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Nr 9 (445)
PALUPERA
vald

Peaminister Jüri Ratas õpetas
Otepää Gümnaasiumis koolilapsi
5. mail külastas Otepää Gümnaasiumit Eesti Vabariigi peaminister Jüri
Ratas. Vestluses, mille teemaks oli
"Eetika ja poliitika", arutati olulisi
faktoreid poliitilises elus, mille puhul
paljuski tõi peaminister paralleele
spordist.
Veel tuli juttu erakondadevahelistest suhetest, Eesti Vabariigi juubeli
ettevalmistustest ning nendega seotud
üritustest. Kohtumise muutis huvitavamaks Jüri Ratase aktiivne suhtlemine kooliõpilastega, mille käigus sai
sarnasusi tuua ka gümnaasiumiõpilase
ning poliitiku elust. Olulisimaks võib
pidada seda, et elus on tähtis roll isiklikul eeskujul ning erinevad maailmavaated tulevad ainult kasuks.
Kohtumise lõpetuseks soovis peaminister gümnasistidele edu eksamitel ning mainis ära veel kaks olulist

tõetera, millest iga inimene, nii noor
kui vana, võiks joonduda: "Eksimus
on inimlik!" ning "Oluline on kuulata
ja märgata enda ümber toimuvat."
Pärast
ametlikku
ettekannet
nõustus härra Ratas andma teleintervjuu ka koolimeedia meeskonnale. Peaministrilt küsiti nii isiklikku
karjääri, Rail Balticut kui haridussüsteemi puudutavaid küsimusi. Teleajakirjaniku rolli täitis 11. klassi õpilane
Karl-August Soonberg ning operaatori ametis oli Janno Puurits 10. klassist.
Koolitund vabariigi peaministriga
kujunes väga meeldivaks ja harivaks
kohtumiseks ning tõestas ilmekalt,
et kõrge poliitik on hea suhtleja ning
leiab kõikidega kiiresti ühise keele.
Pille-Riin Merilo,
Otepää Gümnaasiumi 10. b klass

Peaminister Jüri ratas andis intervjuu koolimeediale.
Teleajakirjaniku rolli täitis Karl-August Soonberg (11. kl.)
ning operaatori ametis oli Janno Puurits (10. kl.)

Aasta ema ja aasta ema konkursi nominente tunnustatakse
emadepäeva kontserdil 13. mail kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Samas toimub ka kõige väiksematele vallakodanikele
sünnikirjade üleandmine.
Valla aasta ema konkursile esitati kolm kandidaati: Ene
Prants, Inge Sõlg ja Karin Uibopuu.
Aasta ema Ene Prants on elupõline Otepää elanik. Ene
töötab massaaži- ja iluvaldkonnas ning on aktiivne vabatahtliku töö tegija.
Aasta ema nominent Inge Sõlg on Otepää spordihoone
puhastusteenidaja ja on alati rõõmsameelne ning hoolikas.
Aasta ema nominent Karin Uibopuu töötab Otepää Lasteaias lasteaiaõpetajana ja tõi Otepääle linetantsu.
Aasta ema kontserdil esineb Alen Veziko ja avatakse
Veronika Pulleritsu fotonäitus „Ilu vanaema aias“. Antakse
üle ka sünnikirjad väikestele vallakodanikele, kes on sündinud 01.10.2016 -31.03.2017. Sellel ajavahemikul sündis
19 last, neist 7 poissi ja 12 tüdrukut. Lisaks sünnikirjadele
saavad lapsed mälestuseks fotoalbumi, Helin Villa lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa poolt kootud papud.

SANGASTE
vald

President Kersti Kaljulaid jooksis
Otepäält Elvasse ajaga 2:09.46,
mis andis 922. (naistest 167.) koha.
35. Tartu jooksumaratonil oli Ibrahim
Mukunga Wachira ülekaal teise ja kolmandana lõpetanud Roman Fosti ning Raido
Mitti ees enam kui neli minutit. Sokkides
jooksnud Wachira püstitas ka uue rajarekordi 1:13.23.
Naistest oli parim samuti uut rajarekordi
1:29.39 jooksnud Olga Andrejeva, olles
üldarvestuses 36. Teisena lõpetas mullune võitja Kaisa Kukk ning kolmandana
Moonika Pilli.
Kokku läks startis 3262 jooksjat ja kepikõndijat. Neist 1623 pikemale 23 km distantsile, 1474 keskmisele 10 km jooksule ja
165 lühemale 5 km distantsile.
Järgmine Tartu Maratoni Kuubiku sarja
osavõistlus on 36. Tartu rattaralli, mis toimub 28. mail.

Head Otepää valla
asutused ja organisatsioonid, seltsingud ja
ettevõtjad!

Monika Otrokova

Volbriöö teatejooksu parim oli võistkond „Verpa ja sõbrad“
dale kohale tuli Valgamaa Kaitseliit koosseisus Aili Popp, Maive Vill,
Jelena Všivtseva, Imre Õim, Margus
Koor, Vjatšeslav Všivtsev ja Ülar
Lehiste. Neljas oli Tartu Spordiklubi
Kalev, viies Pühajärve Spa&Puhkekeskus, kuues Pedajamäe küla ja seitsmes Pilkuse küla.
„Otepääle omaselt tähistati Volbriööd sportlikult,“ ütles võistluse
avanud Otepää vallavanem Kalev
Laul. „Hea meel oli näha, et ka kõige
pisemad võtsid vapralt suurtega
mõõtu.“

OTEPÄÄ
vald

Jooksumaratoni võitis
keenialane Ibrahim
Mukunga Wachira

Otepää Naisselts valis valla aasta emaks Ene Prantsu

30. aprillil toimus Tehvandi staadionil
traditsiooniline Volbriöö teatejooks,
kus osales 7 võistkonda ja 49 võistlejat.
Teatejooksu võitis Andrus Veerpalu võistkond „Verpa ja sõbrad“.
Võiskonnas jooksid Anlourdees Veerpalu, Anette Veerpalu, Helin Külm,
Gunnar Kruus, Alvar Johannes Alev,
Andreas Veerpalu ja Andrus Veerpalu. Teise kohta saavutas Karupesa Team koosseisus Marit Maribel
Pulles, Teiloora Ojaste, Mariel Merlii
Pulles, Steve Vahi, Albert Unn, Ivar
Všivtsev ja Mart Všivtsev. Kolman-

PUKA
vald

Otepää Vallavalitsuse partneriks
võistluse korraldamisel oli kergejõustikutreener Toomas Halliste, kes
märkis, et selleks aastaks valitud Tehvandi rada oli nii võistlejatele kui ka
pealtvaatajatele huvitav. Publik sai
jooksjaid jälgida terve raja ulatuses
ning see tegi kaasaelamise põnevamaks, kui varasematel aastatel.
Kõik võistkonnad said auhinnaks
kringli. Esimesed kolme koha võistlejaid tunnustati valla medaliga. Võistkond „Verpa ja sõbrad“ said aastaks
uhke rändkarika. Esimesele kohale

pani auhinna välja Ugandi Resto,
milleks olid suured pitsad. Teine koht
sai auhinnaks Pühajärve Spa&Puhkekeskuses bowlingumängu võimaluse
ning kolmandale kohale olid auhinnad välja Otepää Vallavalitsuselt.
Meeleolu lõid rahvamuusikud - perekond Soonberg.
Võistlust korraldas Otepää Vallavalitsus koostöös Spordiseltsiga Kalev ja
Tehvandi Spordikeskusega, toetasid
Ugandi Resto ja Pühajärve Spa&Puhkekeskus.
Monika Otrokova

4. juunil tähistame Eesti lipu 133.
sünnipäeva rongkäiguga Lipuväljakult Otepää kirikumõisasse.
Kes soovib rongkäigust osa võtta,
ootame teid koos oma asutuse lipuga kell 10.45 Lipuväljakule. Rongkäik
algab kell 11.00.
Tule ja tähistame koos Eesti lipu
133. aastapäeva!
Palume rongkäigus osalemise soovist teada anda kuni 03.06.2017
e-posti aadressil: monika@otepaa.
ee või telefonil 505 8970 (Monika
Otrokova).

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Vallavolikogus
04.05.2017
Nõustuti Vabariigi Valitsuse algatatud haldusterritoriaalse

korralduse muutmise ettepanekuga Otepää valla, Puka valla ja
Sangaste valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemiseks.
n

Otsustati korraldada Otepää valla, Sangaste valla ja Puka

valla ühinemiskokkuleppe (edaspidi ühinemiskokkulepe) avalik
väljapanek ajavahemikul 5. – 21. mai 2017. a. Ühinemiskokkuleppega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus, Pühajärve Raamatukogus ja Otepää valla veebilehel
www.otepaa.ee. Määrata ühinemiskokkuleppele ettepanekute ja
vastuväidete esitamise tähtajaks hiljemalt 21. mai 2017. a.
n

11. mai 2017

Otepää, Sangaste ja Puka ühinemiskokkulepe on avalikul väljapanekul

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Otsustati kinnitada Otepää valla elanike arvamuse väljasel-

gitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused järgmiselt: 1.1
rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja kantud Otepä valla elanike arv
3292; 1.2 rahvaküsitluses osalenud elanike arv 39, ehk 1,18% nimekirja kantud elanikest; 1.3 küsimusele “Kas toetate Otepää valla,
Puka valla ja Sangaste valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“
antud: 1.3.1 „Jah“ vastuseid kokku 18, ehk 46,15% arvamuse avaldajatest; 1.3.2 „Ei“ vastuseid kokku 21, ehk 53,85% arvamuse avaldajatest. Volikogu leiab, et faktiliselt küsitlus toimus, kuid sisuliselt
ebaõnnestus.

Otepää vallavolikogu otsustas 4. mail
saata Otepää, Sangaste ja Puka valdade
ühinemiskokkuleppe avalikule väljapanekule, mis kestab 5.-21. maini 2017.
2016. aasta detsembris allkirjastasid
Otepää ja Sangaste valdade juhid ühinemislepingu, mille kohaselt ühinevad
Otepää ja Sangaste vald ning Palupera
vallast Lutike, Makita, Miti, Neeruti,
Nõuni, Päidla ja Räbi küla.
Vabariigi Valitsus algatas 2017. aasta
veebruaris Puka valla osas haldusterritoriaalse korralduse muutmise menetluse ning Puka valla ühinemise Otepää
valla ja Sangaste vallaga. Otepää vallaga
ühinevad Puka valla külad: Puka alevik,
Komsi, Kähri, Kibena, Meegaste,
Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Kolli, Plika,
Prange, Põru.
Otepää vallavolikogu esimees Siim
Kalda märkis, et volikogu otsustas ühe-

häälselt toetada Vabariigi Valitsuse
ettepanekut ning leiti, et tulevikus võiks
sujuda koostöö ühineva Puka valla inimestega suurepäraselt.
Ühinemiskokkuleppe eelnõus on
kokku lepitud ühisvalla toimimise aluspunktid, mis kattuvad möödunud aasta
lõpus Sangastega sõlmitud lepinguga.
„Eelnõu kohaselt jääb valla nimeks
Otepää, keskus on endiselt Otepääl ja
volikogus saab olema 17 liiget, kes valitakse ühises ringkonnas,“ sõnas Kalda.
„Puka alevikus luuakse teenuskeskus,
mis lisaks teenuste osutamisele peab
tagama kohalike elanike kaasarääkimise võimaluse. Ühinenud valla uue arengukava vastuvõtmiseni kehtib ühineva
Puka valla territooriumil eelmisel aastal
kinnitatud Puka valla arengukava.“

Otepää valla, Sangaste valla ja Puka valla
ühinemiskokkuleppe avalik väljapanek
korraldatakse ajavahemikul 5. - 21. mai 2017. a.
Ühinemiskokkuleppega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses, Otepää Linnaraamatukogus, Pühajärve Raamatukogus
ja Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee 5.-21. mai 2017. a.
Ühinemiskokkuleppe ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg on 21.mai 2017. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele e-posti
aadressil vald@otepaa.ee või postiaadressil Lipuväljak 13,
Otepää vallasisene linn, Otepää vald 67405.

AMETLIK INFO
Kääriku kinnistul ehitise (võistkonnamaja 1) püstitamiseks.
n

n

DETAILPLANEERINGUD

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku

kinnistul ehitise (võistkonnamaja 4) püstitamiseks.
n

Otepää Vallavalitsuses

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku

kinnistul ehitise (võistkonnamaja 3) püstitamiseks.
n

Monika Otrokova

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku

kinnistul ehitise (võistkonnamaja 2) püstitamiseks.

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas Kääriku

kinnistul ehitise (võistkonnamaja 5) püstitamiseks.
n

Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Nüpli külas

Kassiristi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Aakre metskond 162 kinnistul, Poslovitsa soo kinnistul, Metsajärve kinnistul,

se Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt

Otepää Vallavalitsus otsustas 26. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-183 lõpetada Kassiratta külas asuva

järve külas Sõjatamme kinnistul ehitise (Pühajärve matkarada) rekonstrueeri-

maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.

Kassiristi kinnistu detailplaneeringu koostamise. Kassiratta külas asuva Kassiristi kinnistu (katastri-

miseks.

26.04.2017
n

n

Nõustuti Kastolatsi külas asuva ca 2,69 ha suuruse maaüksu-

Nõustuti Koigu külas asuva ca 1,62 ha suuruse maaüksuse

Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina vastavalt

tunnus 63601:003:2531) detailplaneeringu algatamist taotles kinnistu omanik Üllar Kangur (avaldus
registreeritud 8. mail 2007. a nr 13-1.3/940 all).

Nõustuti Vana-Otepää külas asuva ca 2,98 ha suuruse

vallas Kassiratta külas Kassiristi kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu eesmärgiks

maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maareservina

oli kinnistule ehitusõiguse ala määramise võimalikkuse väljaselgitamine. Detailplaneeringu menetlus on

vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.

seisnud pikalt ja vahepeal on muutunud mitmed õigusaktid. Planeeringut ei ole koostatud ning esita-

n

Ei nõustutud Otepää vallasiseses linnas asuva ca 0,41 ha

tud Otepää Vallavalitsusele menetlemiseks. 2013. a kehtestati Otepää valla üldplaneering, mille koha-

suuruse maaüksuse Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maa-

selt jääb katastriüksus hajaasustusse, kus puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. 1. juulil 2015. a

reservina, kuna see maaüksus on antud Otepää valla munitsipaalo-

jõustunud ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 5 kohaselt võib planee-

mandisse Ala-Veske maaüksusena.

ringu koostamise korraldaja enne seaduse jõustumist algatatud detailplaneeringu menetluse lõpetada,

n

n

Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Pühajärve külas

Sõjatamme kinnistul ja Aakre metskond 57 kinnistul ehitise (Murrumetsa mat-

Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 24. mai 2007. a korraldusega nr 2-4-313 „Otepää

maareformi seaduse § 31 lõike 1 punktile 8.

Kaldaääre kinnistul, Sihva külas Saare III kinnistul, Kalda kinnistul ja Püha-

karada) rajamiseks.
n

Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Sihva külas Koo-

liranna kinnistul ja Jõe kinnistul ehitise (Pühajärve tunnetusrada) rajamiseks.
n

Väljastati UPM Kymmene Otepää AS-ile ehitusluba Otepää vallasiseses

linnas Tehase kinnistul ehitise (kilehall) püstitamiseks.
n

Väljastati Eili Reale ehitusluba Otepää vallasiseses linnas J. Hurda tn 22

kinnistul ehitise (abihoone) püstitamiseks.
n

Kooskõlastati Pühajärve külas Kukemäe maaüksusele (katastritunnus

Väljastati AS-ile Alexela Oil projekteerimistingimused

kui planeerimisseaduse kohaselt puudub detailplaneeringu koostamise kohustus. Otepää Vallavalitsus

Otepää vallasiseses linnas Tartu mnt 24 kinnistul veeldatud maagaa-

on seisukohal, et katastriüksusele ehitusõiguse taotlemisel puudub vajadus koostada detailplaneering.

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.

si LCNG tankimisseadme ehitusprojekti koostamiseks.

Ehitusõigust saab katastriüksusele taotleda läbi projekteerimistingimuste. Samuti on vahetunud kinnistu

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.

Väljastati sihtasutusele Tartu Sport projekteerimistingimused

omanik (20. septembrist 2007. a on Kassiristi kinnistu omanik Joel Ostrat). Planeerimisspetsialist pöördus

n

Nõustuti kahele isikule lapsehoiuteenuse osutamisega Otepää Perekeskus

Otepää külas Kaarna järv kinnistul ujuvsilla ehitusprojekti koosta-

detailplaneeringu algatamist taotlenud isiku ja kinnistu omaniku poole, saamaks infot detailplaneeringu

MTÜ Pipo mängutoas (asukoht Otepää vallasisene linn Valga mnt 1b) ajavahe-

miseks.

menetluse jätkamise kohta. Detailplaneeringu algatamist taotlenud Üllar Kangur teatas 10. aprillil 2017.

mikul 1. aprill - 31. august 2017. a.

n

n

n

Väljastati Hanno Püttsepale ehitusluba Kääriku külas

a e-kirja teel, et soovib detailplaneeringu menetlemise lõpetamist. Kinnistu omanik Joel Ostrat oma seisukohta ei esitanud. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Uue-Lükardi kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks.
n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.

n

Lõpetati Kassiratta külas asuva Kassiristi kinnistu detailpla-

63601:001:0713) kavandatava puurkaevu asukoht.

n

Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 Tartu Spordiselts „Kalev“

400 eurot 30. aprillil 2017. a toimuva spordiürituse „Otepää Volbriöö teatejooks
2017“ korraldamiseks; 1.2 MTÜ Otepää üritused 300 eurot 3. juunil 2017. a

Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu muutmise
detailplaneeringu koostamise lõpetamine

toimuva spordiürituse „4. Kekkoneni jooks“ korraldamiseks; 1.3 MTÜ Otepää

mapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu koostamine.

Otepää Vallavalitsus otsustas 26. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-184 lõpetada Otepää Ajaloo

a toimuva spordiürituse „II Pühajärve matkamaraton tõukeratastel“ korraldami-

n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.

Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneeringu koostamise. Otepää vallasiseses linnas

seks; 1.5 Tartu Spordiselts „Kalev“ 500 eurot 2017. a augustis toimuva spordiüri-

n

Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384

asuva Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu muutmise detailplaneering on algatatud Otepää

tuse „Otepää lahtised meistrivõistlused kergejõustikus“ korraldamiseks.

neeringu koostamine.
n

Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Otepää Ajaloo Tee-

treeningrogain“ korraldamiseks; 1.4 Loodusturism OÜ 500 eurot 22. juulil 2017.

Vallavalitsuse 29. juuli 2009. a korraldusega nr 2-4-327 „Otepää linnas Otepää Ajaloo Teemapargi

eurot ja teine osa kolmele isikule kogusummas 576 eurot.
n

üritused 200 eurot 24. - 25. juunil 2017. a toimuva spordiürituse „14h Otepää

Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule

detailplaneeringu muutmise algatamine“.
Detailplaneeringuga hõlmatud maa-alal kehtib Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneering, mis

summas 8,95 eurot.

n

Määrati MTÜ Otepää Kinnaspunkt 200 euro suurune kultuuriürituse

toetus 20. mail 2017. a toimuva ürituse “Perepäev” korraldamiseks.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale „Päästeteenis-

Määrati ühele isikule hoolekandeasutuses hooldamise toetus

on kehtestatud Otepää Vallavalitsuse 9. novembri 2005. a korraldusega nr 2-4-601. Detailplaneeringu

tus“ 1450 eurot, sh: 1.1 1090 eurot Pühajärve rannavalve teenuse kulude katmi-

100% ulatuses hoolekandeasutuses isiku ülalpidamise kulu maksu-

muutmise algatamisel olid detailplaneeringu muutmise eesmärkideks: 1) kaasata planeeringualas-

seks; 1.2 360 eurot 17. mail 2017. a toimuva kriisiõppuse Tehvandi 2017 kulude

muse ja isiku poolt tasumisele kuuluva summa vahest.

se Valga mnt piirnevad, Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneeringu menetluse ajal reformimata

katmiseks.

n

n

Määrati ühele isikule hooldajatoetus.

maaüksused, mis praeguseks on munitsipaliseeritud ja katastriüksuse 55601:004:1870 koosseisus; 2)

n

Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks

kavandada lisaks olemasolevale planeeringulahendusele kergliiklustee ja parkla Valga mnt äärde; 3)

tööd 2017“ tulemused. Tunnistati pakkujad AS TREV-2 Grupp (registrikood

Otepää vallas 5-liikmeline komisjon koosseisus: 1.1 Mairo Kangro

täpsustada rahvaürituste korraldamiseks vajalike teede, parklate ja muude rajatiste asukohti; 4) vaja-

10047362), Aktsiaselts Eesti Teed (registrikood 12249762), Kopa Grupp OÜ

(komisjoni esimees); 1.2 Aado Altmets; 1.3 Kalev Laul; 1.4 Jaanus

dusel täpsustada maa kasutamise juhtotstarvet ja maaüksuste piire. Planeeritav ala hõlmab järgnevaid

(registrikood 11286169), OÜ HANSO MK (registrikood 11043389) ja OÜ

Raidal; 1.5 Vello Vou. Seati hajaasutuste programmist toetatavate

katastriüksuseid: Linnamäe org (katastritunnus 55601:004:1870, pindala 59 111 m²), Linnamäe tee

MAVETER (registrikood 10698604) vastavaks hankedokumentides esitatud

valdkondade prioriteetsus alljärgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim) -

1 (katastritunnus 55601:004:1340, pindala 1000 m²), Linnamäe tee (katastritunnus 63601:001:0294,

kvalifitseerimise tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise

veesüsteemide valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüsteemi-

pindala 1911 m²), Linnamäe nõlv (katastritunnus 55601:004:0003, pindala 12 500 m²) ja Vabadussõja

kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja

de valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepääsuteede valdkond; 2.4 pri-

(katastritunnus 55601:004:0002, pindala 4251 m²). Planeeritava ala pindala on ca 8 hektarit. Koosta-

AS TREV-2 Grupp poolt esitatud pakkumus summas 16 029 eurot koos käibe-

oriteet IV (madalaim) – autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.

tud detailplaneering tegi ettepaneku jagada maa-ala seitsmeks krundiks: POS 1-2 – Otepää Ajaloo

maksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga pak-

Teemapargi krundid (ühiskondilike ehitiste maa ja ärimaa), POS 3-5 – transpordimaa krundid, POS 6

kumus.

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas

Kääriku kinnistul ehitise (spordihoone) rekonstrueerimiseks.
n

seisnud pikalt (üle seitsme aasta) ja vahepeal on muutunud mitmed õigusaktid. Otepää Vallavalitsus
ei soovi detailplaneeringu koostamist jätkata, kuna arendusplaanid on muutunud. Detailplaneeringu

Kääriku kinnistul ehitise (peahoone) rekonstrueerimiseks.
n

a ning avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 9. aprillil 2010. a. Avalikul väljapanekul ja
avaliku arutelul esitati vastuväiteid ning neid ei suudetud lahendada. Detailplaneeringu menetlus on

Kääriku kinnistul ehitise (hotell) laiendamiseks.
n

ring võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää Vallavalitsuse 9. detsembri 2009. a korraldu-

TÄHELEPANU!

sega nr 2-4-636. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 28. detsember 2009. a – 12. jaanuar 2010.

Kääriku kinnistul ehitise (saun) rekonstrueerimiseks.
n

Kinnitati lihthanke „Otepää valla kruusateede remondi- ja hooldus-

– tootmismaa krunt ja POS 7 – Vabadussõja mälestussamba krunt (üldkasutatav maa). Detailplanee-

04.05.2017
n

n

Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus ehitusluba Kääriku külas

koostamise lõpetamisega jääb alale kehtima Otepää Vallavalitsuse 9. novembri 2005. a korraldusega nr 2-4-601 kehtestatud Otepää Ajaloo Teemapargi detailplaneering (aktsiaselts Kobras, töö nr P
148/2). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

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

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

Kõik, kes eelregistreerisid ennast eterniidikogumise projektis - palume oma eterniidikogused ära tuua vahemikus:
09.05.–12.05.2017 kell 10.00 – 18.00 Otepää Jäätmejaama.
13.05.2017 saab eterniiti ära tuua kell: 8.00 – 15.00.
NB! Kehtib ainult neile, kes on eelregistreerunud!
Täpsem info: Urmas Kuldmaa 502 2316.

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 25. mail.

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

O T E P Ä Ä
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Otepää perepäeval näidatakse pruutkleite
20. mail algusega kell 11.00 toimub Otepää Keskväljakul kogupereüritus – MTÜ Otepää Kinnaspunkti perepäev. Kõikide muude tegevuste kõrval
saab perepäeval näha mitmesuguseid pruutkleite.
Abiorganisatsioon MTÜ Otepää Kinnaspunkt
on Soome Kinnaspunkti järglane ning loodud
2017.aasta jaanuaril üheskoos Soome Vihti vallaga.
Otepää Kinnaspunkti juhatuse liige Riita Aader
ütles, et perepäeva idee küpses juba pikka aega
ning lõpuks otsustati see ka teoks teha.
Kogupereüritusel toimuvad erinevad võistlused
peredele, kätt saab proovida küünlavalmistamise,
savinõude tegemise ja portselanmaali õpitubades,
tantsitakse ja lauldakse. Lustlikuma meelega pereliikmed võivad osaleda saapaviskamise võistlus-

tel Ugandi Resto kõrval asuval platsil. Muusikat
teevad ansamblid Minikuppel, Bailamus ja pime
lõõtspillimängija Avo Paap Rõngust, esinevad Hellenurme kõhutantsijad.
„Kõige vaatemängulisem ongi ehk pruutkleitide, lilleneiukleitide ja pidulike kleitide moedemonstratsioon. Modellideks on noortekeskuse
ja Otepää Gümnaasiumi õpilased,“ märkis Riita
Aader. „Tasub tulla koos perega kohale ning osa
võtta.“ Soengud teeb Otepää Perejuuksur.
Väljas on ka kaitseliit, naiskodukaitse, politsei,
päästeamet ja Punane Rist oma tegevuse tutvustamisega, toimuvad relvanäitused. Küpsetatakse üheskoos pannkooke ning päästeamet pakub
kõigile torti. Otepää rahvamuusikud „Karupojad“

Kultuurikalender

õpetavad lastele koos Soome Vihti valla elanikega
Soome laule ja tantse.
Perepäeva korraldab MTÜ Otepää Kinnaspunkt koostöös naiskodukaitse, kaitseliidu, politsei, päästeameti, Otepää Avatud Noortekeskuse, Merle Lillepoe, Ugandi Resto, Punase Risti
ja Uhti kõrtsi ja Otepää endise teenindusmajaga.
Perepäeva toetab Otepää Vallavalitsus ja kohaliku omaalgatuse programm. Perepäev on kõigile
tasuta.
Seoses perepäevaga on 20. mail kell 8.00-17.00
Otepää Keskväljakul endise teenindusmaja esine
suletud.
Monika Otrokova

Siidisabad tulid oma uue "Cats"i kavaga kolmandat korda
Eesti noortemeistriteks rühmvõimlemises
Alles see oli, kui publiku ja sadade fännide
rõõmuks jäeti Miss Valentinilt Eestisse ainus kuldmedalikomplekt.
Sel nädalavahetusel peeti Tallinna külje all Eesti
meistrivõistlused, kus otsustati 2017. aasta iluvõimlemise tiitlite saatus. Olgugi, et Siidisabad olid
juba kahekordsed (2015, 2016) Eesti meistrid, valmistuti ka seekordseks etteasteks täie tõsidusega.
Oleme juba varemgi kirjutanud Siidisabade uskumatust võidutahtest ja pühendumisest ning ka sel
tiitlivõistlustel ei jäetud midagi saatuse hooleks.
Pärast täiuslikkuseni lihvitud etteaste esitamist
ilmusid tabloole hindenumbrid, milliseid polnud
kiisude silmad veel näinud: 18,775!
Meenutuseks, et ka Miss Valentinil olid just Siidisabad need, kes ainsa rühmana ületas 18 punkti
piiri, mis tagas kuldse medali. Paar kuud hiljem
olukord kordus ja uus punktitase annab eriti hea
positiivse laengu kuu lõpus toimuvaks MMiks
Soomes, Helsingi jäähallis.
Pärast võistlust oli noor Siidisabade treener, juht

ja õpetaja Elsa Sinijärv talle omaselt vooruslikult
tagasihoidlik ning teatas: "Tegime nagu oskasime."
Balletiõpetaja Maarja Jaanovits võttis soorituse
kokku järgnevalt: "Tüdrukud on motiveeritud ja

töökad igapäevases treeningprotsessis. Jõuavad
lisaks rühmvõimlemisele harjutada iluvõimlemise individuaalkavu. Tublid, töökad ja sümpaatsed
noored sportlased, kellega on puhas rõõm koostööd teha!" Olgu lisatud, et Maarjal on lisaks Siidisabadele ettevalmistatud ka juuniorideklassi tüdrukud, kes tulid samuti Eesti meistriteks.
Ka kohtunike lauataga istuvad eksperdid polnud
peale võistlust emotsioonidega kitsid: "Ilusad
tüdrukud, ühtlaselt peenikesed, perspektiivsed
ja võimekad. Nende aeg on veel ees juuniori- ja
meistriklassis. Siis peavad hakkama end tõestama.
Tuleb meeles pidada, et ka teised riigid ei maga ja
ihkavad kõige kõrgemat võitu sel alal. Pean silmas
eelkõige soomlasi ja venelasi..."
Jääme huviga ootama Siidisabade järgmist etteastet juba paari nädala pärast toimuval Helsingi
maailmameistrivõistlustel.
Aare Tamme
foto: Indrek kask

SUVINE MAALIKURSUS OTEPÄÄL

OOTAME
PEREPÄEVALE
OTEPÄÄ KESKVÄLJAKUL
20. mail 2017 kell 11:00
Moedemonstratsioon „Pulmakleidid
läbi aegade“,
ansamblid Minikuppel ja Bailamos,
Hellenurme kõhutantsijad jm.
Oma tegemisi tutvustavad Päästeamet,
Kaitseliit, Naiskodukaitse,
Punane Rist, Politsei
Õpitubades küünalde valmistamine,
portselani maalimine, savist esemete
valmistamine
Sportlikud mängud
Vanavara müüjad
Pakume pannkooke
25 aastat Eesti Päästeametit

Otepää Spordihoone
saun

on suletud
15. maist kuni kütteperioodi alguseni.
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Suvine maalikursus Otepääl toimub mai-juuli 2017. Maalikursuse eesmärk
on pakkuda Otepää valla inimestele võimalust enesetäiendamiseks ja vaheldust argipäeva saginast. Julgustame osalejaid oma loovust vabaks laskma
ja ennast loominguliselt väljendama sõltumata tehnilistest oskustest ja
eelarvamustest. Kursusel osalemiseks ei ole olulised eelteadmised, peamine on soov maalida. Eneseväljendus värvide abil on lõbus ja jõukohane
igale inimesele.
Kursuse juhendajaks on Otepääl elav kunstnik Reet Ohna, kes on pälvinud
oma töödega ka rahvusvahelist tunnustust.
Esimene tund toimub kolmapäeval 24. mail kell 18.00 Otepää vallavalitsuse
hoone 3. korruse ruumis nr. 321. Esimene tund on sissejuhatav, kus teeme
tutvust maalimise algtõdedega ja lepime kokku , kuidas tunnid edaspidi
hakkavad toimuma. (1. tundi pole vaja osalejatel midagi kaasa võtta).
Maalikursuse korraldab Otepää Naisselts. Toetab Otepää vald.
Lisainfoks ja eelregistreerimiseks võta palun ühendust telefonil 51991690
või e-maili aadressil: mairi.jarviste(at)gmail.com.

11. mail 		
kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses
lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!
Info: 509 7795.
12. mail 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Ansambel Kukerpillid 45. Kaastegev Juss
Haasma. Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis.
13. mail
kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
Otepää valla Aasta Ema 2017 austamine. Sünnikirjade jagamine. Emadepäeva kontsert – Alen
Veziko. Kohvilaud
25. mail 		
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Muusikute fond PLMF kontsert „Kevad südames“.
Atlan Karp (bariton), Oliver Kuusik (tenor), Ralf Taal
(klaver). Kavas:Uusberg ja Millhaud, Liszt jt. Tasuta.
1. juunil 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Rahvusvahelise kleidikandimise päeva tähistamine.
Esineb Novgorodi naisansambel "Malahit" (juhendaja Elina Šinder). Tule kontserdile ilusa kleidiga!
Pilet 5 eurot.
3. juunil 		
kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
Pillipuu 60 tegutsemisaasta kontsert.

SPORDikalender
17. mail RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak
Tehvandil. Start kell 16-19. Samas ka Otepää
meistrivõistliused.

Pilkuse külaselts tähistab suvel
külaliikumise 20 aastapäeva ja küla
esmamainimise 475 aastapäeva
Tähistame ka EV 100.
PILKUSE KÜLA ENDISED JA PRAEGUSED ELANIKUD. Olete oodatud tähistama külaliikumise 20.
aastapäeva ja küla esmamainimise 475. aastapäeva,
mis toimub 10. juunil kell 13.00 Pilkuse külamajas.
Toimuvad võistlused, koogikonkurs, väljapanek
küla ja talude ajaloost.
Seltsi liikmetele tasuta, teistel osavõtt 2 eurot.
Päevakava:
12.30 Kogunemine
13.00 Avamine
13.30 Võistlus peredele
14.30 Teatevõistlus
15.00 Supipaus
15.30 Koogikonkursi võitja autasustamine
16.00 Rammumees
16.30 Võistlus lastele
18.00 Võitjate autasustamine
19.00 Tantsuks mängib pereansambel PEREPILL
Terve päeva on avatud näitus küla ja talude
ajaloost. Palun toimetada oma talude fotod
Merikese kätte 15. maiks.
Info telefonil 51974916 või digipildid saata:
pilkusekulamaja20@gmail.com.
Pidu kestab hommikuni.
		Külaseltsi juhatus

Pilkuse külamajas toimub taas kirbukas
21. mail kell 10.00-12.00 toimub Pilkuse külamajas
kirbukas ja kevadine taimelaat.Oodatud on kõik
müüjad igas valdkonnas.Kohapeal on kohvik.
Ootame rohkelt ostjaid! Info tel. 51974916, Merike

Koolide lõpuaktused 2017
Otepää Gümnaasium

Otepää noorte õpilasmalev toimub 12.-16.06.2017
Maleva käigus tehakse heakorratöid ning noortele makstakse selle eest ka
töötasu. Eelisjärjekorras malevasse kandideerimisel on 13-14-aastased noored, kuid kandideerida võivad ka vanemad noored. Päevas tehakse 4 tundi
tööd ning seejärel toimuvad koolitused ja meelelahutuslikud tegevused.
Tegemist on päevamalevaga.
16.06 pärast tööpäeva lõppu suundume Tartusse ekskursioonile, kus külastame Rahinge kaabliparki ning ööbime telkides. Malevasse kandideerimisel
on vajalik esitada CV ja motivatsioonikiri. Registreerimine lõpeb 15.05.17
ning seejärel võetakse soovijatega ühendust. Informatsioon ja registreerimine: katlin.meema@otepaa.ee, 5332 6699.
„Noortemaleva toimumist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud
programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse
parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.“

22. juunil
22. juunil

kell 13.00 9. klassi lõpuaktus
kell 16.00 12. klassi lõpuaktus

Pühajärve Põhikool
16. juunil

kell 16.00

Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaal
19. juunil
kell 14.00 Otepää Vallavalitsuse
			
III korruse saalis.

Otepää Lasteaed
31. mail Võrukael kell 16.00 Otepää
			
Kultuurikeskuses
31. mail Pähklike kell 16.00 Pähklikese majas

Otepää Muusikakool
18. mail

kell 18.00 Otepää Gümnaasiumis

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera Vallavalitsuse istungil
21. aprillil otsustati:
Määrata aprillikuul:

- hooldajatoetust 12-le isikule kogusummas 276,08 eurot;
- täiendavat sotsiaaltoetust 10-le isikule kogusummas 214,72
eurot;
- toimetulekutoetust 4-le perele kogusummas 930,91 eurot;
- ühekordne sotsiaaltoetus ühele kutsekooli ja kahele kõrgkooli
õppurile kogusummas 120 eurot;
- kahele puudega isikule ravi-ja rehabilitatsioonivahendite
toetust summas 94,21 eurot;
- ühele perele lastelaagri tuusiku toetust 75 eurot;
- ühele üksikule vanaduspensionärile toetust 100 eurot;
- ühekordne sotsiaaltoetus riigilõivu tasumiseks summas 25
eurot dokumendi vormistamise eest.
27. aprillil 2017 anti välja korraldused:
n

Jagada Soka katastriüksus kaheks: Soka katastriüksus ja

Vana-Soka katastriüksus.
n

Jagada Saare katastriüksus kaheks: Saare katastriüksus ja

Saaremäe katastriüksus.
n

Jagada Kaltsi katastriüksus kolmeks: Kaltsi katastriüksus,

Ees-Kaltsi katastriüksus ja Taga-Kaltsi katastriüksus.
n

Kinnitati riigihanke „Hellenurme mõisahoone fassaa-

di restaureerimistöö omaniku- ja muinsuskaitselise järelevalve teenuse osutaja leidmiseks“ tulemused, edukaks tunnistati
Bazoco OÜ pakkumus maksumusega 2540 eorot, millele lisandub
käibemaks 20%.
n

11. mai 2017

Alguses ei saa vedama, pärast …

AMETLIK INFO

n

P A L U P E R A

Kinnitati Nõuni Maakultuurimaja loovustoa remonditöö-

Alates 2016 aasta sügisest ärkas Paluperas ellu
näitering n-ö kahes vahetuses – kolmapäeviti
käivad koos 4. ja 5. klassi ning reedeti 8. klassi
õpilased.
Alguses ei saa vedama, pärast ei saa pidama.
See tüüpilise eestlase kohta käiv ütlus kehtib ka
noorema näiteringi rühma kohta. Sügisel alustades ei tahtnud lapsed eriti näiteringi tulla, kuid
proovilugemisi tehes tuli siiski kokku peaaegu
kümme õpilast, kellega sai alustada näidendi
„Üks segane lugu“ lavastamist.
See Piret Halliku poolt kirjutatud näidend
räägib loo metsakohtust, kus õigust mõistetakse
rebase üle. Nimelt plaanis rebane ära süüa hiirekese ja siili, kes tema kurja plaani läbi hammustasid ja karu ning jänese abiga metsakohtunik
öökulli ette toimetasid. Kohus lõppeb rebase
võiduga, kes oma kavalusega öökulli ümber
suudab veenda.
Juba näidendit läbi lugedes oli näitlejatel väga
lõbus, sest see näitemäng sisaldab mitmeid nalja
pakkuvaid kohti. Kuna õpilased olid sellest tükist
väga vaimustuses, siis ootasid nad kolmapäevaseid kohtumisi õhinaga.
Kostüümid ja lavakujundus valmisid näitlejate ja juhendaja/õpetaja koostöös. Jälgisime
lihtsuse põhimõtet, kuid samas ei unustanud ka
seda, et kõik oleks vaatajatele arusaadav ja võimalikult tõetruu.
Igale valminud asjale on vaja leida ka väljund.

Kooliaasta jooksul toimub päris mitu teatrifestivali, kuid kõigist ei ole võimalik osaleda.
Otsustasime minna Elvasse Mitteteatrite festivalile, mis toimus 30.-31. märtsil. Meie esitasime oma näidendi „Üks segane lugu“ festivali
teisel päeval.
Kuidas meil läks? Näitlejad ise ütlevad, et meil
läks väga hästi. Näidendis rebase osa mänginud
Roosi Raudsepp sai oma osa eest tänukirjaga

tunnustatud kui „väga usutav rebane“. Märgati
ka meie lavakujundust ning selle selgus meeldis
žüriile. Saime ka näpunäiteid edaspidiseks, mis
olid väga asjakohased.
Näidend tuleb veel esitamisele Palupera kooli
emadepäeva üritusel, kus astub üles ka 8. klass
oma näidendiga „Värvidemäng“.
Näiteringi juhendaja Kairit Leesalu

de hankele Evicon OÜ-lt laekunud pakkumus maksumusega
9784,00 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n

Kinnitati Palupera vallamaja trepi ehituse pakkumuse

tulemused, edukaks tunnistati OÜ HASPO pakkumus maksumusega 3019,40 eurot, millele lisandub käibemaks 20%.
n

Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprillikuul:

Kevadine tervisematk Lustimäele

- ühele kutsekooli õppurile õppetoetust summas 40 eurot;
- ühele majanduslikku raskusesse sattunud isikule toetust
summas 20 eurot;
- ühele lapsega perele lastelaagris osalemise toetust 75 eurot.

Teeme ära meiemoodi
Aasta oli 1996, aprill... Nõuni kandi naised-noorikud
asutasid naisseltsi ning meie esimeseks suuremaks
ettevõtmiseks saigi koos pere ning külarahvaga jüripäeva tähistamine – koristasime külakeskust, korraldasime vahva teatevõistluse – nii see üks traditsioonidest
alguse saigi. Aastaid hiljem liitus meiega "Teeme ära!"
või siis liitusime meie.
Tänavu oli soov öelda AITÄH! Pärdu talu rahvale,
kelle hobused on alati rõõmsalt kohal nii vastlapäeval
kui perepäeval lustisõitu tegemas ning minna appi talutöödele.
Pühapäeval, 7. mail kogunesid talgulised taluõuele,
et siis üheskoos minna võsa puhastama. Möödaminnes pai veel seitsmepäevasele varsapoisile. Metsas
kindad kätte, saed vurrama ja tööle. Vahepeal väike
jätsipaus ning tööle, siis väike pitsapaus ja tööle. Talgu
lõpetuseks jäid lagendikule suured oksahunnikud ning
puhas metsalagendik, kuhu varsti, varsti mulda pistetud
väikesed kuusetaimed saavad päikese käes suureks
metsaks sirguda.
Pärast nelja tundi tõsist tööd maitses talgusupp ja
pererahva küpsetatud pirukad ning keeksid imehästi. Ja
jälle pai varsapoisile ning väsimus oli kui peoga pühitud,
sest vagoneti ees hirnatas Vahur ning talgulised asusid
lustisõidule. Oli hästi vahva päev, päike oli meiega ning
koos värskes õhus ja linnulauluga oli ÜLITORE OLLA!
Aitäh sulle tubli talguline Tristan, Siim, Rainet, Elerin,
Geiri, Cäthy, Helen, Elo, Eleri, Rein, Külliki, Janne, Kaja,
Karoline ning muidugi hobune Vahur.
Talgujuht Marika

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
pakub tööd

õpetaja abi asendajale.
Kiire!
CV saata lasteaed@palupera.ee. Info tel 56628718.

Lõpuks kui ilmataat oli pisut lahkemaks muutunud ning natuke sooja ja päikest jagas, võtsid
Hellenurme lasteaia lapsed koos oma peredega
ette kevadise tervisematka.
4. mail viis buss kõik osalejad teekonna alguspunkti ja matk Lustimäele võis alata. Matkasellidele kohaselt olid kõigil lastel seljas vahvad
seljakotid ning emal või isal käest kinni hoides
asuti uljalt teele. Kuna meie selle õppeaasta
teema on „Looduses õpin, uurin ja avastan” siis
tuli ka matkarajal lastel koos vanematega uurida
loodust ja lahendada erinevaid ülesandeid.
Esmalt tuli otsida endale 10 väikest kivi, seejärel kuulata suletud silmadega metsas kostuvaid hääli. Kõige enam kuuldi jõe vulinat ja
lindude laulu aga ka lennuki häält, konna ja
isegi kassi häält.
Seejärel said pered endale väikesed aardelaekad ehk munakarbid kuhu tuli matka vältel
vastavalt märgitud värvile korjata looduslikke
materjale, millest sihtpunktis valmisid erinevat
värvi ühispildid.
Ja siis saigi juba oma seljakotid lahti pakkida ja
asuda mõnusalt piknikku pidama ning nautima
imelist vaadet Lustimäe tipust alla orgu.
Peale kehakinnitust toimus putukate otsimise
mäng, kus läksid käiku eelnevalt varutud kivikesed ning kivi püüdmise mäng, millega sai oma
reageerimise kiirust proovile panna.
Matka lõpus bussi oodates tehti veel viimased jooksuringid ning joonistati pulgaga liivale
rohkesti päikeseid, et ilmad ka edaspidi ikka
kevadiselt soojad ja päikeselised oleksid. Laste
säravad silmad ja aktiivsest liikumisest õhetavad
põsed olid õpetajatele tervisematka õnnestumise kinnituseks.
Suur tänu kõikidele matkal osalenud rõõmsatele
peredele, kes leidsid aja lasteaia üritusel osalemiseks!
Maarika Vähi
Hellenurme lasteaia direktor
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Pühajärve kooli ajaloost
Meie koolil on süda sees.
		
Taavi Aaliste (lõpetas kooli 2011)
Meil on väga mõnus väike kool, kus antakse väga
head haridust. Meie koolil on hulk traditsioone ja
palju üritusi. Meile meeldib jalgpalli mängida ning
sellel alal oleme päris edukad. Kool asub loodussõbralikus kohas, kus on hea ka välitunde teha.
		
Karl Kimmel (2014)
Meie kool on väga elujõuline ja tore maakool.,
üks parimaid põhikoole üldse. Seda ei arva ainult
mina, vaid ka teised. Klassides on küll vähe õpilasi, aga samas on see hea, et õpetajal on õpilase
jaoks rohkem aega ning klass on ka ühtsem. Ja
õpilased saavad omavahel hästi läbi.
		
Signe Täär (2012)

O

tepää kihelkonna koolid said alguse
1765. aasta koolipatendi põhjal. Sellest ajast alates hakati lastele koolitarkust jagama Pühajärve (Vollust) mõisas. Seni
on leitud esimese kirjaliku teate järgi, et Pühajärve mõisas oli kool olemas 8. oktoobril
1775. aastal. Aastal 1841 märgitakse esmakordselt nime Heiligensee – Pühajärve.

1857. aastal toodi kool Sihvale selleks ehitatud koolimajja. Koolmeistriks oli Jaan Märtson. Koolimaja on põlenud kahel korral. Viimase põlengu korral 1901. aastal ehitati kool järjekordselt üles ja see valmis 1910. aastal. Alates
1920. aastast alustas õpetajana tööd Ferdinand
Linnamägi, kes juhtis kooli 1950. aastani. 1950.
aasta suvel ehitati kapitaalremondi käigus koolihoonele peale teine korrus. 30 aastat on olnud
kooli direktoriks Manivalde Kutsar. Alates
1962/63. õppeaastast on kool kaheksaklassiline. 1988/89. õppeaastast alates on koolis 9
klassi. 1993. aasta mais avati uus koolimaja, kui
kooli juhtis Andrus Eensoo (1989-1995). Aastatel 1995-2002 oli kooli direktoriks Ene-Mall
Vernik-Tuubel. 1998. aastal avati kooli normaalmõõtmetega spordisaal. Alates 2006. aastast on
koolil olemas koolitusluba õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimiseks lasteaias ning õppe läbiviimiseks I, II ja III kooliastmes. 15. oktoobril
1994 aastal avati liitrühm Pühajärve külaraamatukogumaja II korrusel. Kolm aastat tagasi kolis
lasteaed koolimaja ruumidesse.
29. veebruaril 2008 anti aulas Pühajärve Põhikoolile üle tiitel „Eesti kaunis kool 2007“. President Toomas Hendrik Ilves ütles oma kõnes:
„Koolis on hea õppida siis, kui sa tunned ära,
et see on Sinu kool. Koht, kuhu just Sina tahad
koos teistega minna, sest Sa tahad saada targemaks. Kool võib olla suur või väike, maal või
linnas, kuid ta peab olema oma. Me keegi ei õpi
võõrale. Kodu on alus, kool tema jätk. Ta peab
andma kestva hariduse ja tarvilikud oskused,
kaasa arvatud oskuse näha ilu ja loodust ja
ilusat kodumaad. Selle oskuse kinnituseks
siin Pühajärve ääres on Teie kool.“

Kivile raiutakse kooli lõpetamise aastaarv ja
sellele leitakse auväärne koht. Enne kivi vette
viimist edastatakse kooli lõpetajate poolt soov
Pühajärve vetevaimule, et see puhastaks nende
kivi „koolimuredest“, et minna jätkama oma
eluteed.
Almanahhid
Esimene kooli almanahh ilmus 1997. aastal, nii
et tänavu möödub sellest 20 aastat.
I väljaanne 1997
NONII NÜÜD OLEN SIIN! VAATA-VAATA
MIND!
II alates 1999 (ilmub koostöös Pühajärve haridusseltsiga)
MEIE MÕTETE VIKERKAAR
III 2001
LOOMELENNUD AASTARINGIS
IV 2003
MINA...
V 2006
AVA END RÕÕMULE JA SÕPRUSELE
VI 2009
KODUKOOL – EESTI KAUNEIM
VII 2012
KOOLILOOD
VIII 2015
MINU SINIKULDNE PÜHAJÄRV

Õpetaja Ave Kruusmaa algatas 2002/2003
õppeaastal uue kunstitöö 9. klassi õpilastele „Mina...“. Koolile jääb mälestuseks lõpetaja kujundatud loovtöö, mille sisuks on kolm
fotot: üks iseendast, teine oma värvist looduses
ja kolmas foto annab teada, mida näeb lõpetaja
läbi koduakna. Fotod seotakse omavahel õpilase
mõtetega endast, loodusest ja kodust.
LÄBIVAD TEEMAD ÕPPEKAVAS KUI
VÕIMALUS KOOSTÖÖKS

Eesmärk
Kujuneda kooliks, mis on isiksust arendav, koostööd soosiv
koos turvalise õpikeskkonnaga,
mis kujundab õpilaste õpimotivatsiooni ning võimaldab omandada head põhiharidust, et tulla
toime oma elu ja tööga.
Üheskoos arutlemine, mõtlemine ja plaanitu elluviimine
eeldab huvitavaid koolipäevi ja
9. klassi õpilaste kevadine SEINAMAALING
ühisüritusi, millega muudetakse
koolielu põnevaks ja meeldejääAasta oli siis 1998 ja 17. veebruaril avati kooli
arvutiklass, mis ehitati kokku kahest klassiruuvaks.
mist. Kuna koridori avanes nüüd kaks ust, tuli
TURVALISUSE
aastate
motod: Mõtlen Sinule: „Ära tee
ühele neist leida sobiv kate. Lõpuklassis oli tollal
teisele seda, mida Sa ei taha, et
viis noormeest ja nad avaldasid soovi jäädvusSulle tehakse!“ ja HOOLIN. ? !
tada oma klass uksele. 27. mail võeti lõpetajate kollektiivne „kunstiteos“ üksmeelse heaksÜhel aastal oli eesmärgiks kasvatada lapsi liiklejateks, kes tunnevad liikluseeskirju ja näevad enda kõrval ka teisi
inimesi.
LIIKUMISE aastate motod:
Liikumine on TERVISE ja ILU
PANT!; TÄHTIS POLE VÕIT,
VAID OSAVÕTT ! (toimusid
kooli I olümpiamängud) ja Sport.
Hasart. Meisterlikkus (toimusid
MEIE HUVITAVAD KOOLIAASTAD
kooli II olümpiamängud).
PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS
KESKKONNA
aastate
motod: OMA SILM ON KUNINGAS, UUS on unustatud VANA
ja Hoiame kokku! Õpilaste keskkonnateemaline projekt “MõtleHoia-Hooli-Hinda!“
MEEDIA aastate motod: Kui
Sa endast ei anna teada, siis ei ole
Sind olemas!, Taba õige hetk! ja Ütle sõna sekka!
Seinamaalingute trükis 2017
KARJÄÄRI aastate eesmärk on olnud enese
ja töömaailma tundmine, mis aitavad planeerida karjääri. Motodeks: Meie kätes on tulevik! ja
Kaevame sügavamalt!
Tänu läbivatele kooliaastatele on:
kujunenud süsteem ja korraldatud õppeveerandi lõpupäevad,
kogunenud õppematerjalid õppekava läbivateks teemadeks,
leitud võimalused viia õpilased koolimajast
välja,
teadlikult kujundatud õpilaste väärtushinnanguid ja oma kooli tunnet,
õpetatud õpilased projekte kirjutama,
loodud võimalused esinemisteks.
Oleme saanud toetusi erinevatelt projektidelt.
Nii saavadki meie koolis vastused küsimustele:
Kuidas kujundada õpilastes õigeid väärtushinnanguid ja suhtumist ümbritsevasse?
Kuidas õpetada rühmatöös tegutsemist ja
analüüsimisoskust?
Kuidas anda algteadmisi projektide kirjutamisoskustest?
Kuidas leida õpilastele jõukohaseid esinemisvõimalusi nii koolis kui ka väljaspool kooli?
Kuidas kasvatada õpilastes omakooli tunnet?

TRADITSIOONID kujundavad kooli näo
„Kivi uputamine“ – nii nimetatakse meie
kooli lõpuaktuse ühte osa. See traditsioon sai
alguse 1953. aastal. On teada, et sel ajal oli
kooli 7. klassi juhatajaks kehalise kasvatuse
ja inglise keele õpetaja Ilmar Palmet. Ta oli
hea huumorisoonega ja õpilaste poolt väga
hinnatud õpetaja, sest talle meeldis õpilastega tegeleda ka väljaspool õppetunde. Kooli
lõpuaktuse kavandamisel soovis ta teha
midagi meeldejäävat ja naljakat. Nii kogunesidki aktuse lõppedes kõik kohalolijad kooli
õue rongkäiguks. Selle etteotsa asus Pühajärve puhkpilliorkester, seejärel lõpetajad koos
kanderaamiga, millel oli kopsakas lillepärjaga ehitud kivi. Nende taga aga asusid rongkäiku ülejäänud aktusel osalejad. Orkestri
marsiviiside saatel suunduti Pühajärve äärde,
kohta, mis nüüdseks kannabki Kooliranna
nime. Lõpuklassi poisid võtsid kivi sülle ja
viisid selle vette, tütarlapsed viskasid kivile
järele lillepärja. Seejärel läksid kivile järele
järgmisel aastal lõpetava klassi poisid ja tõid
selle kivi jälle veest välja. Kivi asetati taas
kanderaamile ja tagasi koolimaja juurde
kandsid selle juba järgmise aasta lõpetajad.

kiiduga vastu ning järgnevate aastate maikuus
on olnud koolipere ootusärevuses: milline näeb
seekord välja lõpetajate viimane “kodutöö”?
Iga seinamaaling on olnud omanäoline, rõõmus
ja peidetud sõnumiga loovtöö. Tänaseks on
algklasside koridori seinad kaetud üheksateistkümne seinamaalinguga. Kooli aastapäeval
ilmub nendest joonistustest trükis.

Kivi uputamine, 2015 lõpetajad.

Võib julgelt väita, et meie kool on looduskallakuga kool, sest
igal aastal toimuvad meil matkad “Tere, kool”,
mis on lõimitud ka kooliaastate läbivate teemadega. Me oleme käinud kogu kooliperega Võrts-

järve Limnoloogiakeskuses, Emajõe Suursoos,
Taevaskojas, Elvas/ Vitipalus, Luual/ Elistveres,
Pähni Looduskeskuses, Karula Rahvuspargis,
Lillis/ Viljandimaal ja matkadel ümber Pühajärve ning erinevates rabades;
osaleme aastaid projektides “Loodusharidusüritused Pühajärve Põhikoolis“, mis on
rahastatud KIK-i poolt. Võtame osa õpilasprojektidest „Eesti kaunis kool“, „Roheline kooliõu
– atraktiivne õpikeskkond“ ja sellel aastal lööme
kaasa Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva kingituses
„Lapsed kooliõue liikuma ja õppima!“;
viime läbi õuesõppe tunde;
igal aastal toimuvad õpilaskonverentsid, kus 8.
klassi õpilased esitlevad oma uurimistöid.
Oma koolipäeviku kujundamine sai alguse
2002/2003. õppeaastast. See on 8. klassi loovtöö.
Sellel kevadel näeb trükivalgust juba 16. oma
kooli päevik.

2016. a päevik.
Suur rõõm on kooli rahvatantsurühmadest.
Sellel aastal lähme peole juba kümnendat korda.
Oleme osalenud Eesti üldlaulu- ja tantsupidudel
ja koolinoorte pidudel. Kooli rahvatantsurühmad alustasid oma tegevust 1997. aastal Eha
Ojavee juhendamisel. Sellel aastal on rühmade vedajateks õpetajad Krista Sumberg ja Aili
Mägi. Nii 2.-3. klasside kui ka 5.-6. klasside
rahvatantsurühmad tantsisid end peole Tallinna.
MIIA PALLASE
direktor

Ainult väga heade hinnetega
lõpetajad läbi kooliaastate:
INGRID LINNAMÄGI ja ARTUR LAAMAN
lõpetasid 7 klassi 1946. aastal,
IRINA SKONOV lõpetas 7 klassi 1950. aastal,
KARIN HIOB lõpetas 8 klassi 1964. aastal,
JAANIS KASESALU lõpetas 8 klassi 1976. aastal,
ANNELI JÕEVER lõpetas 8 klassi 1981. aastal.

Põhikooli lõpetasid:
1993
1996
2001
2002
2004
2005
2007
2009
2010
2014
2015
2016

JUTA TASA
KRISTI VUKS
LIINA LAMBOT
KADRI JÄRV
MAARJA-EEVA MÄNDMETS
ja KRISTJAN OINUS
LIISA KAHA, JOHANNA RELLO
ja JAANA SALUM
SVEN REBANE ja AILE SUMBERG
KEITI KIMMEL, GERTRUD LEOPARD,
ALLAR OSTRAK ja HANS-FRIEDRICH URM
REMI LEOPARD, INA MONONEN
ja ANDRE OSTRAK
KARL KIMMEL ja PRIIT PETERSON
HANNA LIIS KIHO
ITI-RIIN JAAGANT ja MIRJAM LEOPARD
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Südamekuu tegemised meie koolis
Südamekuu n-ö avalöök toimus 3. aprillil – tegime terve kooliperega (1.-9. kl + õpetajad) ühise südamekujulise pildi võimlas.
Avakõne (mida südamekuu endast kujutab, miks seda tähistatakse jne) pidas Tuule-Liis Jaagant ja enda tehtud südamekuu-teemalise luuletuse kandis ette Eeva Mai Eensalu.
Südametabelid koostasid ja neid täitsid lasteaed + 1.-4. klass.
Suuremad õpilased pöörasid tähelepanu oma liikumisele ja
toitumisele: kas liigutakse päeva jooksul piisavalt, kas toitutakse tervislikult jne.

Kõik klassid läbisid südamekujulise takistusraja.

8. klass rada läbimas.

Seinale on kleebitud käejäljed – kes suudab ja saab kõrgele hüpata?

Südamekuu lasteaias
Vahetundides ja enne koolibussile minekut saavad lapsed olla aktiivsed pinksi mängides.

Südamekujulise takistusraja läbimine (mõlemad
rühmad läbisid liikumistunnis)
Avasime mängunurga väikeste
koridoris.

Võimlat ja kooli ühendava koridori
põrandale on maha märgitud
hüplemismängud.
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Häälimisvõistlus
„Spelling Bee“
15. märtsil toimus Pühajärve kooli aulas järjekordne maakondlik inglise
keele häälimisvõistlus “Spelling Bee”. Võistlus leidis aset juba kolmandat korda. Sel aastal oli osalejaid kokku 30: neljandatest klassidest 17 ja
viiendatest 13. Võistlusel pidi iga õpilane häälima 15 ingliskeelset sõna.
Konkurents oli nii tihe, et lisaks õigesti häälitud sõnade arvule tuli žüriil
parimate väljaselgitamiseks arvestada ka häälimiseks kulunud aega.
Parimad häälijad 4. klassi arvestuses: I koht Riivo Pippar Tõrva Gümnaasiumist; II koht Kristofer Oja Keeni Põhikoolist ja III koht Kevin Reinberg Tõrva Gümnaasiumist.
5. klassi võidukad õpilastesed: I koht Rasmus Rosenberg Tõrva Gümnaasiumist; II koht Tormi Klais Otepää Gümnaasiumist ja III koht Gert
Sarv Puka Keskkoolist.
Pühajärve koolist osalesid Katriin Ostrak, Marek Ander Narusk ja Kristelle Kõiv. Parimana sai Kristelle 5. klassi arvestuses 10. koha.
Nii lapsed kui õpetajad jäid võistlusega rahule. Kohtumiseni järgmisel aastal!
Lembi Oja,
inglise keele õpetaja, võistluse korraldaja

„Väle jänes“ 2017

12. aprillil 2. tunni ajal oli meie kooli 1.-6. klassil külas Eesti
Korvpalliliit. Kõik algas rivistusega. Meid jaotati kümneks
tiimiks. Alustasime kõige tähtsamast – põrgatamisest. Järgmised
harjutused läksid aina keerukamateks. Meile näidati ette, seletati
ja meie pidime tegema. Harjutusi oli palju erinevaid. Tegime pilti

ja igaüks sai kaks korda korvile peale visata. Koolile kingiti torbikuid, 10 korvpalli ja ka korvpallisärke.
Oli väga tore ja sai rohkelt uusi nippe.
Tuule-Liis Jaagant

Õppekäik Jääaja Keskusesse
3. aprillil sõitsime pärast kolmandat
tundi koos 4. klassiga Jääaja Keskusesse.
Kohale jõudnud, panime oma väliriided
garderoobi. Fuajees tuli meile vastu giid
Hannes. Algul ta jutustas Jääaja Keskuse rajamise ajalugu, millest tuli välja, et
just see koht meenutas jääaega ja siin oli
leitud palju vanu luustikke. Meie õppeteema oli „Jääaeg“. Giid näitas kupleid,
millelt sai vaadata, kui palju oli sellel ajal
jääd.
Simulaatori juures oli näha, kuidas
tekkisid jääliustikud ja kuidas nad sulavad. Pärast tehti meile vahepaus, mille
ajal tegime pilte ja vaatasime niisama
ringi.
Järgmine teema oli „Jääaja loomad“:
hirv, koopalõvi ja mammut. Oli huvitav,
et hirve topis oli toodud välismaalt, aga
koopalõvi ja mammut olid tehtud Eestis
eritellimusel ja karvad olid tehtud ürgveise karvadest, mis olid töödeldud.
Giid rääkis, et mammutid oli jääajal
kõige paremini külma eest kaitstud, kuna
nendel oli paks karvastik. Nägime ka ühe
ninasarviku lõualuud. Lõpupoole vaatasime klippi, kust saime teada, kuidas
jääaja inimesed leiutasid endale riistapuu, mida saab erinevalt kasutada.
Kõige viimane oli meil rühmatöö, kus

Ander Alliksaar
5. klass

Emakeelepäev
14. märtsil toimus koolis emakeelepäeva aktus. Õpilased esinesid luuletuste, laulude ja pillimänguga. Räägiti ka emakeelepäeva ajaloost.
Pühajärve raamatukogu juhataja Ly Haaviste tegi kokkuvõtted kirjandusviktoriinist ja andis võitjatele autasud.
Samal päeval esines meile duo koosseisus Andreas Lend (tšello) ja
Allan Jakobi (akordion). Muusikapalad, mida nad mängisid, olid põnevad ja paljudele tuttavad lastelood. Andreas Lend ja Allan Jakobi suutsid
teha pillidega erinevaid helisid. Kontsert oli väga tore.

saime arutada, mis vahe on jääaja inimesel ja tänapäeva inimesel, ning leidsime,
mis neil on ühist. Lõpuks tänasime giidi
ja kinkisime talle Pühajärve kooli almanahhi.
Õppekskursioon oli väga huvitav.
Kindlasti tahaks veel minna Jääaja

Keskusesse ja vaadata terve maja läbi,
sest kahjuks jäi meil ajapuuduse tõttu
veel palju nägemata.
Ander Alliksaar
5. klass
Foto: Roland Leopard 4.kl)

Jääaja Keskuse külastus
3. aprillil toimus meil õppeprogramm
Jääaja Keskuses. See asub Äksi külas
Saadjärve ääres. Järv oli veel jääs ja
tundus suur. Jääaja Keskuses tutvustati, kuidas elasid meie esivanemad. Seal
räägiti, mida nad tegid, et jääda ellu.

8. aprillil toimus 13. korda võistlus „Väle jänes”. Meie Pühajärve rühm
pani rajale kaks võistkonda. Tuule-Liis, Sonja, Hetti-Maarja ja Kristelle olid
tüdrukute võistkonnas Lokid ning Ander, Sten ja Siim Kristjan olid poiste
võistkonnas Pühakad. Otepää maastik oli võistlejatele raske katsumus.
Rajale läks 32 võistkonda ja kõik tulid tagasi. Ühtegi katkestajat ei olnud.
Kell 11 anti start. Rajal oli 20 punkti, mis tuli läbida nelja tunniga. Pärast
starti uurisime kaarti ja siis läksime kiiresti teele. Meil õnnestus läbida
10 kontrollpunkti. Osades kontrollpunktides tuli sooritada ka erinevaid
ülesandeid: teatevõistlus, ragulkaga laskmine, esmaabi, pantomiim
ning liiklusseaduste ja looduse tundmine.
Kahjuks läksime väga hoogu ja arvestasime valesti ning seetõttu
hilinesime finišisse. Tüdrukud leidsid 6 kontrollpunkti ja jõudsid õigel
ajal tagasi. Poodiumile keegi meist ei pääsenud, aga järgmine kord
vaatame rohkem kella! Pärast finišit sõime hernesuppi, mille oli teinud
naiskodukaitse. Sõime õunu ja puhkasime.
Kell 16 saime teada võitjad. Loosiõnn naeratas Hettile, Kristellele ja
Sonjale. Meie, Pühakad, jäime loosiõnnest ilma. Muidugi olime väsinud ja pahased enda peale, aga siiski saime orienteerumise praktika,
seiklused ja õppetunnid.
Ei tea, kuidas teised, aga mina osalen järgmisel aastal jälle sellel
võistlusel.

Me nägime mammuteid, koopalõvisid ja
veel palju loomi. Kõige naljakam oli, et
seal oleva mammuti nimi oli Dima. Me
vaatasime, milline oli meie Maa väga
palju aastaid tagasi. Nägime, milline võib
me koduplaneet olla 250 miljoni aasta

pärast.
Mulle meeldis Jääaja Keskus. Tahaks
veel sinna sõita.
Dmitri Rõzkov
4. klass

Aneth Kaileen Peterson,
Eeva Mai Eensalu ja Sonja Nämi
5. klass

Külaskäik Õru kooli
Reedel, 10. märtsil sõitsime koos esimese klassiga Õru kooli külla. Me
saime tuttavaks Õru kooli laste ja õpetajatega. Seal koolis saab õppida
kuni 4. klassini. Lapsi oli kokku 14. Alustuseks mängisime tutvumismänge. Seejärel esinesid Õru kooli lapsed meile ja meie neile. Meile
meeldis kõige rohkem käsikellade ansambel. Andsime üle ka omavalmistatud kingitused. Juhtus nii, et nendel olid samasugused kingitused
meile. Mängisime veel QR-koodi mängu ja tantsisime.
Kooli sööklas ootas meid kaetud laud ja õpilaste endi tehtud küpsisetort.
Tort oli väga maitsev. Tänasime küllakutsujaid ja oligi aeg hüvasti jätta.
Küll on tore, et leidsime endale uued sõbrad ja saime näha, mida
teises koolis tehakse!
Kaisa, Helina, Paul ja Johanna
2. klass

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOL
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Südamenädal Pühajärve lasteaias

Playback 2017

3. mail toimus meie koolis playback. Etteasteid oli kuus. Üritus algas väikese viivitusega, aga hiljem sujus kõik hästi. Kõigepealt esinesid neljanda klassi õpilased Kihnu Virve looga
„Merepidu“. Nende kostüümid olid väga detailsed ja sar-nased
originaal-esitajatele.
Järgmisena astusid lavale viienda klassi tüdrukud, kes esitasid väikese muusikalise sketši saatest „Heeringas Veenuse
Õlal“. Nad nägid välja väga naljakad. Kolmandaks esinejaks
olid Ander ja Hetti-Maarja lauluga „Verona“. Nad olid väga
ilmekad ja lõbusad.
Kolmanda klassi tüdrukud olid väga kõvasti vaeva näinud
oma esitusega „Hey Kiddo“. Nad olid teinud palju rekvisiite
ja oskasid väga hästi tuua välja tähtsamad asjad videost. Ka
kolmanda klassi poisid tegid väga täpse esituse laulust „Have
you now“. Viimasena esines seitsmenda klassi koosseis
Üllar Jörbergi looga „Kutse tantsule“. Nende esitus oli väga
tantsuline ja aktiivne.
Žürii lemmik oli Ander looga „Verona“ ja rahva lemmikuks
osutus seitsmes klass ja Üllar Jörberg. Kõik võitjad said hõbedase krooni. Ürituse lõpuks esitas seitsmes klass oma loo
uuesti ja kõik tulid lavale tantsima.
Oli väga lahe üritus ja kõik, kes osa võtsid, olid väga tublid.
Sofia Nämi ja Elisabeth Marleen Peterson

11. mai 2017

Aprillis on üks nädal traditsiooniliselt pühendatud südame tervisele. Lasteaias oli nädal
täis südant rõõmustavaid tegevusi. Rääkisime tervist hoidvatest tegevustest, tervislikust
toitumisest, kehalisest aktiivsusest, puhkusest
ja unest, mängust, heast tujust ja meeldivatest
suhetest. Arutlesime, mida tähendab terve
olemine, kuidas hoida enda ja teiste tervist
ning milline tegevus või käitumine kahjustab
tervist.
Esmaspäeval uurisime toidupüramiidi
ja arutlesime, mida inimene peaks nii oma
toidumenüüs kui ka igapäevaelus jälgima.
Koos lastega valmis plakat „Minu südamele hea!”. Õues läbisime tunnetusraja „Minu
viis meelt“. Läbi erinevate meelte vaatlesime,
tunnetasime ja õppisime märkama loodust
enda ümber. Püüdsime tajuda õhus olevaid
lõhnu. Tõmbasime sõõmu metsalõhna ninna.
Arutlesime, kas õhk lõhnab metsas teisiti kui
alevis. Nuusutasime metsa- ja puudelõhna,
sambla-, kivi-, puukoore, rõske metsaaluse,
mulla- ja erilist veekogulõhna. Uurisime, kas
maa lõhnab.
Kuulasime erinevaid helitekitajaid. Panime
silmad kinni ja kuulasime vaikselt. Mõned
helid olid vaiksed, teised aga valjud. Lapsed
kuulsid autode ja lennuki müra. Kui need
olid möödunud, oli kuulda linnulaulu, oksa
praksumist, vihmapiiskade pladinat, puude
kohinat ja veel vulinat ojas. Seejärel arvasid
lapsed erinevate looduslike materjalidega
tekitatud helisid. Eristasime neid looduse ja
inimese tekitatuteks.
Maitsmismeele abil proovisime eristada erinevaid maitseid ja seejuures arvata,
mis maitsega on tegu, kas soolase, magusa,
kibeda või hapuga. Lapsed maitsesid puu- ja
juurvilju ning marju.
Puudutades võime kindlaks teha esemete kuju, suurust ja muid omadusi. Kompimismeelt kasutades said lapsed läbi riidekoti
katsuda, milliste looduses leiduvate esemetega on tegemist.

Nägemine on võime tajuda valgust, värvust,
esemete kuju, mõõtmeid ja asukohta. Oma
silmadega võime vaadata paljusid asju, isegi
selliseid, mis on nii kaugel, et ei saa neid
katsuda. Matkates vaatlesime pilvi, vihmasadu, vee voolamist, puid lähedalt ja kaugelt.
Lõpetuseks valis iga laps ühe puu ja kallistas
seda. Arutlesime, milline tunne tekkis ja kuidas
on puud inimestele kasulikud. Nad rahustavad,
annavad jõudu ja puhastavad õhku.
Oma viie meelega maailma avastamine on
ikka võimas väljakutse ja seiklus. Rajal olles
saime nii lörtsi, rahet kui vihma.
Teisipäeval rääkisime erinevatest liikumistegevustest ja mida lastele meeldib teha.
Koos valmis plakat “Südant rõõmustavad
tegevused”.
Kolmapäeval toimus orienteerumismäng
lasteaia õuealal. Rajal olid peidetud kirjad,
mille järgi tuli järgmine punkt ja ülesanne
üles otsida. Igas punktis tuli sooritada ülesanne. Lapsed said keksu hüpata, köögi-, juur- ja

puuvilju rühmitada, käbiga täpsust visata ja
mõistatusi lahendada. Staadionil lõpetades
pidid lapsed moodustama südame ja leitud
tähtedest laduma „Rõõm liikumisest“.
Neljapäeval seiklesime metsas. Liikumisõpetaja Janika tehtud rajal saime ronida,
hüpata, tasakaalu harjutada ja takistusi ületada. Nädala lõpus oli lastel võimalus kodunt
kaasa võtta üks spordivahend. Võimlas viis
tegevuse läbi õpetaja Janika. Lapsed tegid
harjutusi pallidega, rõngastega ja hüpitsaga.
Tervist edendava lasteaiana peab Pühajärve lasteaed liikumist loomulikuks osaks
õppe- ja kasvatustöös, propageerides
põhimõtet, et tervis on väärtus ja et terve olla
on vajalik ning kasulik.
Ühisel südamenädalal olid kõik võitjad, ei
selgitatud tugevamaid, vaid võitis liikumine.
Hoidkem ja rõõmustagem oma südant iga
päev!
Taivi Rästas

Meid külastas JJ-Street
Tantsukool
Pühajärve Põhikooli vilistlaste kokkutulek

Ootame Teid
Pühajärve Põhikooli kokkutulekule
"160 aastat koolihariduse andmist Sihval"
20. mail 2017. a
Kava:

13.45
14.00
15.00
16.00
17.30
18.00
19.30
20.00

Buss surnuaeda külaraamatukogu juurest
Otepää surnuaia külastamine
Registreerimine uues koolimajas, avatud on vana koolimaja
Aktus kooli aulas
Pildistamine
Vana koolimaja juures supi söömine ning rahvatantsurühmade
ja puhkpilliorkestri esinemine
Uues koolimajas on klassides avatud väljapanekud
minevikumälestustest
Pidu aulas

Osalustasu 10 eurot saab tasuda Pühajärve Haridusseltsi kontole
EE452200221056286013 Swedbank, selgitus: kokkutulek, nimi,
lõpetamise aasta või maksta kohapeal.
Info: 5076 285 või kool@pyhajarve.edu.ee.

Rõõmsa kohtumiseni!

Neljapäeval, 16. märtsil külastas Pühajärve Põhikooli JJ-Street Tantsukooli treener. Kehalise kasvatuse
tundide ajal tegime erinevate hüplemisharjutustega end soojaks, siis hakkasime õppima üht tantsukava. Vahepeal oli see üsna raske, aga treener julgustas
meid ning lõpuks saime kava ilusasti selgeks.

Kui kava oli selge, siis jagas treener meile JJ-Streeti infokaardid, millega saame ühe korra tasuta treeningu. Üldmulje oli väga hea ning kõigil oli lõbus.
5. klassi tüdrukud

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Öö möödus koolimajas
Ühel päeval märtsi lõpus saime
teada, et kuu viimasel päeval
veedame öö koolimajas. Arvasime,
et õpetajad tahavad aprillinalja teha,
kuid see jutt osutus õnneks tõeks.
Reedel, 31. märtsil läksime peale
tunde koju ja tulime õhtul kella
kuueks tagasi. Kõigepealt panime
magamisasjad paika, siis läksime
pallidega möllama. Kui möllamisest
isu täis sai, siirdusime kööki saiatainast sõtkuma, sest meil oli plaanis ka
pirukaid küpsetada. Mõned õpilased
tegid viineripirukaid, teised moosipirukaid. Mõni proovis teha isegi
väikese keerusaia. Küll maitsesid
omavalmistatud pirukad hästi!
Et meil igav ei hakkaks, valmistas
iga õpilane väikese naljaka etteaste:
kes luges luuletuse, kes rääkis nalju,
kes küsis mõistatusi. Kõige meeldivamad olid Kristina mõistatused, sest
iga õige vastuse eest sai ühe kommi.
Õhtul hilja vaatasime filmi „Mina,
supervaras“. See oli päris põnev film,
kus sai ka naerda. Pärast filmi lõppu
läksime pesema ning igaüks heitis

oma asemele puhkama. Õpetaja
Merle luges meile veel unejuttu ja
peagi kostus vaikset unenorinat.
Kahjuks ei tulnud Annabelil ja Kristinal võõras kohas und. Kell oli kaugelt
üle südaöö, kuid tüdrukud nihelesid
ja sosistasid ikka veel asemetel. Peale
kummitusjututundi samuti unetu
õpetaja Liinaga jäädi saali põrandale tuttu. Siis sai unevanamees kõik

lõpuks kätte.
Hommikul ootasid ärkajaid Meribeli ja Annabeli emmede küpsetatud maitsvad pannkoogid moosi- ja
meega. Ja peagi oli aeg niikaugel, et
pidime asjad kokku pakkima ja koju
minema.
Sellest üritusest jääb tore mälestus,
oli äge öö.
Aakre kooli õpilased

Avalik küsimus Aleksander Sven Esselt kui
kooliprojekti koostajalt ja volikogu esimehelt
2015 – 2017
11. aprilli Puka Vallavolikogu istungil umbusaldasid
volikogu liikmed Aleksander Sven Esset. Uueks volikogu esimeheks valiti Andrus Looskari.
Aleksander Sven Esse umbusaldamise põhjuseks
toodi usalduse kaotus, täpsustamata milles usalduse
kaotus seisnes.
Selge on see, et tegelikuks põhjuseks oli Puka kooli-lasteaia-raamatukoguhoone ehitamine ja avalik sündmuste kajastamine nii ajalehes kui ka FB seinal, eelarve
parandusettepanekute tegemine, avalik kriitika istuva
vallavalitsuse aadressil jne.
Lisaks andis vallavanem Heikki Kadaja volikogule
üle Puka elanike avalduse. Allakirjutanud inimesed
leidsid, et Esse räägib üht ja teeb teist. Esse ei kaitse
Puka valla inimeste huvisid. Puka rahvas on korduvalt
näinud Esse valesid. Allakirjutanute seast leiab volikogu liikme Juhan Matsari. Milline on vallavanema ja
vallavalitsuse liikmete seisukoht, seda Heikki Kadaja
avalduse üleandmisel ei selgitanud.
Allakirjutanud inimesed ei ole avaldust põhjendanud. Miks allakirjutanud varjavad põhjendusi, miks nad
ei selgita, milles need karmid süüdistused seisnevad?
Töötades valla projektijuhina ning hiljem ka volikogu
liikmena ja esimehena, olen seisnud Puka valla arengu
eest. Olen koostanud mitmeid rahataotlusprojekte,
olen koostanud Puka valla arengukava ja Puka ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastani
2025. Koostöös volikogu haridusvõrgu korrastamise
komisjoni liikmetega oleme välja töötanud Puka haridusvõrgu korrastamise ettepanekud. Komisjoni liikmed
on olnud abiks uue koolihoone-lasteaia-raamatukogu
rajamise eeltaotluse koostamisel. Koostöö oli edukas,
meie saime toetatavate projektide nimekirja.
Tänan volikogu haridusvõrgu korrastamise komisjoni liikmeid, tänan neid julgeid ja muutusi soovivaid
inimesi, kes soovivad uue koolimaja-lasteaia-raamatukogu rajamist ja on andnud toetusalkirja petitsioonile
kas internetis või paberkandjal.
Haldusreformi küsimuses olen ma toetanud ühise
omavalitsuse moodustamist Rõngu vallaga. Kahjuks
ei võtnud Rõngu vald eelmisel aastal Puka Vallavolikogu poolt tehtud ettepanekut ühise omavalitsuüksuse
moodustamiseks vastu.
Olen uskunud Puka valla tugevusse. Olen uskunud,
et suudame luua Pukka kaasaegse ja maakonna kõige
uuema kooli-lasteaia-raamatukogu. Kooli, mille üle tunneks uhkust kogu Valgamaa. Olen uskunud sellesse,
et uus ja ilus kool muudab kogu Puka aleviku välisilme
paremaks. Et väheneks alevikus lõhkumine ja vandaa-

litsemine, et meie ei oleks nii kurjad üksteise peale.
Olen kirjutanud ja juhtinud Puka vallas mitmeid
projekte: Kuigatsi külamaja välisakende ja uste taastamine, Kuigatsi külamaja katuse renoveerimine, Kuigatsi külamaja välisfassaadi remont, Külamaja saali
remont, Kuigatsi külaplatsi rajamine, PAMSi külmkambri remont ja sisustamine, Puka turu rajamine,
Puka mänguväljaku rajamine, Puka koolipargi rajamine, Puka kooli abihoone rajamine, jõusaali seadmete soetamine, O-korruse spordiruumide remont,
Puka haridusasutuste tuletõkkeuste paigaldamine,
Puka rahvamaja pargi rajamine, Puka staadionimaja
ja staadioni välisvalgustuse rajamine, Komsi külaplatsi rajamine, Aakre rahvamaja katuse renoveerimine,
Aakre rahvamaja saalide remont, Aakre rahvamaja
välisfassaadi remont, Puka Kunstikooli savipõletusahju
soetamine, Puka-Palupera looduslaagri korraldamine
Soontagal, Paluperas ja Helme vallas. Olen kirjutanud
Mööbli piirkonna puurkaevu, vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise projekti KIK-ile. Sellel aastal olen
kirjutanud Aakre rahvamaja ja raamatukogu ruumide
remondi projekti EAS-ile ja Pukamõisa reoveepuhasti
renoveerimise projekti KIKI-ile. Ja muidugi suurimaks
projektiks on olnud Puka koolihoone renoveerimise
eeltaotluse esitamine.
Selline on olnud minu panus Puka valla arengusse.

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
3. mail
n

küla elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemused: Elanike arvamuse väljaselgitamiseks kanti küsitluslehtedele
küsimus: “Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut Puka valla ühendamiseks Otepää ja Sangaste vallaga“ vastusevariantidega “jah” ja “ei”. “JAH” ütles 58, “EI” ütles 110.
n

Kinnitati Purtsi küla ja Plika küla, Soontaga küla ja Purtsi küla, Purtsi küla ja Põru küla ning Soontaga küla ja Põru

küla lahkmejoonte muudatused.
n

Vabariigi Valitsus on teinud ettepaneku Puka valla ühendamiseks Otepää ja Sangaste vallaga. Puka valla, Sangas-

te valla ja Otepää valla läbirääkimiste käigus on vormistatud ühinemiskokkuleppe eelnõu, mille avalik väljapanek toimub
ajavahemikul 5. – 21. mai 2017. a. Ühinemiskokkuleppega on võimalik tutvuda Puka Vallavalitsuses, Puka raamatukogus, Kuigatsi raamatukogus ja Puka valla veebilehel www.puka.ee Ühinemiskokkuleppele ettepanekute ja vastuväidete
esitamise tähtajaks on hiljemalt 21. mai 2017. a.
n

Millised on need valed, milles seisneb see, et ma ei
ole kaitsnud Puka inimeste huvisid, jääb minule arusaamatuks. Kas piirkonda toetusraha hankimine ei
ole Puka elanike huvide kaitsmine. Kui see ei kaitse
huvisid, mis siis kaitseb?
Kas uuendusliku kooli-lasteaia-raamatukogu rajamine ei kaitse Puka valla rahva huvisid? Kas toetusraha
1,64 miljonit euro saamine uue koolihoone rajamiseks
ei kaitse Puka valla rahva huvisid?
Loodan, et minu vastus jõuab ka allakirjutanud isikuteni. Ootan nendelt selgitusi. Ei pea õigeks alusetuid
süüdistusi ja alatuid ning väljamõelduid valesid.

Kinnitati haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva Puka aleviku, Komsi küla,

Kibena küla, Meegaste küla, Kähri küla, Ruuna küla, Kuigatsi küla, Vaardi küla, Kolli küla, Plika küla, Prange küla, Põru

Eesti Maaomavalitsuse Liit korraldab käesoleva aasta 9. juunil Ida-Virumaal Kukruse polaarmõisas Maapäeva,

kuhu on oodatud kohalike omavalitsuse esindajad. Puka Vallavolikogu nimetas valda esindama volikogu esindajana
Andrus Looskari (asendajaks Arno Kangro) ja vallavalitsuse esindajana Heikki Kadaja (asendajaks Harri Irv).
n

Keskkonnaamet palub Puka Vallavolikogu seisukohta, kas otsustatakse võtta kaitse alla kohalikul tasandil Puka

endist mõisaparki (KLO120042) ja kaasikut Puka Keskkooli juures (KLO1200606), mis suures osas on munitsipaalmaal. Endises Puka mõisapargis ja Puka keskkooli kaasikus puuduvad kaitstavad looduskaitsealased objektid, mida võiks
kaitse alla võtta. Parke on korrastatud, vanad mädanenud puud on maha võetud, pargis kasvavad noored puud. Hooldustööd on vajalikud. Puka mõisapargi ala jääb muinsuskaitse kaitsevööndisse. Vallal on kohustus kooskõlastada Muinsuskaitsega tegevused parkides ning ühtlasi on tagatud mälestiste ning muinsuskaitsealade säilimine.
Volikogu liikmed olid seisukohal, et puudub vajadus endise Puka mõisapargi ja Puka Keskkooli kaasiku kaitse alla võtmiseks kohalikul tasandil.
n

Otsustuskorras otsustati müüa:

1) Aakre külas Vaino (registriosa nr 7300950, katastritunnusega 60801:001:0232, pindala 28651 m², elamumaa) kinnistu;
2) Soontaga külas Järvepere (registriosa nr 5401750, katastritunnusega 60801:001:0199, pindala 1947 m², elamumaa)

Aleksander Sven Esse

kinnistu;
3) Soontaga külas Pudivare (registriosa nr 5375850, katastritunnusega 60801:001:0201, pindala 3512 m², elamumaa)
kinnistu;
4) Komsi külas asuva Aiamaa (registriosa nr 2285240, katastritunnusega 60802:003:2264, pindala 2299 m² , maatulun-

SÜNNID

dusmaa) kinnistu.
n

Kaisa Kastein 			
Miia Lüüs			

18. aprillil
18. aprillil

Elektrilevi OÜ esitas taotluse nõusoleku saamiseks tehnorajatise paigaldamiseks Pukamõisa-Pauli tee teemaale

nr.6080035 ja maaüksuse kinnisturaamatusse kandmisel isikliku kasutusõiguse seadmiseks - volikogu andis nõusoleku.
n

Nõustuti Aakre külas asuva Suka paistiigi kinnistu (registriosa nr 2290440, katastritunnus 60801:002:2520, pindala

13148 m2) omaniku ja Puka valla vahel sõlmitud isikliku kasutusõiguse lepingu lõpetamisega.

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

10

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
28.04.2017
n

Kinnitati Keeni Põhikooli arengukava 2017-2020.

n

Võeti AS-ilt SEB Pank 500 000 euro suurune inves-

teerimislaen.
n

Otsustati omandada Ühismajandamise OÜ-lt munit-

sipaalkorteriteks Keeni külas Keeni tee 1 asuvad kaheksa
korteriomandit hinnaga 60 000 eurot.
n

Otsustati võõrandada Keeni külas Keeni tee 3-10 asuv

korteriomand Marju Karavinile hinnaga 1000 eurot.
n

Kinnitati Sangaste valla, Otepää valla ja Puka valla

kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud
rahvaküsitluse tulemused.
n

Nõustuti Vabariigi Valitsuse algatatud halduster-

ritoriaalse korralduse muutmise ettepanekuga Otepää
valla, Puka valla ja Sangaste valla kohaliku omavalitsuse
üksuste ühinemiseks.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati ehitusluba Maire Baumverkile Kurevere

külas asuval Kaasiku kinnistul tiigi rajamiseks.
n

Nõustuti Lauküla külas asuva 16 095 m² suuruse

Hansi-Matsi maaüksuse riigi omandisse jätmisega Priit
Ilvese omandis olevate ehitiste teenindamiseks vajaliku
maana.
n

Liideti Keeni külas asuvad Pargi tee 6 katastriük-

sus ja Pargi tee 6a katastriüksus üheks katastriüksuseks
nimega Pargi tee 6.
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 375 eurot Eesti

B-klassi meistrivõistlustel judos kehakaalus kuni 73 kg
esikoha võitnud Givi Kokhtashvili premeerimiseks 300
euroga.
n

Määrati aprillikuu toimetulekutoetus üheksateist-

kümnele isikule kogusummas 4070,26 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetu-

S A N G A S T E

11. mai 2017

Meie maa ja muu maa (muljeid Hispaaniast ja kodust ka)
Meie (Eesti)maal on tegelikult väga hea elada.
Maal on ruumi, õhku ja vett. Mujal on neid tihtipeale hulga vähem, kui vaja oleks. Samas on seal
alati ka midagi teistsugust ja omanäolist, mida on
hea ja huvitav/õpetlik teada saada.
Estonia ja Espana algavad rahvusvahelises tähistuses mõlemad E tähega. Ühetähelised, aga ometi
erinäolised. Hispaania on maa, mida on oluliselt
mõjutanud aastatuhat kristliku ja moslemimaailma eesliinil olemine. Need kaks kultuuri on siin
tänu araablaste sadu aastaid väldanud vallutustele
ja hispaanlaste sama pikale tagasivallutuste ajale
põhjalikult segunenud. See segu pakub ka suurepärast arhitektuuri, keeltneelutavat kööki ja oskust
lõõgastuda ja pidutseda. Loodus on andnud Hispaaniale küllaga päikest ja sinimere randu, mere
söögilaua suuri võimalusi ning lõunamaa põllumaa
rikkust. Ajalugu on andnud võimsa kultuurikihi ja
rahvaste läbipõimumiste värvikuse.
Hispaania on ajalooline suurriik ja maailma
ajaloo oluline mõjutaja. Uus ilm ja uued võimalused on toonud selle maa Eestile mõne lennutunni kaugusele. See annab võimaluse ka Maarjamaa
maameelsel inimesel heita pilk Euroopa ühe kroonijuveeli ellu ja ollu suhteliselt vähese vaeva- ja ajakuluga. Ja siin on, mida vaadata ja nautida.
Kui jätta kõrvale soojad liivarannad, siis pakub
see kultuur ja elulaad võimsat elamust põhjamaise ,,ise enda sees elamist“ harrastavale põhjamaalasele. Hispaanias elab kogukond väljapoole ja
üksteisele. Lummavad fiestad sumedatel õhtutel,
kus tänavad täis lilledega juustes ja ,,peenhäälestusega“ puusi välja joonistavates flamencokleitides
senjoriitasid, tuttidega hobuseid ja sigarillod suus
tumedates kuubedes/valgetes särkides senjoorisid
rahvuslikku pidu nautlemas. Corridal kunstilisi
poose võtvad sihvakad matadoorid ja möirgavad
härjad, tapabaarid täis vahemere ande ja vinnuta-

tud sealihast peeni singiviile juustukogumite vahel.
Veinikultuuri hõng hästi väljahingavate veinide
virnades ja seda oskuslikult nautivate elanikega. Ilma, et see meie joomakoolituseta ühiskonna taolisi tülisid põhjustaks või siis alkohüsteeriat
toidaks. Lihtsalt hinnatakse ja nauditakse veini ja
osatakse sellega elada nii, et kõik saavad ,,elada“.
,,Veini valesse auku“ kallanud ja jauravat kodanikku kohates võib peaaegu 100 % kindel olla, et see
on odavast ja heast veinist ,,heldinud“ turist. Aga
isegi seda on väga vähe näha, sest vein ja lõunamaa
elulaad lihtsalt sobivad kokku ilma tervise- ja olmekonfliktita.
Vaadates veel võimsaid katoliiklikke katedraale, mis tihti rajatud suuri araabia mošeesid ümber
ehitades või nende asemele, tunned aja hingust ja
muutlikust, tema suurust ja kaduvust.
Pisut veel ja täpsemalt räägime Hispaaniast siin
lehes edaspidi. Seniks soovitan tutvuda selle maaga
ja käia seal võimalusel ära. On väärt.
Meie väiksel maal aga on omad ajad omal moel ja
omad kombed. Kui Hispaanias käivad inimesed
õhtuti hulkadena koos ning kõik küla- ja kuulujutud räägitakse-vaieldakse kohe kambaga ära, siis
eestlasetel levivad kuulujutud ilma suurema tunnistajaskonnata. Nii võtavad need suust suhu räägituna tihti täiesti uue sisu. Kuna eestlased on ka
,,vandenõuusku“, siis ongi meil vahel üsna kirev
külajutukultuur ja kõverpeeglis inforuum. See
muidugi on minu isiklik teooria, aga kuidas seletada muidu asjaolu, et tavaliselt praktilise meelega
ja loogilised eestlased just kuulujuttude puhul oma
loogikat ja analüütilist mõistust ei rakenda. Vist on
rehetarede aegne tondijuttude kultuur ebausutavamat, aga põnevamat uskuma panev.
Ükspäev tuli ühe Puka inimesega juttu haldusreformist. Tema tuttavate arvamusel olevat tegu

puhta vandenõuga. Sangaste tahtvat ühinedes
kohe sulgeda Puka kooli, sest Keeni kool võitvat
sellest. Loomulikult on taolised jutud mõeldud
kellegi poolt kedagi mõjutama.
Esiteks ei sunni Pukat ei Otepää ega Sangaste liituma, vaid toimub riigipoolne sundliitmine
seetõttu, et määratud ajal vabatahtlikku otsust
ei tehtud. Ja kuidas saaks isegi tahtmisel Sangaste üldse taolist teha? Teiseks, miks peaks olema
Keeni huvides oma headele naabritele ja liitlastele uues ühenduses halba tahta?! Kui mõistusega
võtta, siis uues ühisvallas ei ole ju koolid omavahel
enam konkurendid ka õpilase pearaha osas, sest
üksteisele maksmine kaob ju ära! Kindel on see, et
piirkondlikud koolid on vajalikud ja peavad jääma
(gümnaasium on küll erilugu). Pigem peaks maapiirkonnad üksteist kohaliku elu elujõulisuse asjus
toetama ja vajalikud garantiid ühinemislepingusse
sisse kirjutama. Et poleks hirme, mida jutulinnud
muidu külvavad. Aga no eks see ole ka nende töö.
Meie Sangastes oleme läbirääkimiste käigus
kohanud pigem koostöövalmidust ja arvestamist.
Tahame väga, et meie naaberkogukonnal Pukal
oleks kõik hästi, sest me ju sõltume üksteisest
hiljem veelgi enam. Meie ühishuvi on parem elu
maapiirkondades. Lihtsalt kuulakem targalt ja rääkigem õiget. Kuulujutt võib olla lõbus asi, kuni see
ei külva viha ega taotle tüli. Tülikultuur võib levida
nagu katk, kui tarkusega peas seda ei peata. Tarkus
on meis kõigis, vaja vaid seda kasutada.
Ehk siis sõbrad, maakoolid on ja jäävad!
Pukakad saavad ju enne veel ise otsustada, milline
see uues kuues kool tuleks: Kas remonditud või
uus? See otsus on veel ikka täitsa teie endi teha
oma võimekuse ja võimaluste kohaselt.
Kevadet ja uue tärkamise õiteaega meile kõigile,
hääd liituvad kogukonnad!
Kaido Tamberg

lekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot.
n

Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks

õpilaste sõidusoodustused kaheksateistkümnele isikule
kogusummas 421,56 eurot.
n

Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenus-

Sangaste kiriku ümbrus sai korda

te kulude katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas
242 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus huvitegevuse

kulude katmiseks ühele isikule.

Teade!
Alates 19. juunist 2017 Keeni Tervisepunkt
suletakse. Sulgemiseni kehtivad praegused
vastuvõtuajad.
Edaspidi toimub pereõe Hiie Vähi vastuvõtt
Sangaste perearstikeskuses.

29. aprillil toimusid Teeme ära raames Sangaste
kiriku ümbruses heakorratööd. Vaatamata halvale
ilmale kogunes koguduse talgutele palju inimesi ja
kiriku ümbrus sai korrastatud.
Kiriku juurest võeti maha vana elupuude allee,
mis oli liiga pikaks kasvanud ja metsistunus ning
varjas kiriku fassaadi. Tänu sellele on Sangaste
kirik rohkem nähtaval. Tulevikus on kavas kiriku
juurde istutada madalhaljastust. Lisaks sellele võeti
kirikust mööda viiva tee äärest maha eluohtlik ja
viltune puu.
Tegemist jätkus mitmeks tunniks – puud tuli
maha saagida, tükeldada ja oksad prahihunnikusse vedada ning kiriku ümbrus riisuda. Ka kiriku
sisemus võeti tolmuimejaga üle.

Peale ühist töötegemist ootas
kõiki maitsev talgusupp ning
pirukas. Ühistegemise rõõm on
ikka kõige suurem rõõm ja seda oli
vaatamata väga viletsale ilmale talguliste seas ka tunda.
Täname kõiki talgulisi, kes ei
võtnud paljuks kodunt välja tulla ja
kaasa lüüa! Teie panus on väga-väga oluline, sest kirik ja kogudus
püsib püsti ainult inimeste najal.
Järgmiste rõõmsate kohtumisteni!
EELK Sangaste Andrease kogudus

PAKUME MATUSETEENUST

Külalisena Juss Haasma

* lahkunu transport morgi või krematooriumisse
ööpäevaringselt
* lahkunu säilitamine morgis ja korrastamine
* tuhastusmatuste korraldamine
* hauamatuste korraldamine
* urnimatuste korraldamine
* ristid, hauaplaadid
* kirstud, urnid
* kirstulinad, urnilinad
* leinakimbud, pärjad, leinaseaded
* kirstukandjad
* leinakõnelejad
* fotograaf
Info tel. 55512291, 5102600

12. mai kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses
Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis.

KUULUTUSED

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

Kaeve- ja planeerimisteenus
väikeekskavaatori ja Bobcatiga.
Puksiirabi. Tel. 5255545
Kaevetööd miniekskavaatoriga
ja veoteenus väikekalluriga.
Tel. 5076791
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Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

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

Kiviraiduri teenused

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

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

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

OMANIKU JÄRELVALVE

Ostan Belarus traktori.
5609 6431.

EhitusEST OÜ

506 7848

Ostan seismajäänud põllumajandustehnikat. 522 2777.

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.
Ostan hõbedat, ehteid, raamatuid, märke, münte! 56495292

Metsakeskus.ee

Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused).
Küttekollete remont ja korstnapitside ladumine. 5662 8835

Tehvandi Spordikeskus pakub
hooajalist tööd

     • kokaabidele
     • toateenijatele

ProPrits pakub mobiilset sooda- ja liivapritsi teenust. Tuleme kuhu vaja. Pakume parimat
lahendust, parimate hindadega!
5837 5516.

töö vahetustega
ja väljaõpe kohapeal.

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k.,
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.
Täiendav info www.tehvandi.ee
ja telefonil 76 69 553.

TOYOTA JA MERCEDESE kokkuost. Ostame Toyota, Mercedes
marki sõidukeid, võib ka pakkuda
muid marke sõidukeid.
5567 8016

Otepää kevadlaat

Pakume tööd keevitajale.
OÜ Techne Töökoda, tel 5089416.
Pakun tööd lapsehoidjale, kes
hoiaks aegajalt kahte rõõmsameelset last vanuses 5 ja 8 a.
Tel: 55671072
Ohtlike puude langetus, okste ja
tüvede äravedu, kändude juurimine, viljapuude hoolduslõikus
jpm... www.2arboristi.ee, tel
58185222
Ostame metsamaad ning
raieõigust üle Eesti. Kõik pakkumised oodatud! Tel:5288784 või
meil: info@metsavara.ee.
Teostame elektritöid, 520 50 16
Küttepuud, metsakuiv kuusk, 50
cm. Tel. 5055 702
M ü ü a ka n d e e a l i s i m u s t i kapõõsaid (suured marjad) ja
kuivad küttepuud. Tel. 5885 5890
Küttepuud 50/30 cm, veoga,
väikesed koormad. Tel. 5165251
Soovin üürida tuba, korterit
30.06-02.07.2017.
kylli85@gmail.com või 53408117
Teostame katuse-, fassaadi-,
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL.Tel. 55548863
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed pakub tööd õpetaja abi asendajale. Kiire! CV saata lasteaed@
palupera.ee. Info tel 56628718.

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

pühapäeval, 14. mail kell 8.00-15.00
aiandusmaja ees platsil J.Hurda 5
Müügil:
•
•
•
•
•

lilled ja köögiviljade taimed, istikud,
roosid,
viljapuud, marjapõõsad,
toidu- ja tööstuskaubad,
käsitööd, aiakaubad, seemned jne.

Käsitööde näitus.
INFO JA REGISTREERIMINE: 59031967, 53477749

Teostame valdadele, linnadele, eraisikutele:
- Ohtlike puude raiet majade, liinide, kõrvalhoonete lähedusest.
- Ohtlike puude raiet kalmistutel.
- Ohtlike okste eemaldust ning puude kärpimist.
- Äravedu ja koristustööd.
- Puude elujõu hindamist ning konsultatsiooni.
		Hinnapakkumine ja konsultatsioon TASUTA!
		
		

Tel: 58628334, 58109846. E-mail: greenman.est@gmail.com.
Kirjuta meile Facebookis - Greenman

RAIVO VELNER

9.07.1949 – 7.05.2017
Mälestame
Südamlik kaastunne
Kristiina Aalepile

SIIRI JAAMA

31.12.1955 – 1.05.2017

VALERI BULANOVIT

EMA

ning avaldame kaastunnet
Tiinale lähedastega.

kaotuse puhul

Maire ja Erich

03.08.1924 - 04.05.2017

Avaldame kaastunnet omastele

Mälestame kauaaegset
majaelanikku

VALLI SAAR

Töökaaslased Pühajärve
Puhkekodust.

Südamlik kaastunne Tarmole
lastega kalli ema ja vanaema

ASTA SARVE
kaotuse puhul.
Alajaama 4 majanaabrid

Avaldan kaastunnet Ellele
lastega, Raivole, Ilmarile ja Urve
perele kalli

Siiri Jaama
surma puhul
Maret.

Avaldame kaastunnet lastele,
lastelastele, õdedele ja vendadele
kalli

Siiri Jaama
kaotuse puhul.
Majarahvas

Üks tee on lõpuni käidud,
üks süda on vaikinud...

VALERI BULANOV
Südamlik kaastunne Tiinale,
Virgele ja Arnoldile.
Mälestavad endised kaastöötajad
Otepää Autoremonditehasest
Mare, Piret, Eva, Liivi, Slavik,
Aavo, Jüri, Uno.

Asta Sarve

VALERI BULANOVIT

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Tiinale kalli
abikaasa kaotuse puhul.

Perekond Täär

Kopli 7 elanikud

Avaldame kaastunnet lastele,
lastelastele, õdedele ja vendadele

Südamlik kaastunne Aivarile
kalli ema

Siiri Jaama

Asta Sarve

surma puhul

kaotuse puhul.

Maila, Vaike ja Külliki

Pühajärve Jahiselts

Iga teelesaatmine on raske,
iga teelesaatmine on kurb...

Sügav kaastunne Kati Velnerile

ISA

Elu on laul, on habras ta viis,
heliseb hetk ja ja katkeb siis.

Mälestame sind, tore laulu- ja
tantsukaaslane

SIIRI JAAMA

kaotuse puhul.
Sangaste Rukkiküla rahvas

Naisansambel "Lõbusad lesed",
tantsurühm "Pääsusilmad"
ja Kalev.

Valus on mõelda, et Sind enam pole
ja iial Sa meie juurde ei tule...

Kallist ema

HILDA-HELEENE LAAS
mälestavad 10. surmaaastapäeval pojad
Kalju ja Juhan peredega.
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VL Ühinenud Kogukonnad
OTEPÄÄ

PALUPERA

PUKA

SANGASTE

Me läheme valimistele üheskoos!

17. mail toimub Otepääl ohutusinfopäev
ja kriisiõppus Tehvandi 2017
17. mail on Otepää elanikud, valgamaalased ja teisedki huvilised oodatud Tehvandi staadionile, kus toimub
ohutusinfopäev ja kriisiõppus. Õppusel saavad elanikud osaleda suurüritusel juhtuval õnnetusel ohtu
jäävate inimeste rollis, keda evakueeritakse.
Õppusel mängitakse läbi liinibussi ja ohtlikke aineid
vedava veoki liiklusõnnetus ning Tehvandi staadionil
samaaegselt toimuv rahvusvaheline suurvõistlus, kus
leitud kahtlasest kotist tingitud ohu kõrvaldamiseks
sekkuvad demineerijad.
„Õppuse põhirõhk on operatiivteenistuste ja Otepää
vallavalitsuse koostöö harjutamisel inimeste massievakuatsiooni korraldamiseks,“ selgitas õppuse peakorraldaja, Valgamaa päästepiirkonnajuhataja Alar Roop.
Tegevuse keskpunkt on Tehvandi staadioni parkimisala, millega külgneb Valga maantee. Maanteel piiratakse kiirust ja liiklejatel palutakse olla ülimalt tähelepanelik, sest teel võivad liikuda evakueeritavate rollis
elanikud ja kooliõpilased. Evakuatsiooni imiteerimiseks suhtlevad politseinikud ümberkaudsete elanikega
ukselt uksele käies „ohualasse“ jäävate inimeste hulga

kohta infot kogudes.
Infopäev algab kell 10.00 ja seal annavad operatiivteenistuste ennetustöötajad tule-, vee-, pommi- ja liiklusohutuse alaseid nõuandeid ning õpetavad esmaabivõtteid. Orienteeruvalt kell 13.00 algab kriisiõppus,
mis lõpeb kell 16.30. Õppusele kaasatakse politsei- ja
piirivalveameti helikopter ning kõigile pakutakse sõdurisuppi.
Üritus korraldatakse koostöös Politsei- ja Piirivalveameti, Tartu Kiirabi, SA Tehvandi Spordikeskuse,
Otepää Vallavalitsuse, Eesti Punase Risti Valgamaa
Seltsi, Häirekeskuse, Maanteeameti, Kaitseliidu Valgamaa Maleva, Keskkonnainspektsiooni, turvafirmade
G4S, USS, Meeskond ning Suusaliidu, Laskesuusaföderatsiooni ja Valga Haigla ja Klubiga Tartu Maraton.
NB! Seoses õppusega on Otepää Keskväljak 17.05.2017
kell 8.00-14.00 parkimiseks suletud! Parkimine on korraldatud liiklusmärkidega.
Päästeamet

Festival "Retrobest" 29.06.-01.07.2017
otepäälase kaardiga soodsalt!
Kuni emadepäevani kolme päeva pilet hinnaga 49€ tk. Ühe kaardiga võimalik osta 2 piletit.
Otepäälase sooduspileteid müüb ainult Otepää Turismiinfokeskus. 			
KIIRUSTAGE!

03.06.2017 kell 16.00
Otepää Kultuurikeskuses

Suguvõsaorkestri Pillipuu 60
tegutsemisaasta kontsert
Lavale astuvad veel:

Perepill
Karupojad
naiskoor Helletajad
Jalga aitab keerutada Väägvere kapell
Tule ja naudi koos meiega
Sissepääs PRII

11. mai 2017

Tahad minna kiiresti, mine üksi.
Tahad jõuda kaugele, mingem koos...

