oksi, lõikame puid.

Pane ennast kirja: pill@hot.ee või 
tel. 516 8127 või tule lihtsalt kohale!
Teeme kodukiriku korda!

27.-28. aprillil 2017 

Sangaste Vallavalitsus suletud.
Töötajad koolitusel.

Sotsiaaltöö spetsialist on puhkusel 
17.04.2017 a. (üks päev) 

PROJEKTID

Sangaste kogukonna tammepark Eesti Vabariik 100
(Kivimaa Tammepark, pühendatud EV 100 

ja kogukonna juurte jäädvustamisele)

Projekti kirjeldus: Sangaste kogukonnale spordi, vabaaja veetmise ja 
ühiste ürituste pidamise koha rajamine ning temaatilise tammepargi loo-
mine ja ehitamine. Tammepargi projekt on koostatud AB Artes Terrae OÜ 
poolt (nr.1687KP2). Projektiga on võimalik tutvuda Sangaste Vallavalitsuses.
Projekti periood: 15.08.2016 – 14.08.2018.a. 
Toetaja: PRIA (LEADER). 
Toetuse saaja: Sangaste Vallavalitsus, projekti maht 42 848,00 eurot, 
toetus 27 000 eurot. Töös.

Rahvaküsitlus Sangaste, Otepää ja Puka valdade 
ühinemise kohta

23. - 24. aprillil 2017. a toimub Sangaste vallas rahvaküsitlus, et selgitada 
välja elanike arvamus Vabariigi Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla 
ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.

Küsitlusel saavad osaleda vähemalt 16-aastaseks saanud isikud, kelle elukoht 
on Eesti rahvastikuregistri andmetel seisuga 1. aprill 2017. a Sangaste vallas.

Küsitlusel tuleb vastata ühele küsimusele “Kas toetate Sangaste valla, Otepää 
valla ja Puka valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“ Vastusevarianti-
deks on „Jah“ ja „Ei“. Rahvaküsitluse käigus saab vastaja anda ühe hääle.

Rahvaküsitlus viiakse läbi elektrooniliselt ja küsitluspunktis järgmiselt:
1) elektrooniline rahvaküsitlus toimub veebikeskkonnas aadressil www.volis.
ee 23. aprillil 2017. a kell 8:00 kuni 20:00.
2) rahvaküsitlus küsitluspunktis toimub Sangaste Vallavalitsuses (aadressil 
Valga mnt 7 Sangaste alevik Sangaste vald, kontakttelefon 766 8040) 23.– 24. 
aprillil 2017. a kell 10:00 kuni 18:00.

NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav 
dokument!

Sealihakonservide jagamise
teine voor 

Maaeluministeeriumi poolt 2016. aastal Sangaste 
vallale eraldatud sealihakonserve jagasime kuni 
28. veebruarini igale mittetöötavale vanadus- ja 
töövõimetuspensionärile. 

Järelejäänud konservide jagamiseks kuulutame 
välja teise vooru: alates 1.04.2017 kuni 31.05.2017 
saab iga Eesti Töötukassas töötuna või tööotsi-
jana arvel olev isik 5 konservi (pereliikmeid ei 
arvestata). NB! Neid konserve ei anta isikutele, 
kes saavad märtsis-aprillis EL toiduabi. 

Eesti Töötukassas arvel olekut kontrollib sot-
siaaltöö spetsialist läbi vastava arvutiprogrammi; 
kui sotisaaltöötajat majas ei ole, tuleb sekretärile 
vm isikule esitada pabertõend jooksval kuul arvel 
oleku kohta (kiri arvele võtmise kohta, järgmise 
kohtumise registreerimisleht vms). 

Seetõttu on soovitav 1-2 päeva enne vallamaj-
ja tulekut ette helistada telefonil 52 47 930 (Pille 
Sikk). 

Konservide kättesaamise kohta tuleb anda 
allkiri. 
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Ehitus ja remonttööd. 53471269

Kaevetööd miniekskavaatoriga 
ja veoteenus väikekalluriga.
Tel. 5076791

Kuiv okaspuu, värske lehtpuu,
väikesed koormad, 5165251.

Müüa lõhutud küttepuid (kask, 
lepp), erinevad mõõdud, kohale-
veoga. Tel. 5117109

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

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

Ostan hõbedat, ehteid, raama-
tuid, märke, münte! 56495292

Soovin rentida põllumaid hei-
nateo eesmärgil, 56843340

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel. 55548863

Ostan Belarus traktori. 
5609 6431. 

Ostan seismajäänud põlluma-
jandustehnikat. 522 2777.

Kaeve- ja planeerimisteenus 
väikeekskavaatori ja Bobcati-
ga. Puksiirabi. Tel. 5255545

Teostame elektritöid, 
520 50 16. 
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Sügav kaastunne Küllile tütrega 
kalli abikaasa ja isa

ANdRES VUKSI
kaotuse puhul.

Valdeko, Tõnu, Arno, Vaike, 
Aili ja Külliki

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

Südamlik kaastunne Ehale 
perega kalli poja, isa, abikaasa, 

venna, onu

ANdRES VUKSI 
kaotuse puhul. 

Malle, Elve peredega

Avaldame kaastunnet Maretile

ÕE 

surma puhul.

Perekond Kukk

Südamlik kaastunne Külli Vuksile 
kalli abikaasa ja isa 

ANdRES VUKSI 

kaotuse puhul. 

SA Otepää Tervisekeskus
KALJU TEdER 

26.10.1946 - 04.04.2017

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata 
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Meie siiras kaastunne Mareti 
perele kalli õe

VERONIKA

kaotuse puhul.

Silja, Helin perega ja Tiiu

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Mõni hetk on valusam kui teine,
mõni hetk on väga, väga valus.

(J.Tätte)

Südamlik kaastunne Ehale kalli 
poja ja kõigile lähedastele 

ANdRES VUKSI 
kaotuse puhul. 

Tiiu, Ele, Helgi

Ja mäletan, kord õhtul ta ei tulnud...
Toit seisis pliidil, aga sööjat polnud,

ränk mure näris juba sügaval... 

Kallis Silvia!
Tunneme Sulle südamest 

kaasa kalli 

ISA
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 9.b klass 
ja klassijuhataja

Südamlik kaastunne lähedastele

ANdRES VUKSI 

kaotuse puhul. 

Virulombi 3 majaelanikud

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Südamlik kaastunne Sirjele kalli 
venna 

ANdRES VUKSI 

kaotuse puhul. 

Pähklikese maja kollektiiv.

SOOVID 
KINNISVARA 

MÜÜA? 
Kutseline maakler 

Janek Moros 
Tel. 529 4294 
info@varaleidja.ee 

12 aastat kogemust! 

Kiviraiduri teenused

PALU KIVI OÜ-lt

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine, 

seinaplaadid.

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

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele...

URMAS TANNI
30.10.1964 - 16.04.2016

Mälestame kallist abikaasat, 
isa ja vanaisa tema 

1. surma-aastapäeval.

Lesk, poeg ja tütar perega

Südamlik kaastunne teile Eha, 
Külli, Silvia, Sirje ja Mihkel kalli 

poja, abikaasa, isa, venna ja onu

ANdRES VUKSI 
surma puhul. 

Ilse, Vova, Tiina, Tiiu ja Ell

Südamlik kaastunne Ehale, 
Küllile, Silviale, Sirjele kalli poja, 

abikaasa, isa ja venna

ANdRES VUKSI 
kaotuse puhul. 

Tiina, Riina, Raul perega

Mälestame kallist vennapoega 

ANdRES VUKS`i

ning südamlik kaastunne Küllile, 
Silviale, Ehale, Sirjele ja Mihklile.

Vilma perega

Avaldame kaastunnet 
Vaike Tederile 

ISA 

surma puhul.

SA Otepää Tervisekeskus
Otepää 

Aianduse ja 
Mesinduse Seltsi 

üldkoosolek 

30. aprillil kell 11.00 
J. Hurda 5

Päevakord

1. Valimised juhatus, revident

2. 2017 ürituste plaan

3. Sõnavõtud, ettepanekud

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.

Sügav kaastunne Küllile, Silviale 
ja Ehale perega

kalli abikaasa, isa, poja ja venna

ANdRES VUKS
kaotuse puhul.

Vana-Otepää JP

Valge päeva on varjanud
mure kivine sein.

Tõde valus on uskuda,
raske kaotuse lein.

Siiras kaastunne Ehale kalli poja

ANdRES VUKS
ootamatu kaotuse puhul.

Otepää Invaühingu pere

Meie sügav kaastunne Ehale 
ja kõikidele lähedastele kalli

ANdRES VUKSI

surma puhul.
 

Luile ja Rutti perega

Sügav kaastunne Küllile 
ja Silviale kalli abikaasa ja isa

ANdRES VUKSI

kaotuse puhul.

Merike K. perega

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Südamlik kaastunne Küllile ja 
Silviale kalli abikaasa ja isa 

ANdRES VUKSI
kaotuse puhul.

Kaire, Heivi, Aili, Krista, Aire, 
Kaja, Vaike, Kadri, Sille, Riina, 

Magret, Annely, Tiiu

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

Mälestame unustamatut 

ANdRES VUKSI

Sügav kaastunne lähedastele.

Perek. Adamson

Kallis Eha perega!

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu

ANdRES VUKSI

ootamatu kaotuse puhul.

Tiiu, Ants, Maia, Tiit, Asta, 
Laine, Helgi

Mälestuste kuldses leegis 
ära läheb siit meil keegi...

Eha, Külli, Silvia, Sirje ja Mihkel, 
südamlik kaastunne teile kalli

ANdRES VUKS`i

õnnetu surma puhul.

Aksel ja Lea perega

Rebas
Sangaste Veed OÜ  teostab

  - võlvitud maakivikeldrid 
  - maakivimüürid
  - maakivisillutised
  - betoonvundamendid

Tel. 5569 7176
www. maakivimuur.ee

Otepää Mesinike Selts 
korraldab 16. aprillil kell 10.00 loengu

Perede laiendamine ja uute perede moodustamine. 
Nõrkade perede järeleaitamine. 

Sülemlemise vältimine. Vastused küsimustele.

Lektor tõnu hiiemäe
info: 5049 020.

aili konts, 5650 9770.

Tervise Abi OÜ külastab Otepää Tervisekeskust 
Südamenädala raames 

20. aprillil kell 10.00-13.00. 

Seekord võtakse kaasa nii massaažitarvikuid, valuvaigistavaid 
plaastreid, magneesiumtooteid, uusi kevad/suviseid tervise- 
jalatseid ja muud huvitavat. 

Kohapeal teostatakse tasuta ka jalatalla diagnostikat, mis 
näitab jalgade rõhuasetust. Sinna juurde pakutakse vastavalt 
vajadusele erinevaid ortopeedilisi tallatugesid, pelotte, 
kannakõrgendusi, varvaste eraldajaid jne. 

Kolmapäeval, 19. aprillil 8:00 - 10:00 saab mõõta 
veresuhkru sisaldust, vererõhku.
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UPM-Kymmene Otepää AS 
korraldab Otepää vineeritehases aadressil Tehase 2, Otepää 
lahtiste uste päevad Otepää valla elanikele ja õpilastele. 

Tehas sai 2016. aasta lõpus valmis laiendusprojekti, mille käigus on kasvatatud tootmisvõimsust ning ehitatud 
uus kaasaegne puidukatlamaja. Tehase tootmisvõimsuseks on nüüd täismahul töötades ca 90 000 m³ kasevinee-
ri aastas. Tehases töötab täna 250 inimest. Toodame vineeri enamasti eksportturgudele ning selle valmimist on 
võimalik kohapeal näha avatud uste päeval, mis toimub 

18.04.2017 kolmel valitud kellaajal: kl 9.00, kl 12.00 ja kl 16.00. 
Ekskursioonide kestvuseks plaanime arvestuslikult 1 tund, mille sisse kuulub tööohutusvarustuse jagamine ja 
instrueerimine. Ekskursiooni algus tehase väravast.

Palume osavõtuks eelnevalt registreerida aadressil: otepaa@upm.com 
või helistades telefonil 7679100.

Kohtumiseni Otepää vineeritehases.
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Johannese evangeelium 20:15 Jeesus ütles talle: 
„Naine, miks sa nutad? Keda sa otsid?” Maarja 
arvas ta aedniku olevat ja ütles talle: „Isand, kui 
sina oled ta ära kandnud, siis ütle mulle, kuhu sa ta 
panid, ja ma ise toon ta ära.”

Luuka evangeelium 24:6 Teda ei ole siin, Ta on üles 
äratatud. Tuletage meelde, mida Ta teile rääkis juba 
Galileas...

Kui palju kordi olema silmapisarate ja südame-
valuga otsinud taga kedagi või midagi meile väga 
olulist olnut? Teades küll, et meie ajastu päevad 
pisaraid ei usu ja kipuvad neis hoopiski nägema 
nõrkust ja toimetulematust olukordadega, ene-
sehaletsust ja mida veel- ei mõelda isegi selle 
peale, mida muistsete päevade targad öelnud – 
kes minetab oskuse nutta, ei suuda peagi enam 
ka naerda. Vähemalt mitte siiralt ja elurõõmsalt 
naerda. Irve ja pilkenaer arvesse ei lähe...

Jeesuse lähedastel ei olnud enam mingit 
lootust. Nemad tulid vaid, et haua juures viimast 
kombetäitmist toimetada vastavalt siis koha- ja 
ajastu tavadele. See pidi olema nii-öelda viimane 
lähedane hüvastijätt. Peale seda suleti hauakam-
ber lõplikult...

Ja äkitselt – avatud ning tühi haud. Ja keegi 
võõras, kes küsib – naine, miks sina nutad? Keda 
sa otsid? Mure ja lein olid silmavee sedavõrd kibe-
dalt voolama pannud, et läbi selle silm ei seleta-
nud – seesama, keda võõraks aednikuks peeti, 
oligi ju see Otsitav ja Oodatav...küsimus aga, mis 
valulisest südamest tuleb, on siiras ja aus...kui 
sina oled Tema ära viinud, siis ütle, kuhu sa oled 
Tema pannud ja ma ise toon Ta ära. Ja alles hetke 
pärast selgub tõde, mis sealsamas peatab pisarad 

ja toob nutu asemele esmalt üllatumise ja siis selge 
rõõmu...Tema on tõesti üles tõusnud! Aga kes 
maistest ja muldsetest loodutest võis seda uskuda?

Meie otsime päevast päeva... Keda või mida? 
Kaotatud paradiisi? Tõde ja õigust? Tarkade kivi 
ja eluvett? Vahest ei tea me seda et isegi? Aga 
otsimine käib meie ümber ja meie sees. Kõike 
seda ja veel enamatki igatseb meel omada. Eks 
meie mäleta laulusõnu:
 “…läksin mina, lollikene hulkade sabas
 tarkade kivi jahtima.
 Rüsisin linnas ja roitasin rabas
 ristteedel pidasin vahti ma.
 Kamaluga usku ja omakootud nimi
 oli minu reisivarustus.
 Takulõimest põll, kuhu panna see kivi,
 elu mõte ja unistus...

Ning laulja enesepihtimuslikud sõnad räägi-
vad meile – sa leiad otsitava sealt, kust sa oma 
teed alustasid. See, mida sa omast jõust ja tarku-
sest tegid, ei toonud sulle midagi. Alles lootuse 
kaotanuna koju tagasi jõudes leidsid selle, mida 
olid otsima läinud. Avastasid tõsiasja, et elu on 
surmast vägevam ja leidsid üles taas kord kaotatud 
raja... mäletad, kui keegi rääkis sulle kord, et liha-
võttepühil isegi päikene tantsivat taevas – kelle, 
mille pärast siis? ...eks ikka surnuist üles tõusnud 
Jeesukese pärast, kes nüüd kõigile ristirahvale 
kuulutab: mina elan ja teiegi saate taas elama! Eks 
ikka selle pärast, et haud on tühi ja surma võim 
on murtud ning kuigi me elame ka edaspidi surma 
ja kaduvuse maailmas, on meil ometigi üks kindel 
lootus, mille peale usku rajada. See lootus  ja see 
usk on läbi teinud aastatuhandete tuleproovi, seda 

on vaagitud nii omade kui vastaliste poolt ja ometi 
elab ta edasi. Koos ülestõusnud Jeesusega, kes on 
tõotanud - ma tulen kord taas teie juurde. Aga 
kui ma kord tulen, siis kas leian ma veel usku maa 
pealt?

See on küsimus igale otsijale hingele. Kas olen 
mina see, kes Ülestõusmispühadest rõõmustab ja 
nende sügavamat mõtet, kui tõelist tarkade kivi 
otsib? Või jätkad sa seda, mille kohta laulik ütleb:
 “hoolega tuhnisin maardlates ringi
 rahnude karedust trotsides...
 Viimases lootuses vaarusin mäkke,
 ahmisin õhku nii hõredat.
 Pea käis ringi ja nälg tuli kätte,
 Pihus vaid kivised sõmerad...

Ja mõtle sellegi üle... ka laulik leidis oma otsitu 
alles väsinuna koduväravasse tagasi jõudes. See 
on ainumas ja oluline sõnum, mida sai vaid varjatu 
ja peidetuna edasi anda aegadel, mil otsesem vihje 
oleks lauliku suu sundinud vaikima vähemalt 
laval ja raadios-televisioonis. Aga nagu öeldud – 
tark leiab sealt, kuhu rumal pillab ja üles võtta ei 
märka. 

Ülestõusmispühad on üheks selliseks peatuse- 
või pöördepuntiks meie aastaringis, mis küsivad: 
mida need päevad tähendavad sinu jaoks? Kas 
absoluutselt ei midagi? Või mõnede vanade 
kommete täitmist: munade värvimist, pajukasside 
tuppa toomist ja lastele pidulikuma tuju loomist 
kevadiste värvide, sümbolite ja muu sellisega? 
See on juba veidikese enamat. Vähemalt teadmi-
ne ja mälestus millestki-kellestki on alles jäänud. 
Või on sinu pühade juurde kuuluvaks kõik need 
kenad kombed, mis meid endidki täiskasvanute 
muremaadelt hetkeks taas laste rõõmude juurde 

toovad, pluss veel midagi? Teadmine sellest, et 
keegi on surmavalla ära võitnud, loodud ja lan-
genud inimsoo võlakirja sellega katki rebinud ja 
neile, kes olid enne, on praegu ja tulevad pärast 
meid - elu kinkinud? Nõnda, nagu vanim Üles-
tõusmispüha kuulutus- ja kiituslaul seda nii Ida- 
kui Läänekirikus kuulda laseb: “Kristus on sur-
nuist üles tõusnud, surmaga surma maha tallanud 
ja neile, kes hauas olid, elu kinkinud...” 

Üha uued ja uued õpetused, kuulutused tungi-
vad peale, mõned kirja pandult, mõned läbi mingi 
muu meediakanali. Mõned suust-kõrva räägitu-
na, tõotades õnne, rikkust, tarkust ja pikka elu... 
Verisem ja kurjem neist kuulutusist kõlab tuhan-
detes ja kümnetes tuhandetes meie kodumandri-
le voolavate ülbete võõraste suust, kes nõuavad 
– võta vastu meie kombed ja kuulutus – või sure! 

Mida on meil vastu panna, mis meid taas 
ühtseks teeks ja annaks vastukaalu ning kindla 
usu sellesse – me ei vaja ajalikku, sest omame juba 
ajatut. Me ei vaja kaduvat, sest omame igavest. 
Me ei vaja surelikku, sest meil on juba olemas 
Ülestõusmispüha kuulutus üles tõusnud ja elavast 
Jeesusest Kristusest. See on olnud hea meie esi-
vanemaile, kes ehitanud need taeva poole sirutu-
vad pühakojad, kes õppinud küünlavalgel lugema, 
kellede haudagi tähistab Ülestõusmise sümbol 
– rist. Toogu ka tänavused Ülestõusmispühad 
rõõmu kodudesse, rahvast kirikutesse ja rahu ning 
teadmise südamesse – ära otsi Elavat surnute selt-
sist...! Vaata, siin Tema on ... ülestõusnud Issand. 
Seesama eile, täna ja igavesti!

Õnnistatud Ülestõusmispühi!
eeLk sangaste ja Laatre koguduste õpetaja:

ivo PiLL 

Koduteenuse ja tugiisikutee-
nuse arendamine Otepää, 

Palupera, Puka ja Sangaste 
piirkonnas 

(2014-2020.2.02.16-0015)
projekti teabepäevad:

Otepääl – 25.04.2017 kell 15.00 Lipuväljak 13, Otepää, 
3. korrus,

Pukas – 26.04.2017 kell 15.00 Kesk 47, Puka Rahvamaja, 

Paluperas – 24.04.2017 kell 15.00 vallamaja, Hellenurme 
küla.

Mai esimesel nädalal toimub teabepäev ka Sangastes.

Lisainfo: Angelika Armolik, tel 5303 3032.


