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Valgamaa aasta ema on Pille Kangur
Reedel, 12. mail kuulutati Valgamaa
aasta emaks viie lapse ema Pille
Kangur. Kokku kandideeris tiitlile kaksteist ema. Kõik aasta ema nominendid
said tunnustuskirja ja kingituseks käsitööehte.
„See tiitel on mulle suureks üllatuseks ja väga
suureks auks. Oleme siinkandis elanud 20 aastat
ja kui tulime, siis oli meil üks väike laps. Nüüdseks
on meie perekonnas viis lapsekest. Seega on Valgamaa meile väga positiivselt mõjunud. Ajad muutuvad ja koos sellega ka meie. Kui mu poeg väike oli,
siis lubas ta võtta mu naiseks. Nüüd on poeg suur ja
naiseks ta mind enam ei taha,“ naljatas vastne aasta
ema. Lisades, et elu tuleb nautida ja alati leida aega
nii enda kui pere jaoks. Maakonna aasta ema sõnul
on ema kodusoojuse hoidja ja laps peab tundma,
et mis ka elus ei juhtuks, on tal kodu, kus teda alati
oodatakse.
Pille Kanguri kandidatuuri seadis ülesse Otepää
vallavalitsus. Iseloomustuses oli kirjas, et ta on alati
valmis aitama ega jäta kedagi hätta. Tal on olemas
kõik omadused, mis ühele emale on kohased – positiivne ellusuhtumine, kannatlikkus, oskus olukordi
lahendada ja olla ikka rõõmsameelne. „Imetleme
tema oskust kasvatada enda lastest tublid inimesed
ja olla teistele lastele suureks eeskujuks,“ oli kirjas

Pereema on aktiivne kodukoha traditsioonide edasikandja ja eeskujuks järeltulevatele põlvedele. Oma
toetava õla paneb ta alati alla paljudele kogukonna
ja maakonna üritustele.
Aasta emale anti emadepäeva kontsertaktusel
Nõuni rahvamajas üle Otepää kihelkonna rahvariidemustriga padi ja maavanema tänukiri. Ajalehe
Valgamaalane toimetus tunnustas teda aukirja ja
lehetellimusega. Veel sai ta kingituseks kodutütarde
käsitsi tehtud õlasalli.
Valgamaa aasta ema sai ka presidendilt kutse osalemaks koos perega emadepäeva kontsert-aktusel
Tallinnas.
Valgamaa aasta ema on tunnustatud ka 2013.
aastal Otepää valla aasta ema tiitliga. Samal aastal
sai perekond Kangur veel kogukonna pärli tiitli küla
seltsielu eestvedamise, kohalike traditsioonide ja kultuuri hoidmise ning loodushoidliku elulaadi väärtustamise eest.
Muusikalist külakosti pakkus kontsertaktusel Palupera valla naiskoor, Nõuni lauluansambel Lõbusad
lesed, tantsurühm Pääsusilmad, kohalikud lapsed,
Pillipuu, laulu- ja tantsuansambel Oduvantšiki ja
kandlemängija Varju Teder.
iseloomustuses.
Pille Kangur väärtustab haridust. Koos perega
osaletakse kohalike külapäevade korraldustöös.

Kaja Mõts
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht

Tunnustati Otepää valla aasta ema ja anti sünnikirjad
kõige pisematele
Otepää Kultuurikeskuses toimus 13.
mail valla aasta ema tunnustamine ja
traditsiooniline sünnikirjade üleandmine kõige pisematele. Aasta ema
kontserdil esines Alen Veziko, kes
pani saalitäie peolisi oma kaunitele
lauludele kaasa elama.
Laulude vaheajal õnnitlesid vastseid
vallakodanikke ja nende vanemaid
vallavolikogu esimees Siim Kalda, vallavanem Kalev Laul ja lastekaitsespetsialist Kristin Leht. Väikesed ilmakodanikud, 7 poissi ja 12 tüdrukut, kes
olid sündinud 01.10.2016-31.03.2017
said lisaks sünnikirjadele graveeringuga fotoalbumi, Helin Villa lasteraamatu ja MTÜ Karukäpa kootud papud.
Valla aasta ema nominentide ja
aasta ema iseloomustused luges ette
vallavanem Kalev Laul. Sellel aastal
laekus aasta ema konkursile kolm
ettepanekut – Ene Prants, Inge Sõlg
ja Karin Uibopuu. Otepää Naisselts
valis aasta emaks nelja lapse ema Ene
Prantsu.
Vallavolikogu esimees Siim Kalda
ja vallavanem Kalev Laul tunnustasid
aasta ema nominente ja valla aasta
ema, Otepää Naisseltsi esinaine Ene
Raudsepp andis valla emale üle naisseltsi meene.
Avati ka Veronika Pulleritsu näitus
„Ilu vanaema aias“ ning kohalolijad
said imetleda MTÜ Kärukäpa käsi-

töönäitust.
Nelja lapse ema, Otepää valla aasta
ema ENE PRANTSU teavad Otepääl
tõenäoliselt kõik. Ene on elupõline
Otepää elanik, ta on lõpetanud Otepää
Keskkooli ja täiendanud ennast mitmetel koolitustel, mis puudutavad
massaaži ja iluteenuseid ja kokandust.
Ta töötab massaaži- ja iluvaldkonnas.
Ema Ene lapsed on samuti toimekad
– poeg Hendrik töötab Tallinnas elektroonikavaldkonnas, Priidik on Soome
noorte lumelauakoondise peatreener,
Urmo töötab Tallinnas laotehnika pai-

galdajana ja tütar Elisabeth lõpetab
Otepää Gümnaasiumi 9. klassi. Ene
teeb väga palju vabatahtlikku tööd,
ta on alati rõõmsameelne, aktiivne ja
sportlik. Ene korraldab vallarahvale
erinevaid matku.
Enel on hulgaliselt hobisid, lisaks
ilumaailma tegemistele veab ta
Otepää Kultuurikeskuses tantsuringi. Kõikide oma hobide ja huvide
kõrval on Ene Prants Naiskodukaitse
Otepää jaoskonna aktiivne liige juba
seitsmendat aastat.
Ene üheks suureks kireks on teater

ja mitte ainult etenduste vaatamine,
vaid hoopistükkis ise laval olemine.
Otepää Rahvateatris on ta kaasa
löönud juba keskkooli-ajast, ehk
ligi 30 aastat. Ene rollid pole piirdunud ainult kohalikel lavalaudadel
esinemistega, vaid on ulatunud ka
kaugemale. Nimelt on ta osalenud
mõnedes teleseriaalides ja filmides,
näiteks „Kelgukoerad“ ning „Vanad
ja kobedad“.
Aasta ema nominent INGE SÕLG
töötab Otepää Gümnaasiumi spordihoone puhastusteenindajana. Tal on
kolm täiskasvanud last. Inge on alati
olnud rõõmsameelne, pole kunagi
virisenud, on alati abivalmis ja seda
vaatamata sellele, et on pidanud lapsi
üksi kasvatama. Ta on vanaemaks
ühele lapselapsele ja varsti ka tulevasele lapselapsele.
Aasta ema nominent KARIN
UIBOPUU on emaks kolmele
lapsele. Karin töötab Otepää lasteaias õpetajana. Täiskasvanud õppijana omandas ta töö kõrvalt eelkooli pedagoogi kutse Tartu Ülikoolis.
Talle on omistatud Valgamaa Aasta
Õpetaja tiitel. Karin tõi ligi 15. aasta
eest Otepääle linetantsu ja lõi koos
tütre Kristeliga tänaseni toimiva linetantsutrupi.
Tekst ja foto: Monika Otrokova
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Valgamaa rahvakultuuri pärandihoidja
sõled

Kalle Raidsalu ja Karl August
Soonberg
Valgamaa Rahvakultuuri- ja käsitöö keskselts andis tänavu välja kuus pärandihoidjate sõlge.
Hõbesõle elutöö ― rahvakultuuri arendamise eest Valgamaal sai aktiivne seltsielu eestvedaja ja eakatele vaba aja tegevuste organiseerija Valga linnas Galina Babitš.
Rahvatantsu pideva arendamise ja väga
heade loominguliste tulemuste eest sai
pärandihoidja sõle Ain Veebel.
Rahvamuusika pideva arendamise eest
sai pärandihoidja sõle Kalle Raidsalu, kes
on rahvapille mänginud lapsest saati ja
õpetanud mängima ka oma viis last.
Käsitöö pideva arendamise ja väga
heade loominguliste tulemuste eest sai
pärandihoidja sõle Ave Kruusmaa. Ta on
Kunstikodu asutaja, Otepää kooli sümboolika ja juubeliraamatu kujundaja.
Pärandihoidja sõle kultuuri arendamise
eest Valgamaal sai maavalitsuse haridusja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister.
Lootustandva noore rahvakunstniku
sõle sai Karl August Soonberg. Ta on aktiivne muusik ja ära märgitud koolis omaloomingulisel võistlusel.
Valga Maavalitsuse andmetel OT
Foto: Valga Maavalitsus

Head Otepää valla asutused ja organisatsioonid,
seltsingud ja ettevõtjad!
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 teatada 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
18.05.2017
Otsustati vastu võtta Nüpli külas asuva Poslovitsa-Soo

kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu ja
suunata avalikule arutelule keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne.
n

Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 18. augusti 2011. a

otsuse nr 1-4-59 „Teeservituudi seadmine“ punkti 2.3 ja sõnastada see järgmiselt: „2.3 teeservituut seatakse tähtajatult ja
valitsevate kinnisasjade igakordsed omanikud teeniva kinnisasja igakordsele omanikule teeservituudi eest tasu ei maksa;“.

Otepää Vallavalitsuses
15.05.2017
n

Otepää Lihatööstus Edgar annab tööd kolmekümnele inimesele. Lisaks sellele saavad tööd
ka ümberkaudsed talupidajad, kelle käest toorainet ostetakse. Lihatööstuse rikkalik ja kvaliteetne
sortiment on kõigile teada ja tuntud, seda saavad
nii otepäälased kui ka Otepääd külastavad turistid osta Edgari firmapoest Otepää kesklinnas.
Ettevõtte tooted ei sisalda kondilihamassi, lihatööstuses valmib päevas keskmiselt 2 tonni tükilihatooteid.

Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 6. märtsi 2017.

a korralduse nr 2-4-99 „Otepää Kultuurikeskuse teenuste
hindade kehtestamine“ punkti 1.5, jättes sellest välja lauseosa
„kuid mitte vähem kui 100 eurot“.
n

M

öödunud nädalavahetusel tähistas
tuntud Otepää lihatööstus Edgar oma
25. tegutsemise aastapäeva. Otepää
Lihatööstus Edgar alustas tootmist 7. aprillil 1992.
aastal.

Tunnistati kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Ten-

nisevälja 1 kinnistu detailplaneering.
n

25. mai 2017

Otepää Lihatööstus Edgar tähistas veerandsajandat
sünnipäeva

AMETLIK INFO

n

O T E P Ä Ä

Väljastati Villa Cartelloni OÜ-le projekteerimistingimu-

Lisaks lihatööstuse firmapoele tegutseb kesklinnas veel ka Edgari trahter ja külalistemaja. Firmapoest saab osta ka saiakesi, pirukaid ja torte,
kuna kohapeal tegutseb kondiiter.

Otepää
Lihatööstuse
Edgar juht
Maie Niit

sed Kääriku külas Parvetare kinnistul elamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogu-

summas 128 eurot.
n

Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Muud

hariduskulud” mittetulundusühingule PILLIPUU 400 eurot
suguvõsaorkestri Pillipuu tunnustamiseks 60. aastapäeva
puhul.
n

Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 80065611,

aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaagri tegevusluba laagri
“Noorte tervistav ja arendav puhkus” pidamiseks Audentese

Veerandsaja aasta jooksul on lihatööstuses toimunud suured arengud – endine suur farm on
tänaseks ümber ehitatud korralikuks tööstuskompleksiks, kus asub korralik parkimisplats,
tööstuse seadmete remonditöökoda, autopesula,
külmutusseadmetega jäätmehoidla ning biolagunevate jäätmete komposteerimisväljak.
Uuendatud on ka tootmisliine. Paar aastat tagasi
loodi koostöös Tartu Ülikooli teadlastega reovee
puhastussüsteem Vana-Otepääle.

Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) ajavahemikul 24. – 30. juuli
2017. a.
n

Anti Monster Music OÜ-le (registrikood 12146246,

aadress Pärnu mnt 28-16, Tallinna linn) luba paigaldada aja-

Lihatööstuses pööratakse väga suurt tähelepanu
heakorrale - 2011. aastal sai ettevõte konkursi
„Kaunis Eesti kodu“ raames Eesti Vabariigi Presidendi tunnustuse parima tööstusmaastiku eest.

vahemikuks 15. mai - 1. juuli 2017. a riigimaantee 46 Tatra-Otepää-Sangaste 25. kilomeetrile (Otepää sissesõidu
kohale) avaliku ürituse „Retrobest 2017“ reklaambänner.

SÜNNID
Frank Saar 			

14. aprillil

Otepää Lihatööstuse Edgar juhataja ja omanik
Maie Niit sõnas, et 25 aasta jooksul on nii
mõndagi ette tulnud, kuid kollektiiv on olnud
alati kokkuhoidev. „Meie töötajad töötavad
meil pikka aega, on ka neid, kes on ettevõtte
algus- aegadest tööl olnud, näiteks Anneli Tanni,
Helle Pastak, Marek Maranik. Pikaajalised töötajad on Eve Maat, Aare Lehtmäe, Anu Tiirmaa,

Alar Tanni, Maire Orav , Maie Kütt jt. Töötajaskond on meil hästi komplekteeritud, meil töötab
kuus kõrgharidusega spetsialisti ning teistelgi on
kas keskeri- või keskharidus,“ märkis Maie Niit.
„Peaaegu algusest saadik on minu kõrval finantsdirektorina töötanud minu minia Maire Niit.
Tänu Mairele on Edgar täna väga heas seisukorras. Maire kanda on olnud lisaks raamatupidamisele ka projektimajandus – oleme taotlenud projekte nii Euroopa Liidu fondidest kui ka KIK-st“.
Otepää Lihatööstuse Edgar juhti Maie Niitu
käisid tööstuse sünnipäeval õnnitlemas vallavanem Kalev Laul, volikogu aseesimees Jaanus
Raidal ja volikogu liige Aivar Nigol. Pika teekonna Hundisilmalt võttis õnnitlemiseks ette ka
Edgar Savisaar.

„Maie Niidu ettevõtlus, julgus ja teotahe väärib
tunnustust ja imetlust“, sõnas vallavanem Kalev
Laul. „Alustas ta ju oma ettevõtte rajamist siis,
kui oli 50-ndates eluaastates. Ta on suurepärane
eeskuju, mille sarnast pole naljalt leida.
Kõiki Otepää Lihatööstuse Edgar tooteid saab
osta nii hulgi kui ka ühikukaupa lihatööstusest
Vana-Otepääl. Otepää Lihatööstuse toodang
on müügil Tartumaa, Võrumaa, Valgamaa, Põlvamaa, Pärnumaa ja Tallinna kauplustes, Prisma
Peremarketis, Stockmannis, Tallinna ja Tartu
Kaubamajas, jm. Firma müügiletid on Tartu ja
Võru turgudel ning vastavatud Balti jaama turul.
Monika Otrokova

Täname Teid,
meie õnnitlejad 25-da tegutsemistähtpäeva täitumisel!
Täname kõiki koostööpartnereid, nõuandjaid,
takistusete veeretajaid, abistajaid ja
muidugi kõiki meie firma töötajaid veerandsaja vältel.

DETAILPLANEERINGUD

Soovime Teile suurepärast edasiminekut ja rõkkavat rõõmu!
Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneeringu kehtetuks
tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 18. mail 2017.a otsusega nr 1-4-16 tunnistada kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuva Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Tennisevälja tn 1 katastriüksust (katastritunnus
55601:007:1740). Detailplaneeringu eesmärgiks oli olemasoleva hoone rekonstrueerimine (arhitektuurse ilme säilitamine) ja uue laiendusosa planeerimine, ehitusõiguse
määratlemine 5-6 korruselise hoone rajamiseks. Krundi ehitusõiguseks määrati ühe
hoone püstitamine ehitusaluse pindalaga 1330 m². Hoone korruselisus madalamas
osas oli 2 ning kõrgemas osas 6. Ehitisregistri andmete alusel on Tennisevälja tn 1
katastriüksusel asuv hoone ehitisealuse pindalaga 920 m², kõrgusega 25 meetrit.
Aktsiaselts GMP Grupp esitas Otepää Vallavalitsusele taotluse tunnistada kehtetuks
Otepää vallasiseses linnas asuvale Tennisevälja tn 1 katastriüksusele koostatud detailplaneeringu, mis on kehtestatud Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2005. a otsusega
nr 1-4-12 „Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“.
Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu kehtetuks tunnistada, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest
loobuda. Aktsiaselts GMP Grupp soovib hoonet laiendada pealeehitamise teel (4
meetri kõrgune laiendus). Planeerimisseaduse § 125 kohaselt ei ole detailplaneeringu koostamine nõutav ehitusloakohustusliku hoone laiendamisel alla 33 protsendi
esialgu kavandatud mahust. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamisega majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ja mõju
looduskeskkonnale puudub.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Küla tee on maainimesele tähtis
Märtsi lõpus vaatas volikogu revisjonikomisjon üle valla hooldatavad teed. Vaadati üle 20 teelõiku ehk 36 km valla teid. Nähti
nelja läbipääsmatud ja kuut raskesti läbitavat teed. Ülejäänud
olid normi piires. Andmed jõudsid volikogu kaudu vallavalitsusse. Seal lubati esitatud andmetega arvestada.
Toetudes elukutseliste teeehitajate ja hooldajate kogemustele
avaldaksin mõned mõtted külavaheteede kohta.
Teede korrasoleku tagamine on vallavalitsuse kohustus ja
seda tuleb nendelt nõuda. Liiklejad omalt poolt peavad heaperemehelikult kasutama vallasisest teed eriti kevadel ja vihmade
perioodil. Liiklema peab aeglasemalt, väiksema koormaga,
vältima rööbaste tekkimist ja kraapimist. Maastikumasinad
vajutavad väiksema rööpa kui maantee autod.

teelõigu otstarvet, tõusunurka, aluskihti, kruusapaksust, allikate
kohti, vee äravoolu, kuivamise võimalust, teetruupide olukorda jne. Teelõikude remondi planeerimisel ja finantseerimisel
tuleks lähtuda faktilisest olukorrast ja tegelikust tööde mahust.
Tasu teede hööveldamise eest peaks sõltuma töömahust,
aga mitte läbisõidetud kilomeetritest. Seejuures peab olema
tee pinnal piisavalt kruusa, mida hööveldada. Raske on hooldada teid, mille tekkimiseks ei ole vaeva nähtud, vaid lihtsalt
sisse sõidetud ja kruusaga lapitud. Kui vesi teelt ära ei jookse
on kruusatamine raha raiskamine. Peale veetud kruusa efekt
ilmneb alles järgneval aastal.Looduslik kruus on täiteks odavam,
kuid hooldus edaspidi kulukam.
Karl Mõts
Vallavolikogu revisjonikomisjon

Teed on meie ühisomand
Küla teede remondi planeerimine on mahukas töö. Peab teadma

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. juunil.

25. mai 2017

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kui sul om su küla, sis om su eng rahul
29. aprillil peeti Arulas külapäeva, millega tähistati
ka Arula 598. aastapäeva. Üle kuuekümne inimese
trotsis vihma ja külma ning tuli Lutsu turismitallu, et nautida kõike seda, mida külaaktiivil lahkelt
pakkuda oli. Vanim osavõtja oli 92aastane ja
noorim alles neljakuuseks saav.
Nagu külapeol ikka, oli süüa-juua piisavalt ja
tegevustki jätkus huvilistele. Aastatega on külaselts leidnud endale ka hulk häid sõpru. Parksepast
pärit proua Helju Kalme on Võru Kreutzwaldi
muuseumi muinasjutuvestja ja tal tuli neid lugusid
kui varrukast, nii noortele kui vanadele. Elva lauluansambel „Roosid“ on juba mitu aastat külapeol
oma ilusatel lauludel kõlada lasknud. Nii Heljul
kui ka Elva Roosidel on oma isiklik side Arulaga
olemas juba lapsepõlvest peale.
„Lendteater“ tuletas abielupaaridele meelde killukesi argielust, sest me vahel ei märka enam ise
ka, kuidas kaasa elu põrguks muudame. Esimeses
klassis käiv laulumees Robin Kluge polnud argade
killast, tema heliseval häälel lauldud „Tirooli kägu“
võttis imetlusest tummaks kõik kuulajad.
Lapsed said soovikohaselt omale maske värvida,
villasest lõngast jänkusid ja tutte meisterdada ja
muinasjututädi jutte kuulata.
Aasta jooksul on Arula rahvas nii mõndagi
teinud. Ronald Seer (Tartu Kunstikool) võitis
mullu Roomas Itaalia noorte kunstibiennaalil publikuauhinna animafilmiga „A Game of Identiti“.
30. juulil 2016 toimus Struve Arula punkti taasavamine Meegaste turismitalu õuel, mida võivad
kõik huvilised ka ise vaatama minna. Tartu Ülikooli majandusdoktor ja Eesti Loodusuurijate Seltsi
koordinaator Hillar Kala andis Arula külaseltsile
üle tänukirja Struve meridiaanikaare 200. juubeliks
tehtud tööde ja abi eest.
Palju tunnustust pälvis ka omakülamehe skulptor Ferdi Sannamehele pühendatud mälestuspäeva läbiviimine. Sellise kultuuriürituse korraldamine pole küll seltsile võõras, kuid tegevuste- ja
rahvarohkeim oli see kindlasti.
2016. aastal tunnistas ka Valga Spordiliit ja
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
MTÜ Arula külaseltsi kui parimat tervist edendavat kogukonda. Omaküla rahvast võib tihti näha
nii suusa- kui rattarajal, kanuutamas ja mujalgi.
Orienteerumisürituste ja ka Tartu Maratoni üri-
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Kultuurikalender
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 laulu- ja tantsuansambel "Malahit"
(juhendaja Elina Šinder). Tule kontserdile ilusa
kleidiga! Pilet 5 eurot, piletid müügil kohapeal enne
kontserdi algust.
3. juunil 		
kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
Pillipuu 60 tegutsemisaasta kontsert.
4. juunil 		
kell 11.00 Eesti lipu 133. aastapäeva
tähistamine. Vaata lisa www.otepaa.ee
16. juunil 		
kell 18 Otepää Palveränduri kirikus
Juhhei lastekoori kontsert.

tuste ajal lüüakse kaasa nii korralduses kui radade
tegemises.
Rahvaseast kostis hõikeid: „Medalit sooviks
näha“. Muidugi, 1. aprillil, Otepää sünnipäeval
omistati ju Arula külavanemale Voldemar Tasale
Otepää valla medal. Volli, kui tagasihoidlik külamees, küll protestis, et ilma külata poleks külavanematki, aga aplaus oli õiglane.
Liikumise Kodukant uuring kinnitas, et kogukondade tugevus sõltub paljuski sellest, kui tihe
ja sisukas on kogukonna ning kohaliku omavalitsuse koostöö ja kuidas väärtustatakse eestvedajaid. Suurt tänu väärib Eike Tasa, küla tugisammas ja küla vaimu värskendaja. Perekond
Tasa ongi küla liikumapanevaks jõuks ja nende
kodu on kujunenud kohaliku elu edendajate
plaanipidamise ja kokkusaamise kohaks. Nende
ümber on koondunud soe ja sõbralik seltskond,
sest külaseltsi eestvedamist ei saagi üksi teha,
kogukond peab nii mõtete kui ka tegudega kaasa
tulema ja toeks olema.
Meie pärandi ja muistendite uurija Mauri
Mändoja on panustanud Arula ajaloo uurimisse. Soome Laiakivi on saanud väärilise tahvli.
Maaomanik Ain Antons on hoidnud korras nii
Otepää suurima rändrahnu ümbruse kui ka juurdepääsuteed.
Eesti rahvapärimuste uurija Ahto Kaasik on
öelnud, et meie ainulaadset pärandit ohustab

kõige enam just unustamine. Eestis on ligi 5000
ajaloolist looduslikku pühapaika, millest on kaardistatud vaid murdosa ja enamik on neist leitavad
vaid vanemaealiste põliselanike abiga. Kui nemad
meie seast lahkuvad, kaob teadmine igavesti.
Mauri Mändoja teadmised ja tema tegevus väärib
sügavat lugupidamist, ta elab juurteni meie pärimuskultuuri sees ja on ka selle kandja.
Arula külaseltsi olulisemaks eesmärgiks on küla
omanäolisuse säilitamine, oluliste kultuuri- ja looduslike objektide heakord, mille nimel on juba
suur töö ära tehtud, kuid palju põnevat ootab veel
ees. Pühapaigad (allikad, hiiepuud, ohvrikivid, ristipuud jne.) pole pelgalt legendid, vaid on kasutatavad tänagi. Mida enam on nad korrastatud, mida
rohkem austust ja rahu nad pälvivad, seda tugevam
on nende jõud. Arula küla on rahulik, turvaline ja
kahtlemata suure ajaloolise väärtusega keskkond,
mida ka küla kogukond väärtustab ja vastavalt oma
suutlikkusele säilitada püüab.
Olgu kõik tänatud, kes peole tulla said ja et
ka korraldajate pingutused asjata ei olnud. Ikka
rõõmsameelset osavõttu ja kaasaelamist ühisettevõtmistes. Arula rikkaliku ajalooga ja kõigi
tegemistega saab tutvuda: http://arulakyla.blogspot.com.ee/
Arula külaseltsi fännklubi nimel Silvia Mägi
Foto: VALJU ALOEL

4. juuni kell 16.00 Otepää Maarja kirikus
I nelipüha ja Eesti lipu päeva
oikumeeniline jumalateenistus
Teenivad Eesti Kirikute Nõukogusse kuuluvad
kristlikud kogudused ja kirikud.
Jumalateenistusest teeb otseülekande Eesti
Rahvusringhääling.
Kõik huvilised on väga oodatud jumalateenistusest osa võtma!

Juhhei lastekoor kutsub
kontserdile
Juhhei lastekoor on väljakasvanud minu pere
lastest. Käisime oma 4 lapsega laulmas igapool,
kuhu aga kutsuti.
Elasime Otepääl ja kutsusime ka teisi lapsi meiega koos laulma. Pühajärve koolis oli ka meil Pühapäevakool. Korraldasime laste laagreid oma
maakodus Neerutis. Tegime näidendeid „Taevas
avaneb“ selle näidendiga sai üle 100 korra igal
pool ringi käidud. Kõik Võru linna ja valla koolid
võtsid selle rõõmsalt vastu.
Oli ääretult vahva ja armas aeg ,mis on siiani
südameid soojendanud ja ka suure igatsuse südamele pannud, et tulla taas Juhheiga teile külla laulma ja koos teiega rõõmustama. Nüüdseks
laulab Tallinna Juhhei kooris 40 last ja Tartu kooris
nii samapalju.
Kontsert toimub 16. juunil kell 18 Otepää Palveränduri kirikus. Oodatud on kõik!
Koori asutaja Rita Paju

Pähklikesed tähistasid kevadpeoga perepäeva
Rahvusvahelisel perepäeval ehk 15. mail toimus
Otepää kultuurikeskuses Pähklikese kevadpidu.
Peo läbivaks teemaks olid Eestis elavad loomad.
Kõik algas sellega, kui kõige väiksemad (Otikesed)
läksid ühel ilusal kevadpäeval metsa jalutama ja
leidsid puu all põõnava karuoti.
Lapsed püüdsid lauluga magajat äratada, kuid
sellest polnud kasu – mõmm magas liiga sügavalt.
Karu ärkas alles Sajajalgsete müdina ja lauluviisi
peale. Unimütsile jäi mulje, et ta on kevade maha
maganud – puu otsas rippusid isuäratavad prisked
õunad. Kui Sajajalgsed naerma hakkasid, oli asi
selge – lapsed olid nalja teinud ja õunapuule viljad
ise külge riputanud. Et sügisene õunaaeg kiiremini
saabuks, läksid lapsed ja mõmm reisima.
Metsas seikles üks vahva põrnikas (Mesimummi

Koolide lõpuaktused 2017

rühma Oskar), kes uskus, et temast võiks saada üks
hea võrr. Leidus ka teisi sitikaid ja satikaid (Pähklipurejad), kes tähistasid luuletades ja lauldes emadepäeva, kevade saabumist. Tiigikaldal krooksusid konnad (Lepatriinud), kes tegid oma pikkade
koibadega hüppeid vette ja veest välja. Kevad oli
südamesse pugenud ka sipelgatel (Mesimummid),
sest sipelgatüdrukud laulsid, -poisid mängisid muusikainstrumente. Kõige lõpuks sattusid metsateele
Krõllid. Kevade tervituseks toimus tüdrukutel pallipidu ja poisid esitasid võimlemiskava.
Nii saabuski kauaoodatud kevad Pähklikese
suurtele ja väikestele lauldes, tantsides ja võimeldes. Jätkame suveootuses!

Krõlli rühma poisid esitavad
võimlemiskava.

kooli meeskond, mis esindas kogu Valgamaad,
saavutas karmis konkurentsis kokkuvõttes 8. koha,
mis on väga märkimisväärne saavutus.
„Teaduslahingus“ võetakse mõõtu loodusteadustega seotud praktiliste tööde lahendamises ja
õpilasuurimustes. Kõrgeid punkte saadi nii praktiliste ülesannete lahendamisel kui ka eelnevalt
ettevalmistatud posterettekande eest. 3D pusle

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 lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Pühajärve Põhikooli koolilaps, õpetaja,
lapsevanem ja toetaja!

Parimad Pojad „Teaduslahingus“
5. mail osales Otepää Gümnaasiumi võistkond
OG Parimad Pojad üleriigilise võistluse “Teaduslahing” finaalis. Võistlus toimus Maaülikooli spordihoones. Võistkonda kuulusid 9. klasside õpilased
Albert Unn, Markus Adams ja Kritjan Marcus
Sulaoja.
Poolfinaalides osaled kokku 190 võistkonda.
Finaali pääses iga maakonna parim tiim. Meie

Otepää Gümnaasium

TULE laupäeval, 3. juunil kell 10.00
koolimaja juurde TALGUTELE!
ehitamisel saadi kõikidest konkurentidest kõrgeimad punktid.
Võistkond tänab oma abilisi ja juhendajaid:
Mariana Naaber, Jaana Mihailišina, Elisabeth
Prants, Tarmo Evestus ja Margit Turb.
Jaana Mihailišina

Eesmärk on alustada projekti „Lapsed koolihoovi liikuma ja õppima“ elluviimist.
Igale osalejale leitakse jõukohane töö ja
pakutakse ka talgusuppi.
Teata osalemisest klassijuhatajale või meili
teel kool@pyhajarve.edu.ee.
Kohtumiseni! Miia Pallase
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Otepää Turismiinfokeskus ― 25
TIK eellugu
Perioodil, mil Eesti kuulus Nõukogude Sotsialistlike Vabariikide vennalikku perre, puudus puhkepiirkonna arendamise üleriiklik detailplaan. Ridamisi kerkis asutuste saunsuvilaid ja puhkekodusid.
Riiklikud investeeringud suunati spordirajatistesse.
Turistid tulid valdavalt Venemaalt ja Eesti suurlinnadest ning olid rahul olemasolevate majutuskohtade ja puuduliku infrastruktuuriga. Puudus
vajadus teenindamise kvaliteedi tõstmiseks ja
nõudlikumale maitsele vastavate majutuskohtade
ehitamiseks. Ilmselgelt ei olnud vajadust mitmekeelsete turismitrükiste ega -info järele, sest turism
oli orienteeritud vaid “kodumaisele” külalisele.
Murrang turismimajanduses saabus üheksakümnendate aastate alguses, kui piirkonda hakkasid
hulgaliselt külastama välisturistid. Juba 1989. a avaldati deklaratiivne otsus kuulutada turism Otepääl
prioriteetseks majandusharuks. Esimeste konkreetsete sammudeni jõuti 1992. a esimesel poolel.

Rohelise I-märgi sünd
1. juunil 1992. a avas Otepää Linnavalitsus kohapeal Rahvusvahelise Turistiinfopunkti. See
kuupäev märgib esimese rohelise I-punkti märgi
tekkimist Eestis. Oli rubla aeg ja linnavalitsuse
välissuhete osakonna juhataja Jaak Uudmäe juhtimisel astuti esimesi arglikke samme turismiteel
Euroopasse. Peagi liitus turismientusiastidega
turismitöötajana Piret Kulasalu, hiljem Mare Raid.
Mare töötas turismiinfokeskuses infokonsultandina pikka aega ja on andnud Otepää turismisüsteemi loomisse ja arendamisse väga suure panuse.
Isegi kõige julgemates ja suurejoonelisemates

unistustes ei osanud toona keegi näha sellist pilti
nagu see on täna Otepääl:
tuhandete pealtvaatajatega rahvusvahelised
spordivõistlused,
Eesti oma olümpiavõitjad,
maailma tippklassi kuuluvad spordirajatised,
mida kasutavad ja kiidavad maailma tippsportlased,
menukad kultuurisündmused ja festivalid,
turismiinfokeskus, mis teenindab 20 000
külastajat aastas,
...ja kogu Eestis:
erinevates keeltes Eestit tutvustavad trükised,
kaardid, infomaterjalid,
riiklik turismiportaal puhkaeestis.ee, mis on
tõlgitud 7-sse võõrkeelde,
turismiarendusorganisatsioonid igas maakonnas.
Otepää Turismiinfokeskus on veerandsaja aasta
jooksul olnud erinevate ametkondade ja organisatsioonide struktuuriüksus ― Otepää Linnavalitsus,
Turismiamet, EASi erinevad osakonnad, Otepää
Vallavalitsus, mõnda aega tegutseti ka sihtasutusena, eesotsas esialgu Margo Krüünvald, hiljem Ene
Reedi. Alates 2015. aasta aprillist koordineerib
Otepää Turismiinfokeskuse, Valga Külastuskeskuse ja Tõrva infopunkti tööd Valgamaa Arenguagentuur SA, mille eesotsas on Rein Org. Valgamaa turismi koordineerib Signe Hunt.
Täna töötavad Otepää Turismiinfokeskuses Lea
Ilp (tänavu täitus 13 aastat!) ja Külliki Pikk, vajadusel asendavad põhitöötajaid ja aitavad välitelgiga üritustel osaleda Maiken Alter ja Liivia Franz.
Jagatakse tasuta informatsiooni Otepää turis-

mipiirkonna, Valgamaa ja kogu Eesti turismiobjektide, majutus- ja toitlustusettevõtete, aktiivse
puhkuse veetmise võimaluste, kultuurisündmuste, giiditeenuse osutajate ja transpordivõimaluse
kohta. Müüakse suures valikus suveniire, mitmed
neist kohalike meistrite valmistatud või toodetud
―sepised, keraamika, postkaardid, raamatud, puidutooted, taimeteed, seebid, mahlad, mesi.
Kohalikud elanikud on turismiinfokeskuses
sagedased külalised, ostetakse suveniire ja Piletilevi ning muid pileteid, tarbitakse paljundus-ja skaneerimis, samuti Cargobusi pakisaatmisteenust.

Siia pöördutakse erinevate murede ja küsimustega,
kohapeal püütakse alati nõuga aidata.
15. maist 15. septembrini on Otepää Turismiinfokeskus avatud iga päev, tööpäevadel 10-17, laupäeval, pühapäeval ja pühade ajal 10-15.
Olete alati oodatud Otepää Turismiinfokeskust
külastama! Ootame Teid!
Valgamaa Arenguagentuuri ja
Otepää Turismiinfokeskuse nimel Lea Ilp

Kinnaspunkti perepäev tõi kokku nii suuri kui väikesi

20. mail toimus Otepää Keskväljakul MTÜ
Otepää Kinnaspunkti perepäev, mis pakkus lustimist kõigile. Perepäeva avas Otepää vallavanem
Kalev Laul, kes märkis, et Otepää on peresõbralik
piirkond, kuna siin leiab tegevust nii suurtele kui
väikestele ja noortele ning vanadele.
Kogupereüritus tõigi kokku nii noored kui
vanad. Tegevust jätkus kõigile – võisteldi saapaviskamisevõistluses, vigurvändasõidus ning õngitsemisvõistlusel. Erinevatest õpitubades sai kätt
proovida küünlajalgade valmistamises ja savinõude
tegemises. Soovijad said näo peale lasta teha vahva
näomaalingu.
Muusikat tegid ansamblid Minikuppel, Baila-

mus, esinesid Hellenurme kõhutantsijad. Otepää
rahvamuusikud perekond Soonbergid õpetasid
koos Soome sõpradega kõigile Soome laule ja
tantse. Pakuti pannkooki ja Päästeameti 25. aastapäeva puhul torti. Väljas oli ka kaitseliit, naiskodukaitse, politsei, päästeamet ja Punane Rist oma
tegevuse tutvustamisega, uudistada sai relvanäitust.
Perepäeva naelaks kujunes pruutkleitide
demonstratsioon. Modellideks olid Otepää Avatud
Noortekeskuse ja Otepää Gümnaasiumi noored.
Soengud noortele modellidele Otepää Perejuuksur ja Keneli Luht, modellid aitas püünele Ilmo
Tamm. Päeva juhiks oli Marika Viks.
„Tänan kõiki, kes perepäeva õnnestumise-

le kaasa aitasid,“ ütles Riita Aader
MTÜ-st
Otepää
Kinnaspunkt.
„Soovime perepäeva muuta igakevadiseks traditsiooniks.“
MTÜ Otepää Kinnaspunkt on
Soome Kinnaspunkti järglane ning
loodud 2017. aasta jaanuaril üheskoos
Soome Vihti vallaga. MTÜ tegeleb
heategevusega.
Perepäeva korraldas 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 toetas Otepää Vallavalitsus ja kohaliku
omaalgatuse programm.
Monika Otrokova

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepääl toimus traditsiooniline laste heategevusjooks
11. mail toimus üle Eesti traditsiooniline heategevusjooks. Ka Otepääl jooksid koolinoored oma
eakaaslaste heaks.
Otepää teatejooksul osales 28 võistkonda 264
lapsega Otepää Gümnaasiumist, Pühajärve Põhikoolist, Puka keskkoolist, Keeni, Saverna, Rannu
ja Palupera põhikoolidest. Teatejooksu stardi
andis Otepää suusahüppaja Artti Aigro, soojendusvõimlemise viisid läbi spordipoisid Audentese
Spordikooli Otepää filiaalist. Koolinoori tervitasid
Otepää vallavanem Kalev Laul ja jooksu korraldaja Miia Pallase.
Teatejooks on heategevusüritus, mille eesmärk
on toetada õnnetuse või haiguse läbi liikumisvõime
kaotanud laste ravi. Annetused lähevad Haapsalu
Neuroloogilisele Rehabilitatsioonikeskusele, kus
liikumisvõime kaotanud lapsi ravitakse.
Annetamiseks on kaks moodust: 1. Helistades heategevusnumbril 900 7777 (ühe kõne hind
on 7 eurot) 2. Tehes ülekande MTÜ Tallinnmeeting heategevuskontole Danske Bank pangas
EE603300332077210009. Nii heategevustelefon
kui -konto on avatud aastaringselt.
Heategevusele aitavad kaasa Tartu Tasku keskus,

SPORDikalender
26. mail Tehvandi staadionil kell 17.00 U14 mäng FC
Otepää – Paide LM Türi.
28. mail Tehvandi staadionil kell 17.00 II liiga mäng FC
Otepää – Pärnu Jalgpalliklubi.
28. mail toimuvad 36. Tartu Rattaralli põhisõidud kõigile rattahuvilistele distantsidel 62 ja 135 km.
3.- 4. juunil toimub Otepääl 2-päevane discgolfi festival, kuhu on registreerinud end 270 mängijat
Eestist, Soomest, Lätist, Leedust ja Venemaalt.
Võistlus peetakse 3 rajal ning iga mängija peab
läbima Kuutsemäe, Meegaste ja Valgjärve discgolfi raja.
4. juunil Aedlinna jalgpalliväljakul kell 10.00 U12 mäng
FC Otepää – Tartu FC Santos.
7. juunil Tehvandi staadionil kell 19.30 Väike Karikas
1/16 finaal FC Otepää – Saue JK Laagri.

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

Kristiine Keskus, Rocca al Mare Kaubanduskeskus, Magistrali keskus, Kuku Raadio, Raadio
Elmar, Raadio Uuno, Pere Raadio, Raadio 2,
Viker Raadio, Raadio 4, Ring FM, Star FM, Power

Hit Radios, KUMA Raadio, Kadi Raadio, Narodnoe Radio, Raadio DFM, Tre Raadio ja Ring FM.
Monika Otrokova

sed ja tohutult rasked, siis uued on normaalmõõtmetes ja -kaalus. See võimaldab nüüd väravad alati liigutada sinna,
kus muru rohelisem ja tihedam, et parem
mängida oleks.
Seoses uute väravatega palume kõigilt

Juulis Otepää Teataja ei ilmu.

väljaku kasutajatelt nende heaperemehelikku ja sihtotstarbelist kasutamist, et
nendest väravatest jaguks mängurõõmu
ikka pikkaks ajaks.
FC Otepää

Suvel toimub Otepääl Eesti esimene SwimRun võistlus
15.-16. juulil toimub Otepääl Pühajärve Swim&Run Weekend, mille raames
toimub Eesti esimene SwimRun multispordivõistlus koos avaveeujumise ja
aquatloniga. Kõigil kolmel spordialal selguvad ka tänavused Eesti meistrid.
Pühajärve Swim&Run Weekend algab
15. juulil SwimRun võistlusega, mille
käigus tuleb osalejatel läbida ujudes ja
joostes ümber Pühajärve kulgev 12 km
pikkune võistlusrada, mis algab Pühajärve SPA&Puhkekeskuse juurest.
Põhivõistlusel on 9 jooksu- ja 8 ujumisosa. Lisaks toimub 2 km pikkune noortevõistlus, kus osalejatel tuleb kaks korda
ujuda ja kaks korda joosta. Võistlusest
saab osa võtta nii individuaalselt kui ka
paaridena ning selguvad ka esmakordselt
SwimRuni Eesti meistrid.
Selle võistluse muudab põnevaks
asjaolu, et võistlejatel tuleb kogu vajaminev varustus endaga kaasas kanda ning

etappide vahepeal ei toimu näiteks triatlonile omast riiete ega inventari vahetust.
Ühtlasi on SwimRun üritus mõnusaks
vahelduseks ning treeningvõimaluseks
multisportlastele.
15. juuli õhtupoolikul on Pühajärve äärde oodatud kõik ujumissõbrad –
Pühajärve SPA&Puhkekeskuse rannas
on algusega kell 16.30 tänavused Eesti
meistrivõistlused avaveeujumises 3 ja
5 km pikkustel distantsidel. Lisaks toimuvad lühematel distantsidel lastele ja
harrastajatele mõeldud ujumisvõistlused. Pühajärve võistlus on ühtlasi Meie
Liigume avaveeujumissarja teine etapp.
16. juuli südapäeval aga antakse
start esimest korda toimuvale Pühajärve Aquatlonile, mis koosneb ujumis- ja
jooksuetapist. Selguvad ka esmakordselt
Eesti meistrid aquatlonis. Lastevõistlusel
tuleb ujuda 200 m ning joosta 1 km. Põhivõistlusel on distantsid vastavalt 1 km ja

Otepää Teataja suviste ürituste
vaheleht ilmub 22. juunil.
Ootame suviste ürituste kava
hiljemalt 15. juuniks e-posti
aadressidele: teataja@otepaa.ee
ja monika@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada
oma suvistest üritustest.

UPM-Kymmene toetuse abil on Aedlinna
jalgpalliväljakul 4 uut väravat
Aedlinna jalgpalliväljak on Otepää jalgpallihuviliste jaoks põhiline palli mängimise koht ning sel kevadel sai tänu
UPM-Kymmene toetusele sinna soetatud
4 uut väravat.
Kui vanad väravad olid ebastandart-
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5 kilomeetrit. Võistluse lõpetab noored
B, harrastajate ning veteranide-70-80
võistlus, mille käigus läbitakse 500 m
ujudes ning 2,5 km joostes.
Kõige soodsamalt saab ennast
SwimRun ja aquatloni võistlustele
registreerida kuni 31. maini aadressil:
www.sportos.eu. Avaveeujumise Eesti
meistrivõistluste eelregistreerimine avatakse maikuu jooksul. Lisainfo aadressil:
www.swimrun.ee.
Pühajärve Swim&Run Weekend peakorraldaja on spordiklubi Meie Liigume.
Võistluste läbiviimist toetavad Medita
kliinik, Eesti Multispordi Liit, Eesti Ujumisliit, Otepää Vallavalitsus, Enervit,
Tartu Mill, Reginett, Tarmeko ja Ikodor,
RMK, Keskkonnaamet, Pühajärve
SPA&Puhkekeskus ja Kolga saun.
Siim Ausmees
Spordiklubi Meie Liigume
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Tule jalgpalli mängima!
FC Otepää kutsub kõiki poisse
ja tüdrukuid alates 4.eluaastast
jalgpallitreeningutele!
Treeningud toimuvad Otepääl,
Sihval, Savernas,
Keenis ja Kuldres!
Täpsem info treeningute kohta
kodulehelt - www.fcotepaa.ee
või telefonil 5624 2785

Tehvandi kuplid ootavad orienteerumissõpru!
Tartu orienteerumispäevakud kutsuvad veetma üht aktiivselt
pärastlõunat Tehvandil, kus 8. juunil toimub järjekordne Tartumaa neljapäevak.
Tartumaa orienteerumispäevakute sarja eestvedajad on juba
teist aastat järjest Orienteerumisklubi Ilvese noored aktivistid,
keda aeg-ajalt abistavad klubi kogenenumad liikmed. „Usun, et
mitme põlvkonna peale on meil päris palju erinevaid teadmisi
kogunenud, mis arvatavasti kajastuvad lõpuks ka hästi korraldatud üritustes,“ sõnab päevakute eestvedaja Kenny Kivikas.
Noored võtsid asja üle seetõttu, et üritus vajas uut hingamist.
Eelmine peakorraldaja Tiina Oras vedas päevakuid rohkem kui
40. aastat. „Lihtsalt ei jõua mitu aastakümmet igal orienteerumishooajal sellise ulatusega üritustesarja korraldada."

Osalejate vaatepunktist on tänavu eriline see, et suve teises
pooles tuleb paar päevakut piirkondades, kus viimased kolm
aastat pole orienteerujad tohtinud kaardiga liikuda. Need on
alad, kus juuli alguses toimuvad orienteerumise maailmameistrivõistlused – Tartu kesklinn ja Elva linnast lõunapoolsed metsad.
Kuna sellel aastal on kogu maailma orienteerujate pilgud pööratud Eesti poole seoses eesootava MMiga, siis saab ka Tartumaa
päevakutel näha maailma parimaid orienteerujaid harjutamas
ning oludega tutvumas. „Loomulikult saab pärast päevakut ka
maailma tippudega tulemusi võrrelda,“ kinnitab lisaks päevakute
korraldamise MMil Eesti koondise liige Kivikas. Kindlasti näeb
hulgaliselt tippsportlasi viimast ettevalmistust MMiks tegemas
vahetult enne võistlusi – 29. juuni päevakul.

8. juunil oodatud kõik Otepää noored ja vanda koos peredega Tehvandile, kus toimub järjekorras 9. neljapäevak. Start Tehvandil on avatud kella
17-st, finiš suletakse 19.00. Läbitavate distantside pikkuseid on kuus, ühest
kaheksa kilomeetrini. Kivikas rõhutab, et tegemist pole võistlusega, vaid
Tehvandile on oodatud igas vanuses huvilised, et end liigutada ja värskes
õhus lähenevat suve nautida.
Uutele huviliste on tagatud võimalus Eesti parimatelt orienteerujatelt
saada õpetussõnu orienteeruma õppimisel ning varasemast veelgi rohkem
erinevaid loosiauhindu.
Lisainfo www.okilves.ee
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Kolmekümneneljas kolmekümneviiendik ehk mõni
nädal veel...

Otepää Kultuurikeskuse
renoveerimistööd jätkuvad

K

ui Otepää Gümnaasiumisse satuvad
õpilased teistest koolidest, kas siis õpilasrände või VeniVidiVici-programmi
raames, siis läheb neile kõige enam korda meie
kooli kompaktsus nii ruumis kui tegudes. Sümpaatsena mõjub eelkõige, et koolis tunnevad
kõik kõiki ja väga palju tehakse ühiselt ning
üksteisega arvestatakse. Eriti elevil olid Viimsi
kooli tüdrukud, kes kasutasid meiloldud aega
ka oma uurimistöö tegemiseks.
Olemegi harjunud positiivset tagasisidet
saama eelkõige võõrastelt, ise võtame ehk
kõike juba iseenesestmõistetavalt. Põhjust
endale järjekordse õppeperioodi lõpus pai teha
ning enese üle uhke olla on aga taas piisavalt.
Lõppev õppeaasta on eriline näiteks õpilasesinduse elavnemise mõttes – õpilasesindus
võttis enda kanda päris palju vahvaid tegemisi
ning toetas „sisemise järelevalve“ kaudu koolielu reeglitest kinnipidamist. Õpilaste algatuste
kaudu jõudis meile mitmeid huvitavaid külalisi,
sh peaminister Jüri Ratas.
Sügisel alustasime trimestripõhise õppekorraldusega, kokkuvõtteid sellest teeme õpetajatega alles juunis. Vahetus e-päevik ehk eKooli
asemel kasutame nüüd Stuudiumit, mis sai
selgeks väga kiiresti ning mille võimalusi kõik
asjassepuutuvad pooled usinasti ka kasutavad.
Õpe on aasta-aastalt muutunud paindlikumaks ja mitmekesisemaks. Meie tublid „digiemandad“ õp Kaja Oja ja õp Kaidi Palmiste
võtsid enda kanda kolleegide sisekoolitamise,
samuti on osa õppest kolinudki veebi, ning
tulemusi ja eduelamusi jagatakse aktiivsete
blogide kaudu, hoo on sisse saanud e-õppe
päevad ning virtuaalsed näitused. ProgeTiigri
programmst saime toetust robootikavahendite uuendamiseks ning pikisilmi ootame toetust
õpetajate digivahendite uuendamiseks ka
HITSA programmist.
Õpetamise kogemuse andsime sõbrapäeval
lastevanematele ja kooli sõpradele, kes tõid
laste ette oma töökogemused, jagasid teadmisi oma hobidest ja paljust muust. Väljakutse
polnud ülearu kerge, sest õpilane on nõudlik
publik, kes eeldas selle päeva õpetajalt teadmisi nii Maa loomistest kui kosmose vallutamisest
kui ka näiteks esoteerikast.
Harivaid kogemusi saime 8. klasside loovtöödest ja 11. klassi uurimis- ja praktilistest
töödest. Kõige silmatorkavam ja kõiki puudutav oli Bret-Gregor Maidre korraldatud
maailma toidu nädal. Kõige loovamad ja samas
põhjalikumad tööd olid Teele Mägi ja Veronika
Maide luuleraamat ning Renate Ermeli maalinäitus, millele Renate luuletused juurde lõi.
Kõrgetasemelist akadeemilist saaki kogunes
konkurssidelt, võistlustelt, olümpiaadidelt kui
ka muudelt jõukatsumistelt, kõige-kõigemad
saavad tänatud ja tunnustatud nii direktori,
vallavanema kui ka maavanema vastuvõttudel.
Akadeemilist kullasära on meil sellel aastal ühe
medali jagu, selleni skooris 12. a klassi õpilane
Helen Tiisler.
Huvitegevus on Otepää koolis alati olnud
mitmekesine ja väljapeetud. Lisaks tavapärastele sündmustele sai 28. aprillil peetud kooli
tantsupidu ning 9. mail kooli kooride, solistide
ja pillimängijate kevadkontsert.
Selle aasta huvitegevust kandev ja eesmärgistav teema on olnud koolinoorte laulu- ja tantsupidu, millele pürgimine on nõudnud palju
pingutusi, loobumisi, koostöötahet ja närvikulu. Kõigi pingutuste tulemusena on meie kooli
esinduseks suurel peol kaheksa tantsurühma ja
kolm koori, ehk kõik, kes peole pürgisid, sinna
ka said.
Suur tänu kõigile lauljatele ja tantsijatele,
õpetaja Eve Eljandile ja Merlin Jalajasele ja
Kaire Ojaveele ning samuti kõigile aineõpetajatele ja klassijuhatajatele, kes pidid paljudest oma tundidest ja ettevõtmistest loobuma,

Renate Ermel maalis oma praktilise töö raames 12 maali,
foto on maalist nimega "Plaanid ja teod Kuningal".

2016. aasta sügiseks renoveeriti Otepää Kultuurikeskuse esimene korrus. Tänavu tööd jätkuvad – 15. maist alustati teise
korruse ja välifassaadi renoveerimistöödega. Riigihanke tulemusena teostab ehitustöid Rennes OÜ. Tööde kogumaksumus on 335 917,68 eurot.
Kultuurikeskuse II korrusel asuvad töötajate ja ansambliruumid. Plaani kohaselt hakkavad seal täiendavalt olema
kööginurk ja kohvikuruumid ning näitlejate ruum. Uue välisilme saab kultuurikeskuse trepp ja fassaad. Praeguse terrassi
kohale ehitatakse talveaed. Renoveerimisprojekti autoriks on
Helmi Sakkov. Tööde tähtaeg on sügisel.
„Otepää Kultuurikeskus jääb remondi ajal avatuks, kuna remont
tavapärast kultuurielu ei sega,“ rõhutas Otepää vallavanem Kalev Laul. „Hea meel on tõdeda, et Otepää Kultuurikeskus saab
kaasaegsed ruumid, kus kõik valla kultuurikollektiivid saavad
harjutamas käia ja end koduselt tunda.“
Otepää Kultuurikeskuse hoone rekonstrueerimistööd algasid 2013. aastal, mil vahetati täielikult saali-, galerii- ja lava
osa katus ning avariilased katusekandekonstruktsioonid. Maja
küttesüsteem renoveeriti 2015. aastal. 2016. aastal renoveeriti põhjalikult kultuurikeskuse I korrus. Kultuurikeskuse
praegune hoone avati 1954. aastal, selle projekteeris arhitekt
Johannes Fuks.
Monika Otrokova

Kappermäe seltsi toimetamisi

Kooride kontsert
et õpilased saaks keskenduda nii
proovidele kui ülevaatustele!

Diana Petersone, Kalvis Eliass ja Toivo Univer

A

asta 2017 on Otepää
Gümnaasiumile juubeliaasta – koolil täitub 3.
oktoobril 110 tegevusaastat.
Juubeliaastale on koolis pühendatud nii sündmusi, projekte kui
ka tegevusi. Osa neist – näiteks
metsaistutustalgud koos RMKga,
tantsupidu ja kevadkontsert – on
juba toimunud, kuid osa alles ees.
2. juunil korraldame oma tavapärase kevadise laadapäeva,
seekord Otepää linna keskväljakul, halva ilma korral koolimaja
ruumides. Laadapäeval on avatud nii müügiletid kui kohvikud, toimuvad nii laadaloterii kui
sportmängud, esinemisalal saab näha soliste ja
kollektiive.
3. juunil on kooli 110. ja koduvabariigi 100.
sünnipäevale pühendatud ülekooliline matkapäev koos tegevuste ja piknikuga.
Valmimas on nii kooli juubelitrükis kui juubelileht, septembrikuus on ees ootamas liikumispäevak ja fotokonkurss. Aprilli algusest oktoobrini kestab 5.-7. klasside ühisprojekt „Lilled meie õuel“, mille kaudu tehakse
kauniks kooli õuealad.
Juubeliaasta sündmuste kulminatsioon on
oktoobris. Kooli sünnipäeval, 3. oktoobril kell
12.00 on kooli juubeli kontsert-aktus kooliperele ja kutsetega külalistele, 7. oktoobriks
kutsub kool kokku kõik endised õpilased ja

Tantsupidu
töötajad, et maha pidada üks korralik kokkutulek. Kooli kokkutuleku päevakava avalikustatakse nii kooli kodulehel kui ka erinevates
meediakanalites, sh sotsiaalmeedias.
Pärast kooli juubelipidustusi keskendume
aga juba Eesti Vabariigi sünnipäevale, neist üks
sündmus ehk vabariigi sünnipäeva kontsert-aktus on juba paikagi pandud – see toimub 22.
veebruaril 2018 algusega kell 18.00 kooli aulas,
sinna on ootame kõiki, kelle jaoks on tähtis nii
Eesti kui Otepää gümnaasium.
Ilusat saabuvat suveaega ning vahvaid suveseiklusi!
Külle Viks
Otepää Gümnaasiumi direktor

25. märtsi õunaaia-õppepäevale saabus Toivo Univer kolme
kaaslasega Lätimaalt. Kalvis Eliass, Diana Petersone ja Nikloas
Adams Petrons on õunakasvatajad, Valmiera lähistel tegutsevad nad 6000 puuga aias. Lokumärdile tõi neid huvi sellise
vana õunaaia vastu, kaasas kogemus, väga head tööriistad
ja tööind. 32 õunapuud sai korrastatud ja Nikloas jäädvustas
töö ka fotodele ning videolindile, et neist koolitusmaterjale
vormistada. Milline kogemus meie õunapuu-huvilistele!
1. aprillil tulid Kalvis ja Diana omal algatusel tegelema lõikamata jäänud puudega, needki on nüüd uueks suveks valmis.
Seekord tõi neid Eestimaale Ivo Linna kontsert Koikkülas –
nad on tõelised Ivo Linna fännid! Enne kontserti käisid nad
Lokumärdil ja lõpetasid tööd meie õunaaias!
6. mail oli Kappermäe seltsi rahvarohke talgupäev. Ilm
kui tellitud. Üle hulga aja päikesepaisteline. Saabus mehi ka
masinail – õunaaias lõigatud oksad tuli jaanituleplatsile viia.
Naiste esimeseks tööks sai käsitöönäituse mahavõtmine. Vedas neil, kellel näitus veel nägemata, oli seal ju palju ilusat ja
huvitavat. Seejärel läks aknapesuks ja riisumiseks. Talvepuud
said kuuri. Meestel jätkus tööd ka keldris, seegi tahetakse
kasutuskõlblikuks saada. Eriti tore oli vaadata toimekat lastehulka! Kõige noorem talguline oli vaid kuuvanune! Eks tema
kogus vankris jõudu.
Talguliste hulgas olid ka Kalvis ja Diana, kellel oli plaanis
korrastada Pühajärve kooli õunapuud. Kalvisest ja Dianas
on saanud Kappermäe seltsi sõbrad ja toetajaliikmed – suur
tänu neile!
Talgud lõppesid, nagu ikka, ühise söömaajaga. Eve Koseri
ja Kalju Saaremäe hernesupp, lisanditega sai ja plaadikook
teenisid ära üksmeelse heakskiidu. Igaüks sai koju kaasa hea
tuju ja „Salvesti“ kingituse talgulistele – kena tartarkastmepudeli. Talgupäeva lõpetas Priit Jaaganti hoogne lõõtspillimäng.
Tiiu Saar
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
11. mail
n

Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu

ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu
valimisteks üks 29-mandaadiline valimisringkond nr 1. Valimisringkond hõlmab Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu
ja Rõngu valdade haldusterritooriumeid. Elva linna, Konguta,
Palupera, Puhja, Rannu ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla volikogu liikmete arvuks määrati 29. Palupera
vallast ühineb Elva valda 7 küla.
n

Moodustati Elva linna, Konguta, Palupera, Puhja, Rannu

ja Rõngu valdade ühinemisel moodustuva Elva valla 5-liikmeline valimiskomisjon järgnevalt: linnasekretär Salle Ritso ja
vallasekretärid Kaisa-Karoliina Kokk, Maris Sirendi, Jaanika
Liblik ja Marina Lehismets. Asendusliikmeks endine Rannu
vallasekretär Anneli Lepik.
n

Otsustati mitte nõustuda Vabariigi Valitsuse määruse

„Elva linna, Konguta valla, Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla,
Rannu valla ja Rõngu valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3. aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti

P A L U P E R A

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Nõuni järve äärde kogunes rohkelt pannkoogisõpru
Kas oli see päike või miski muu, aga
meie valla traditsioonlisele pannkoogipühapäevale tuli üllatavalt
rohkelt rahvast, saabuti jalgsi, jalgrattaga ja eriliselt ägeda külgkorviga mootorrattaga ning otse loomulikult tänapäevaselt autoga.
Tegevust jagus kõigile. Kaitseliidu Noorkotkad ja Kodutütred
viisid läbi ning õpetasid, kuidas
lasta vibu või tulistada paintballi
värvikuule täpselt ning osavalt.
Aitäh noored, te olete väga
vahvad! Onu Tõnise juhendamisel
käidi purjekaga tuult ning laineid
püüdmas ning kuulati nn. “vana
merekaru” pajatusi purjetamistarkustest. Ning ega batuudilgi
polnud aega hinge tõmmata, tädi
Pilvi valvsa silma all ikka viiekaupa,
jalanõud jalast ja möllama.

Aga kui saabus Pärdu talu
hobune Juku, saabus ka lõkkeplatsile vaikus ning rahu, kogu kamp
tormas lustisõidule.
Mitte kauaks, sest varsti läks lahti
kalapüügiõpetus Lauri juhendamisel ning rõõmuhõiked paari sentimeetrise särjepoja üle kaikusid üle
järvevee.
Ei lasknud hõisked suurt segada
Contrat, kes oma muhedal moel
luges-laulis-räppis-jutustas
nii
pannkookidest kui Pangodist kui
millest iganes. Contrat on ikka
muhe kuulata ja nearu kaasa
kihistada.
Ning pannkooke, neid muudkui
küpsetati ja küpsetati lõkketulel,
peale määriti meie endi perenaiste
moosi-mett ning rüübati kõrvale
Savi talu külma piima.

Arvan teadvat, mis on see miski,
mis toob rahva kodunt välja ... see
on ikka see kvaliteetaeg, mida sa

saad veeta koos oma armsa pere ja
sõprade seltsis.
Marika Viks

territooriumi haldusüksuste nimistu kinnitamine“ muutmine“
eelnõuga, mille alusel moodustatakse Elva linna, Konguta valla,
Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu
valla ühinemise teel uus haldusüksus. Tehti Vabariigi Valitsusele
ettepanek lõpetada määruse eelnõu „Elva linna, Konguta valla,

Pärandihoidjad ja Valgamaa aasta ema Nõuni kultuurimajas

Nõo valla, Palupera valla, Puhja valla, Rannu valla ja Rõngu
valla osas haldusterritoriaalse korralduse ja Vabariigi Valitsuse 3.
aprilli 1995. a määruse nr 159 „Eesti territooriumi haldusüksuste
nimistu kinnitamine“ muutmine “ menetlus.
n

Toimus arutelu Nõuni Algkooli kinnistu kasutamisest ja

võimalikest arengusuundadest. Vaatamata kasutuslepingule
Nõuni Purjeklubiga on kinnistu siiski avalikuks kasutamiseks ja
kõik kogukonnaalgatused heakorra osas on teretulnud. Avaliku
ranna hooldamise info edastatakse ka Otepää piirkonna haldusreformi majanduskomisjonile. Sarnaselt toimitakse ka teiste avalikult kasutatavate aladega.

Palupera Vallavalitsuse istungil
11. mail anti välja korraldused:
n

Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud rii-

gihange nimetusega „Nõuni küla vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokument, moodustati riigihanke läbiviimiseks hankekomisjon.
n

Tunnistada valla teeregistris olevatele teedele kruusa

veo-ja paigaldustöö osutaja leidmiseks korraldatud lihthankes
edukaks pakkumuseks Kopa Grupp OÜ pakkumus 0,15 eurot
tonn/km käibemaksuta.
n

Nimetada vallavanem Terje Korss Terviseameti moodusta-

tud konkursikomisjoni liikmeks vabanenud nimistule üldarstiabi
osutamiseks, mille asukohaks ja teeninduspiirkonnaks on Palupera vald ja Otepää vald. Asendusliikmeks nimetati Heli Elbson.
n

Registreerida ehitisregistris Palupera vallavalitsuselt lae-

kunud ehitusteatis Nõuni külas Maakultuurimaja katastriüksusel asuvas hoones ametiruumi ümberehitamiseks.
n

Väljastada Palupera vallavalitsusele ehitusluba Hellenur-

me mõisa peahoone fassaadi restaureerimiseks.
n

Valgamaa
Rahvakultuurija
käsitöö keskselts annab igal kevadel
välja pärandihoidjate sõlgesid.
Elutöö auhinna, kuldsete täppidega
sõle pälvis rahvakultuuri arendamise ja lõimimise eest Valga laulu- ja
tantsuansambli Oduvantšiki juht ja
eri rahvustest pensionäride tegemiste eestvedaja Galina Babitš.
Rahvamuusika punaste täppidega sõle sai Kalle Raidsalu (vabariikliku suguvõsaorkestrite kokkutulekute eestvedaja ning lõõtspillipäevade korraldaja). Käsitöö
hõbesõle sai Otepää gümnaasiumi
käsitöö ja loovusainete õpetaja
Ave Kruusmaa. Kultuuritöö vallas
pälvis punaste täppidega sõle Valga
maavalitsuse haridus- ja sotsiaalosakonna juhataja Kalle Vister. Rahvatantsu kategoorias sai sõle rinda
rahvatantsurühma Rukkilill eestvedaja, juhendaja ja tantsude looja
Ain Veebel. Noore rahvakunstniku
roheliste täppidega sõle sai Otepää
gümnaasiumis õppiv Karl August
Soonberg, kes laulab kooli hobikooris, segakooris Eveko ja mängib
mitmes orkestris.
„Pärandihoidja sõlgede saajad
pole ühe päeva tähed, nad on

teinud aastatepikkust pidevat tööd,“
rõhutas maavanem Margus Lepik.
Lisaks andis maavanem üle eripreemia ― Eesti trikoloori kaunistusega
puidust kikilipsu meie vahvale multitalendile Oliver Kõvaskile. Lisaks
kingiti kõigi Palupera vanaemade
poolt Oliverile labidas ja reha ning
priske kommikott, no ikka sellepärast, et ei oleks sõbrapoisiga tööriistade pärast nagistamist.
Valgamaa aasta ema nominendi
olid: Airi Linde, Leili Kuum, Egle
Letlane, Erja Liivson, Reet Kõvask,
Evelin Tiivel, Kristiina Luik, Urve
Ploom, Eve Rüütli, Külli Teder,
Liilia Tali ja Valgamaa aasta emaks
valiti Pille Kangur.
„See tiitel on mulle suureks üllatuseks ja väga suureks auks. Oleme
siinkandis elanud 20 aastat ja kui
tulime, siis oli meil üks väike laps.
Nüüdseks on meie perekonnas viis
last. Seega on Valgamaa meile väga
positiivselt mõjunud,“ ütles vastne
aasta ema.
Kontsertosas esinesid Palupera
valla naiskoor “Helletajad”, naisansambel Lõbusad Lesed, tantsurühm Pääsusilmad, pereorkester

Pillipuu, laulu- ja tantsuansambel
Oduvantšiki laulusolist ning kandlemängija Varju Teder. Lastelt laul
emadele ning siis täitus lava nii
kõigi saalis viibivate laste kui kollaste tulpidega. Sooviga “Head
emadepäeva!” said kõik emmed,
vanaenad, naabritädid kingituseks
väikese lilleõie.
Ning siis algas oodatud tordioksjon. Alguse saanud naisseltsi algatusel aastal 1996, mille tulu läheb
ülevallalise lastekaitsepäeva korraldamiseks. Eriline tänu väikesel

Heidile, kes alati on oma tordiga
kohal, olgu või samal ajal jalgpallivõistlus, tema motoks on ikka:
“Tahan ka aidata!”
Ning siis paluti kõik tordile,
kohvile. Kel ei olnud tulist ruttu
koju kiirustada, sai veel Pillipuu
taktikepi all laulu lüüa, krapsakamad tõmbasid ka tantsuhoo ülesse.
Nagu ju vist on juba tavaks on
saanud, saab öelda, et toredate inimestega on koos tore olla!
Marika Viks
Foto: Valga Maavalitsus

Registreerida OÜ-lt Melx laekunud kasutusteatis Atra

külas asuva suvila sihtotstarbe muutmisel elamuks.
n

Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused maikuul:

- vajaduspõhine peretoetus 15-le isikule kogusummas 1 170 eurot;
- kahele kõrgkooli õppurile õppetoetust kogusummas 80 eurot;
- ühele üksikule lasteta vanaduspensionärile toetust summas
100 eurot;
- kolmele lapse perele lastelaagris osalemise toetust kogusummas 225 eurot.
19. mail 2017 anti välja korraldused:
n

Kinnitada Palupera vallas Miti külas asuva Koolimetsa kin-

nistu oksjoni korras võõrandamise tulemused, võõrandada kinnistu
Askersund Trading Osaühingule pakkumuse hinnaga 52 500 eurot.
n

Registreerida T.K-lt laekunud kasutusteatis valminud

puurkaevule Urmi külas.
n

Pöörduda avaldusega kohtusse M.V. pärandvara pankroti

väljakuulutamiseks.
n

Pikendada E.H-ga eluruumi üürilepingut kuni 18.05.2020.

n

Sõlmida I.T-ga eluruumi üürileping kuni 18.05.2020.

n

Määrata ja maksta maikuul:

- toimetulekutoetust 5-le perele kogusummas 1124,85 eurot;
- ühekordne sotsiaaltoetus ühele raske puudega inimesele taastusraviks summas 65 eurot;
- hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;
- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.

Info Hellenurme ja Palupera külade
veeteenuse tarbijale
Hellenurme ning Palupera külade teeninduspiirkondades hakkas 01.04.2017
kuupäevast tarbijatele kehtima AS-le Emajõe Veevärk Konkurentsiameti otsusega nr 9.1-3/13-011 kehtestatud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hind 3,313
eurot/m³ koos käibemaksuga. Tasu võetud vee eest on 1,463 eurot/m³ koos
käibemaksuga ning tasu reovee ärajuhtimise ning puhastamise eest on 1,850
eurot/m³ koos käibemaksuga.
Arved esitatakse klientidele kord kuus posti teel või kliendi soovil e-postiga
vastavalt kauglugemise teel saadud näitude alusel. Kui kliendil on lisaarvesti,
näiteks kaevuvee arvesti või kastmisvee arvesti, tuleb lisaarvesti näit teatada
hiljemalt 3. kuupäevaks telefonidel 7311 842, 7 311 843 või e-posti aadressil
arvesti@evv.ee, samuti on võimalus sisestada näit AS Emajõe Veevärk veebilehel aadressil www.evv.ee.
Klientidel on võimalus tellida AS-ilt Emajõe Veevärk teenustööna ka lisaarvesti
vahetus kaugloetava arvesti vastu. Arvesti hind koos käibemaksuga on 79,20
eurot ning sellele lisandub lukksepa väljakutse hind ja lukksepa teenus vastavalt
töö teostamisajale. Kui veemõõdusõlm ei vasta nõuetele ja lukksepp ehitab selle
nõuetele vastavaks, lisandub arvele ka veemõõdusõlmes kasutatud materjal.
AS Emajõe Veevärk kontor asub Tartus, Sõbra 56 (III korrus) ja on avatud E-R
kl 8.15-17.00, kontakttelefon on 7311840 ning e-post evv@evv.ee.
AS Emajõe Veevärk klienditeenindus on igal K kl 9.00-15.00 avatud ka Elvas,
aadressil Puiestee 13. Kuu alguses on klienditeenindaja opereerimispiirkonnas
näite kogumas, seega tuleks enne Elvasse tulekut aeg kokku leppida telefonil
7311842.

PROJEKTID
Noored reaalses elus
Eesti maaelu arengukava 2014-2020 ühise põllumajanduspoliitikaga
kaasneva maaelu arengu meede 19.2 toetus.

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus.
Toetaja – Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme

Aktiivne kogukond ja noored raames.
Toetus – PRIA peadirektori otsusega nr 13-6/536 (12.05.2017)
eraldati kohalikule omavalitsusele Nõuni kultuurimajja ehitatavasse
loovustuppa käsitöö- ja loovusringile vajalike masinate ja seadmete (kaks õmblusmasinat, triikimissüsteem, voolimis- ja lusikanuga,
scrapbooking masin/tarvikud, trimmer/giljotiin, lõikematid ja projektor) soetamiseks 2875 eurot. Projekti omaosalus 320,05 eurot.
Projekti lõpp – 01.09.2017.
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Matk "Kõige harilikum mänd"

P A L U P E R A

25. mai 2017

Palupera kooli 2. klass osales vahvas
keskkonnaprojektis
Võtsime vastu kutse osaleda Hullu Teadlase projektis
„Olen tragi, sordin prügi!”. Klassiruumis tekkivat prügi
sorteerisime nelja nädala jooksul 16. jaanuarist 10. veebruarini 2017.

27. mail kell 11.00 toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse matkapäev „Kõige harilikum mänd“
Toimub mõnus jalutuskäik, kus räägitakse männist, uuritakse miks just harilik, kui palju liike on männi perekonnas ja palju
muud huvitavat.
Kogunemine Elva-Vitipalu kruusakarjääri teeotsas, Tartumaal.
(https://kaart.delfi.ee/?bookmark=2df30c634dee2e052f56a4fd7a794701)
Retk on keskmise raskusega, käru- ja vankrilastega jääks hätta.
Matka viib läbi Rein Kiiman, registreeru ja uuri lisainfot
56451150, asarum@hot.ee.
Matkapäeva toetab Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutus.
Foto: A. Tavita
Triinu Pertels Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA

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

Püstitasime hüpoteesi – „Klassiruumis tekib kõige rohkem
sega- ja olmejäätmeid“. Igal nädalal koostasime tabeli, kuhu
märkisime sorteeritud prügi, mis oli kogunenud konteineritesse. Vaatluse tulemused olid huvitavad ja mõnikord esines
ka üllatuslikke momente.
Nelja nädala möödudes kaalusime iga liiki prügi eraldi, et
teada saada, mida kogunes rohkem ja mida vähem. Selgus,
et ülekaalukalt kõige rohkem oli ikkagi paberi- ja papijäätmeid, sega- ja olmejäätmeid oli hoopis kõige vähem.
Kogutud prügist valmis meie loovtöö MAAMUEL. Meisterdasime väga vajaliku annetuskasti, mida saab ka kasutada
näiteks sõbrapäeval heade mõtete ja soovide kastina või siis
rahakassana.
Kokku laekus Hullule Teadlasele 41 uurimustööd, millest
valiti 1.-3. klassini iga vanuseastmes välja viis parimat, meie
olime nende hulgas. Saime kutse Hullu Teadlase III teaduskonverentsile „Olen tragi, sordin prügi!“, mis toimus Tartu Ülikooli muuseumi valges saalis.
Pärast ettekandeid kuulutati välja nii eriauhinnad kui ka auhinnalised kohad. Tore, meie klassile tuli teine koht!

Rebeka Plaan, Enriko Jants, Armin Aarna, Ketlin Kallaste
Milline on konverentsi emotsioon? Väga äge muuseum ja Hullu
Teadlase kabinet! Oi kui vana luukere! Täitsa tore oli esineda! Kingitused, raamat koolile ning tänukirjad ja mullitaja olid vahvad!
Rebeka, Ketlin, Kristjan, Enriko, Armin
ja õpetaja Marika ning õpetaja Külli

Mida õppisime? Prügi tuleb sorteerida ja olen nüüd tragi ja
sordin prügi!

foto: Andres Tennus
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22. Puka vallapäev ― traditsioone
ja üllatusi
20. mail hakkas Puka
kultuurimaja ümber
elu käima juba 5.00,
kui saabusid esimesed kauplejad, kellel
hommikune ärkamine veres. Ei tulnud
kaua oodata, kui
ka esimesed ostjad
kohal.
Tõeliseks
kosutuseks päikselisel
päeval oli jäätisebuss.
Kuid poleks tegemist Puka vallapäevaga kui ei toimuks isetegevuslaste kontserti laululaval. Tore oli esineda kollektiividel ja noortel solistidel nii paljudele vaatajatele.
Eksklusiivselt vallapäeva raames etendus 20. korda
muusikal „Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ...
täis“. Hea meel, et Pukas on selline suurepärane
algatus sündinud ja kõik soovijad said tõelise kultuurielemuse. Jääme ootama järgmist lavateost.
Spordihuvilistele oli samuti mõeldud: Sõbralikus õhkkonnas, aga siiski auhindade peale võeti
mõõtu jalgpallis, kõksimises, teatevõistluses ja
discgolfis. Üllatusena saabus esmakordselt rahva
ette Puka vabatahtlike tuletõrjeauto, mida tutvustati ning lastele korraldati ka esimene veepidu.
Puka valla kevadlaadal tutvustati ka sangpommisporti ja toimus võistlus rebimises Roman

Puka Vallavalitsus
kuulutab välja
Puka Keskkooli direktori
vaba ametikoha täitmiseks
korraldatava konkursi.
Konkursiteates sätestatakse
kandidaatidele järgmised nõuded:

Kattai eestvedamisel. Tulemused: daamid 12kg
pommiga 1. koht - Kaire Elias 60 tõstet, 2. Carolin Siimenson 36 tõstet ja 3. - Merle Tamm
22 tõstet. Härrad 32kg pommiga Puka laada
rekord ja 1. koht - Elmar Lõõndre 32 tõstet
(64p), 2. 24kg võistluspommiga - Kaur-Mikk
Pehme 42 tõstet ja 3. - Päärn Thorne Köösel 25
tõstet. Nüüd tuleks kõikidel asuda trenni tegema,
sest 22. juunil Puka jaanitulel on samuti rammukatsumised ja selgitatakse välja Puka rammunaine ja -mees.
Õhtul kogunes rahvas, et tähistada Puka kultuurimaja 90. juubelit. Laululaste kontserdi järel
tänati Puka kultuurielu olulisi inimesi ja koostööpartnereid. Tänan kõiki, kes tulid heade soovidega. Õhtu ja öö jätkusid jalakeerutusega ansambel

„Viiser“ saatel. Oli see vast päev!
Tänan väga kõiki särasilmseid müüjaid ja aktiivseid šoppajaid, vabatahtlikke abilisi ja korraldusse panustanuid, isetegevuslasi, muusikali truppi, juubeli- ja tantsupeolisi! Tänan
kõiki, kes said osa 22. Puka vallapäevast!
Kaija Tamm

Otepää teatajas kutsub Esse endale selgitusi andma.
Tahaks siin kohal Soontaga rahva nimel meenutada
Aleksander Sven Essele vanasõna, et „ Kuidas külvad
nõnda lõikad!“
Soontaga rahvas sai viimase aastaga piisavalt tunda valet ja rahva lollitamist, mille edastajaks volikogu

Kandideerijal esitada 31. maiks 2017 Puka
vallavalitsusele (Puka alevik Kooli tn 6 Valga
maakond 67217 või e-postiga vallavalitsus@
puka.ee) järgmised dokumendid:
1) Sooviavaldus, mis sisaldab kirjeldust kandidaadi motivatsiooni kohta ametikohale
asumiseks;

Kes koera saba ikka kergitab kui mitte koer ise!
liikmetele oligi volikogu esimees ise. Kui nüüd sulg
sabas volikogu esimehe kohalt, siis õige mees oskaks
ka kaotada ja jääda väärikaks, aga et lunida rahva
armastust ajalehe kaudu, on midagi erilist või lihtsalt
agoonia. Kiidelda tehtud töödega, mis olidki antud
isiku töökohustused ja mille eest vallast palka saadi,

1) Magistrikraad või sellega võrdsustatud kvalifikatsioon;
2) Juhtimiskogemus ja varasemas töös tulemuslikult avaldunud järgnevad juhtimiskompententsid: organisatsiooni arengu juhtimine,
õpikeskkonna kujundamine, personalijuhtimine,
ressursside juhtimine ja enesejuhtimine;
3) Visioon Puka kooli juhtimisest ja majandustegevusest;
4) Teadmised ja oskused eelarvelise organisatsiooni juhtimisest ja majandustegevusest;
5) Eesti keele oskus kõrgtasemel;
6) Koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus;
7) Arvuti kasutamise oskus;
8) Kasuks tuleb projektide koostamise ja juhtimise kogemus.

on väga huvitav lähenemine. Inimestele soovitame
lugeda eelnevalt ilmunud ajalehtede artikleid ja kõrvutada seal antud lubadusi tegelikkusega, siis saab
parema pildi.
Aare Jaama Soontagalt

2) Elulookirjeldus, milles on esitatud vähemalt Europass CV nõutavad andmed;
3) Kvalifikatsiooninõuete täitmist tõendavate
dokumentide koopiad (vastavus haridus- ja
teadusministri 29.08.2013 määruses nr 30
„Direktori, õppealajuhataja, õpetajate ja tugispetsilistide kvalifikatsiooninõuded“ § 2 lg 1).

25. mai 2017

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus

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

AMETLIK INFO
Aakre külas asuvale Mõisa tee 12

Kevad on käes ja tahaks rohkem õue

n

Arutusel oli Vabariigi Valitsuse ettepanek haldusterrito-

riaalse korralduse muutmiseks Puka valla Otepää ja Sangaste
vallaga ühendamiseks. Eelnevalt vastuvõetud volikogu otsuste
alusel haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride
muutmisega kaasneva Soontaga (Helme vallaga ühinemiseks),
Aakre, Pedaste, Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi (Rõngu
vallaga ühinemiseks) elanike arvamus on välja selgitatud ning
küsitlustulemused kinnitatud. Kokkulepped haldusüksuste
piiride muutmiseks on kinnitatud ning taotlused haldusüksuste
piiride muutmiseks on edastatud Valga Maavalitsusele ja Tartu
Maavalitsusele.
Vabariigi Valitsuse Puka, Otepää ja Sangaste vallaga ühendamise ettepaneku osas korraldati küsitlus 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.
Küsimus küsitluslehel “Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut Puka valla ühendamiseks Otepää ja Sangaste vallaga“
vastusevariantidega “jah” ja “ei”. Küsitlusel osales 168 osalejat,
kellest 58 osalejat vastas „jah“ ja 110 osalejat vastas „ei“.
Istungil anti üle allkirjadega nimekirjad, millest tulenevalt
Puka aleviku, Komsi küla, Kibena küla, Meegaste küla, Kähri
küla, Ruuna küla, Kuigatsi küla, Vaardi küla, Kolli küla, Plika
küla, Prange küla, Põru küla ühinemise poolt Sangaste ja
Otepää vallaga oli 156 ja sellega ei nõustunud 5 allakirjutanut.
Hääletamise tulemusena Vabariigi Valitsuse määruse eelnõu
kohta Puka valla ühinemiseks Sangaste ja Otepää vallaga kohal
olevatest 10-st volikogu liikmest oli nõustumise poolt viis, kaks
olid vastu, kaks jäid erapooletuks, üks ei hääletanud.
Vabariigi Valitsuse eelnõule jäi istungil seisukoht andmata.
Nüüd jääb oodata vaid Vabariigi Valitsuse otsust.

Kolmapäeval, 26. aprillil käisime koolilastega
Vapramäe loodusmaja juures orienteerumas.
Retkejuht arvas, et 1. ja 2. klassile on see liiga
raske, sest olime elus esimest korda orienteerumas. Kuid kõik koos saime väga hästi hakkama.
Uurisime kaarti ja leppemärke, kordasime
ilmakaari (mida tegelikult polnud vaja teha,
sest kõigil on ilmakaared peas). Orienteerumiskaardil tähistab hea läbitavusega metsa hoopis
valge värv ja mida tumedamaks roheline läheb,
seda raskemini on mets läbitav. Kasutades kompassi läksime kahes grupis radadele. Joosta
saime igatahes kõvasti. Kellel oli algul jahe, siis
lõpuks oli palav. Paar korda jooksime päris tükk
maad valesse suunda. Raja lõpus kontrollisime
õiged vastused ja näksisime veidi oma väikest
auhinda. Hoolimata sellest, et joosta tuli päeva
jooksul palju, jõudsid mõned veel bussi pealegi
joosta. Lõbus ja sportlik päev! Kindlasti peaksime orienteerumist veel proovima, et asi päris
selgeks saada.
Reedel, 28. aprillil oli lasteaialaste kord
kevadmatkale minna, 1. ja 2. klassi lapsed tulid
ka seltsiks kaasa. Vapramäe loodusmaja juures
matkaradadel tegime läbi tunnetusprogrammi.
Eesmärk tunnetada ümbritsevat loodust kõigi
oma meeltega sai mitmekülgselt täidetud. Oli
huvitav ja sai ka palju liikuda.
Järgmisel reedel, 5. mail käisime meie oma
pargis koos Margit Turbi ja Tarmo Evestusega Otepää Looduskeskusest linde vaatlemas
ja kuulamas. Saime teada, et meie perepäeval

n

60801:001:0810) ehitatava majapidamishoone ehitusprojekti koostamiseks.
n

Puka vallavara valitsemise korra kohaselt kui varale ei ole
esitatud kolmel enampakkumisel pakkumisi, müüakse
vara kokkuleppe hinnaga. Kokkuleppe hinna aluseks on
liikuval varal (nt masinad) müügimomendil kehtiv vanaraua maksumus, ülejäänud varal bilansiline maksumus.
n

Kinnitati Puka Keskkooli vastuvõtmise, koolist väljaarva-

Puka valla finantsvõimekus ei võimalda esialgse projekti
elluviimist, siis tegeletakse alternatiivlahenduste leidmisega. Parima lahenduse leidmiseks on moodustatud erinevate huvigruppide esindajatest töörühm, kelle liikmed

paigaldatud pesakastid on asustatud, ühest
nägime kärbsenäppi ja teisest sinitihast väljumas. Nii, et ka väiksemad pesakastid läksid asja
ette. Kogenud linnuvaatlejate abiga leidsime ka
muid pesasid, mida muidu ehk ei oleks märganud. Uurisime binokliga ja kuulasime tuntumate lindude hääli. Aga kõige raskem on lastel ise
vaikselt olla.
Aakre laste loodusõppekäike finantseerib
KIK. Täname! Täname ka Keskkonnaameti Otepää looduskeskuse töötajaid hariva
tunni eest!
Liina Laaser
Aakre Lasteaed-Algkool

Emadepäev Puka Lasteaias

Toetati MTÜ Pritsumeeste Marid tegevust 2017. aastal
Viidi läbi hanked ja kinnitati tulemused:

- „Arvutikomplektide ostmine õpilastele“ – soodsaim pakkumus Metaan AS-Euronics;
- „Teede greiderdamine“ soodsaim pakkumus Bergermaster OÜ. Enamus teid on juba ühe korra hööveldatud. Sellega
tegeldakse edaspidigi. Asfaltteede aukude parandamise planeeritakse oma jõududega ära teha. Rahalistest vahenditest oleneb
teede tolmuvabaks muutmine;
- „Puka kooli põhikoolivõrgu korrastamine“ projektijuhtimisteenuse hange, soodsaim OÜ Auron;
- „Puka kooli põhikoolivõrgu korrastamise eskiisprojekti ja
eelprojekti hange“- soodsaim pakkumus Symptom Arhitekt OÜ;
- „Puka koolihoone mõõdistuse hange“ ja Puka koolihoone
geoaluse hange“ soodsaim pakkumus Geodeesia OÜ.
Toimetulekutoetust maksti aprillis ja mais ühele, ühekord-

set toetust kahele, sünnitoetust kahele ja matusetoetust kahele
taotlejale.
n

Jalgpalliklubi FC Elva treeningutel osalevad klubi- ja

huviringiliikmetena Puka vallast umbes 35 last, vallavalitsus
toetab klubi tegevust 1000.- euroga.
n

Pukamõisa reoveepuhasti rekonstrueerimiseks tehnoloo-

gilise projekti koostamise eest maksti 3600.- eurot.
n

Nõustuti Pühaste külas asuva Tullino katastriüksuse jaga-

misega kaheks: Tullino ja Tullinometsa, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
n

Otsustati maksta ühele isikule vajaduspõhist peretoetust

mais, juunis ja juulis.
n

Hajaasustuse programmi raames võetakse taotlusi vastu

Puka vallavalitsuses 12. juunini 2017. Info telefonil 518 7285 Lea
Madissov.
Programmi toetatavate valdkondade prioriteetsus: veesüsteemide valdkond (kõrgeima prioriteetsusega), kanalisatsioonisüsteemide valdkond, juurdepääsuteede valdkond, autonoomsete
elektrisüsteemide valdkond (madalaim prioriteet). Täpsem info
valla veebilehel www.puka.ee .
n

Kooskõlastati Aakre Lasteaed-Algkooli direktori kohuse-

täitja poolt kavandatav struktuurimuudatus ühe koka ametikoha asendamiseks lastaiaõpetaja abi ametikohaga.
n

Väljastati ehitusluba Puka vallas Meegaste külas Alajär-

ve katastriüksusele (katastritunnus 60802:003:1340) elamu
ja abihoone ehitamiseks

ning Päästjärve katastriüksusel

(63802:003:1010) asuva sauna rekonstrueerimiseks.
n

Puka Keskkooli Innove projektist – Põhitaotluse

esitamise tähtaeg on käesoleva aasta 30. juuniks. Kuna

250.- euroga.

n

Kolmandat korda viidi läbi valla vara müümiseks

enampakkumine, müüdud vara osas kinnitati tulemused.

pakuvad mõtteid ja ettepanekuid. Projekti õigeaegseks
esitamiseks ja hea töökorralduse tagamiseks on kaasatud
projektijuht. Projekti muutmist on arutatud Haridusministeeriumiga ja põhimõtteline nõusolek on olemas,
ka Aakre kooli sulgemise nõuet saab muuta. Puka kooli
ehitustegevusega seonduvate küsimuste lahendamisel
tuleb lähtuda eelkõige tegelikust võimalustest ja rahaliste
vahendite olemasolust ja kasutada võimalikult palju ära
tänaseni tehtut.

Puka Vallavalitsus
müüb kirjalikul enampakkumisel

1-toalise korteriomandi

mise ja ühest koolist teise ülemineku kord.

n

Määrati projekteerimistingimused Rebaste külas

asuvale Villemani maaüksusele (katastritunnusega

aprillis ja mais

n

Kinnitati Puka Keskkooli direktori vaba ametikoha

täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord;

Puka Vallavalitsuses

n

katastriüksusele

(60801:002:2570) laululava rajamiseks.

15. mail
n
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Väljastati ehitusluba MTÜ-le Aakre Külaselts Puka vallas

Emadele ja lastele tähtsaimat
päeva aastas tähistatakse lasteaias
alati suurejooneliselt. Ettevalmistusi selleks alustatakse aegsasti, et
jõuaks valmis nii traditsioonilised
kaardid, üllatused emmedele kui
ka selgeks saada kontserdi kava.
Et emmedele üllatust valmistada, panime lilleseemned mulda
juba aprilli alguses. Lapsed kaunistasid ka lillepotid tärkavate taimekeste jaoks. Õigel ajal
saime ümberistutamised tehtud
ning lapsed olid hoolikad taimede
kasvu jälgimisel – kas on ikka
piisavalt valgust ja niiskust – see
lilleke kasvab ju minu ema jaoks!
Kauni kaardi tegemiseks lõikas iga laps
kokku volditud paberist välja oma käe kontuurid. Seda oli lihtne „liblikaks“ kaunistada.
Emadepäeva tähistasime sellel aastal aga
hoopis väljasõiduga lasteaiast ja seda koos
emadega ja vanaemadega. Nimelt oli meil
aegsasti broneeritud Tartu Mänguasjamuuseumi
Teatri Kodu. See asub Tartu vanalinnas. Teatri
Kodu ammutab inspiratsiooni meie kõigi lapsepõlvest, mängudest, unistustest ja fantaasiast.
Tartusse jõudsime aegsasti ning alguses
tegime omal käel muuseumiga tutvust. Tore on
jälgida nii laste kui lapsevanemate reaktsioone oma lapsepõlve mängude ja mänguasjade
ära tundmisel. Kokkulepitud ajal aga võtsid
muuseumi pedagoogid laste rühmad üle. Kuna
tulime oma lasteaiast kahe rühmaga, siis edasi
tegutsesime ka kahes jaos. Nooremad lapsed
oma emmedega osalesid programmis „Lauake
kata end“, vanema rühma lapsed emadega aga
programmis „Mis on muuseum?“
Muuseumitunnis saime mängida teadureid,
varahoidjaid ja muuseumi kunstnikke ning koostasime mänguasjadest päris oma näituse. Uurisime, miks vanu asju üldse kogutakse, kuidas
mänguasju muuseumis hoitakse ja arutlesime,

(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%
eseme alghinnast tasuda Puka Vallavalitsuse
a/a SEB pank EE441010202000580004,
selgitus Ääre tn 12-1.
Võimalik tasuda ka vallavalitsuse kassasse
vähemalt 1 tund enne
kirjalike pakkumiste avamist.
Pakkumise esitamise tähtaeg
26. mai 2017 kell 10.00.
Avamine kell 10.10.
Info: 76 69 410.

Puka Vallavalitsus jagab täiendavalt

miks üldse muuseumid vajalikud on. Rõõm oli
kuulda, kuidas lapsed küsimustele toredasti vastasid ning koos pedagoogiga asjalikult arutlesid.
“Lauake kata end” õpitoas osalenud nooremad lapsed katsid juhendaja küsimuste ja seletuste saatel hommiku-, lõunasöögi ning sünnipäeva laua. Söögid ja lauanõud olid nagu päris,
kuid palju väiksemad. Külalisteks tulid loomad
ja nukud. Kui lauake kaetud sai, võisid mudilased muuseumi mänguasjedega tutvust teha.
Peale tegevust oli võimalus mängida muuseumi mängutoas ja seda nii lastel kui emadel.
Emadele, muuseas, oli ikka ka jõukohane ja
huvitav mäng valmis pandud, kus oli vaja olla
kiire, tähelepanelik ja teha meeskonnatööd.
Tund möödus märkamatult.
Pärast bussiga kodu poole sõites ning väikest
kehakinnitust võttes oli hea üheskoos põnevaid hetki meenutada nii lastel kui emadel.
Lasteaiast lahku minnes oli osalejatel rõõm
südames ja sära silmis.
Toredat üritust jäävad meenutama fotod lasteaia Facebooki lehel.
Rühmaõpetajad Ene Haaboja ja Agnes Ilja

sealihakonserve maikuu jooksul kuni varude
lõppemiseni toimetulekuraskustes isikutele
(töötud, üksielavad mittetöötavad pensionärid ja 3- ning enama lapselised pered).
Jagamine toimub Puka Vallavalitsuses
25.05. kell 11-13
29.05. kell 9-15
30.05. kell 9-15
Kaasa võtta isikut tõendav dokument.
Konservid väljastatakse allkirja vastu 5 karpi
inimese kohta. Info tel 766 9414

Aakre
Lasteaed-Algkool

Aakre Lasteaed-Algkool
otsib oma laienevasse meeskonda
rõõmsameelset ja hakkajat

lasteaiaõpetajat 1,0

Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad palume esitada hiljemalt
12. juuniks e-aadressil: aakre@aakre.edu.ee
või postiaadressil: Mõisa tee 10, Aakre küla,
67212 Puka vald, Valgamaa.
Tööleasumine alates uuest õppeaastast.
Lisainfo tel: 565 8113
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

S A N G A S T E

25. mai 2017

Keeni Põhikooli teine rahvusvaheline projektikohtumine Portugalis
Euroopa Liidu programmi Erasmus+ kaasrahastatav projekt “Teachers Out, Learners In”

E

rasmus+ rahvusvahelise strateegilise koostöö projekti raames reisisime 26.-30. aprillini Keeni Põhikooli 4 õpetajaga Portugali.
Aset leidis teine rahvusvaheline projektikohtumine
Türgi, Eesti, Rumeenia, Itaalia ja Portugali ühisprojektis „Teachers Out, Learners In“.
Sellel korral võõrustas meid Epralima kutsekool,
kus õpivad õpilased vanuses 15-19 a ning noori on
koolis üle 200. Epralima kool on erakool, mis loodi
1999 a. ning mida rahastab Euroopa Liidu sotsiaalfond. Igal aastal esitab riik koolile tellimuse, vastavalt sellele, millistele erialadele on vaja spetsialiste.
Õppesuundadeks on sarnaselt meie kutsekoolidele
toitlustusteeninduse, tehnoloogia- ja kunstisuund
(disain, graafika jne). Väga olulisel kohal on täiskasvanute koolitamine.
Kooli direktori sõnul on paljud toitlustus- ja
majutusettevõtted huvitatud kooli õpilastest, et
neile tööd pakkuda, kuid õpilased ei ole väga
valmis kodukohast eemale minema. Samas tehakse
tihedat koostööd kohalike ettevõtetega ning paljud
noored leiavad rakendust just kodukohas.
Lisaks külastasime sama regiooni põllumajanduskooli, kus õpilased saavad õppida diplomi- ja
kraadiõppes. Suur osa õppetööst toimub läbi
praktilise tegevuse vastavates õppeklassides ning
viimasel semestril töötavad õpilased ettevõtetes.
Tunniplaanis on 1 teooriatunni kohta 3,5 praktikumi. Koolis ei tegeleta mitte ainult õppekavas ettenähtuga, vaid teenindatakse ka kohalike elanike
huvisid – analüüsitakse kaevuvett, tehakse pinnaseanalüüse, uuritakse toiduainete toitainetesisaldust,
pakutakse veterinaaria teenuseid ja muud, mis
kuulub maaelu juurde. Saime sellest inspiratsiooni, et Keeni kooli õpilaste ja kohalike ettevõtjate
koostööd võiks tugevdada.

P

rojektikohtumise raames toimusid kõigi
partnerite osalusel töökoosolekud. Koosolekutel analüüsisime senitoimunud pro-

jektitegevusi, panime paika järgnevad tegevused
ja jagasime ülesandeid. Samuti jagasime kogemusi
erinevate infotehnoloogiliste töövahendite kasutamisest õppetöös ning projekti rakendumiseks.
Ülesannetest järgmiseks etapiks sai Keeni kool
koostada ettekande õppijakeskse õppe olemusest.
Septembris loodame ettekandega astuda üles oma
kooli õpilaste ees.
Projektikohtumine pakkus lisaks koolide
külastamisele ja töökoosolekutele ka kultuurilisi
momente. Külastasime rahvusparki, kus tutvusime Portugali ja Hispaania ajalooliste suhetega ning
saime osa põnevate linnade melust.
Ehkki üldjoontes võime rahule jääda, oli siiski
momente mis pani meid, eestlasi, üllatuma. Meie
kooli grupp oli valmistunud kohapealseks sisuliseks ja tihedaks koostööks. Ootasime projektiülesannete täitmist meeskonnatöös, kuid tulenevalt
kultuurilistest eripäradest leidsime endid aruteludest, kus sisulist poolt puudutati üpris vähe. Lepiti
kokku ülesannete täitjad, aga kodutööks jäi meie
kurvastuseks kaalukam osa. Oleksime soovinud
enam partneritega silmast silma suheldes vajalikke
ülesandeid täita. Samuti tekkis vaidlusmomente,
millele sobivat lahendust ei leidnudki. Kuid vastukaaluks oleme kogemuste võrra rikkamad ning
oskame tulevikus arvestada just eelkõige kultuuriliste eripäradega.
Rahvusvahelise koostööprojekti suurimaks väärtuseks osalejatele on eelkõige mitteformaalsel teel
õppimine ja enesetäiendamine. Meie kooli õpetajad tõid tagasiteel toimunud arutelus välja järgneva: fotod vahemereäärsetest taimedest ja maastikust leidsid koha loodusainete õpetaja näitlike
õppevahendite kaustas ning vestlused kohalike
elanikega andsid aimu, kui osavalt ja efektiivselt on
mägikülade kivisel pinnasel ära kasutatud iga väiksemgi viljakam pind.
Rahvuslikud ornamendid, motiivid, käsitöötehnikad, arhitektuur, perspektiiviõpetus ja ka tänava-

Projekti „Teachers Out, Learners In“ rahvusvaheline seltskond Epralima kooli ees
kunst andsid täiendava teadmistepagasi kunstiõpetajale ning isiklikult kogutud fotomaterjal kulub
mõistagi ära kunstitundide läbiviimisel.
Kuigi meie projekti tegevuskavas ei ole ette
nähtud õpilastevahelist suhtlemist, otsustasime
teha täiendava erandi. Nimelt rääkis Rumeenia
kooli õpetaja, et nende lapsed on väga huvitatud
teiste projektis osalevate koolide õpilastega kontakti loomisest. Seetõttu viivad maikuu viimastel
nädalatel meie ja Rumeenia kooli inglise keele
õpetajad läbi Skype-vestluse koos õpilastega. See
on ka üks võimalus projekti teemade praktikas realiseerimiseks (IKT vahendid).

Seoses sellega ehk mõned teadaandmised, mis inimestele ehk huvi
ja kaasaelamist pakkunud või siis pakkuda võivad.
Olen siiani olnud võlgu küsijaile, et kunas umbes see lasteaia
kokku kolimine Keeni võiks teoks saada. Praeguseks võin öelda,
et ega see vist enne uue aasta algust ei sünni. Ehk siis ümberkolimisega sel aastal arvestama ei peaks ning praegu läheb kõik vanal
moel edasi. Lähim võimalik aeg on jaanuar 2018, aga tõenäolisemalt kevadel 2018. Ja ega meil selleks ju ka mingit otsest survet või
tungi ka taga pole, kui et koos oleks mugavam ja odavam.
Hetkel käib kooli elektrisüsteemide ja küttetorustike (häda)
remont, mis aga arvestab juba ka uute vajadustega. Esimeses järjekorras peavad valmis saama kooli ruumid 1. septembriks ja siis
saab asuda lasteaia poole viimistlemise kallale. Hetkel siis vahetatakse välja avariiohtlikud elektriseadmed ja ,,lekkiv“ peakaabel.
Samuti paigaldame uued ökonoomsed soojasõlmed ning asendame torustiku maja sees. Plaanis on ka remonditud ruumide taastamine, uued uksed ja põrandad ning valgustid sealhulgas. Edaspidi
siis laiendatud lasteaiaosa ruumid ja selle mööbli värskendamine.
Selleks ja teisteks investeeringuteks korraldas vald siis ka laenuhanke ning nii saime oma finantseeringu parimatel tingimustel
nendes oludes. Põhiline raha kulubki koolile ja lasteaiale, natuke
ka omaosaluseks Tammepargi projektis.
Vastavalt pikalt plaanitule ostame ka Keenis kortermaja valla
omandisse sinna munitsipaalkorterite (rendipinnad noortele pere-

Marju Varblane, projektijuht

Keeni Põhikool tänab talgulisi!

Ühest ja teisest
,,On kiire, sest aeg läheb ja naine vananeb!“ ütles üks mu vana
tuttav nõukaajal töö juurest pisut enneaegselt koju lõunale tõtates.
Ju teda kannustas tema kaasa hea kokakunst ja muud võimalikud
kodused lõunased võlud.
Ainult et aeg läheb vist ikka meie kõigi jaoks ühtemoodi ja
erineb vaid ajakasutus. Mõni meist jääb ajale jalgu, mõni püsib
voolus ja mõni isegi jõuab justkui ajas teistest ette. Eks see meie elu
Sangaste valla nimelises halduse ajalõigus galopib ka hullu hooga
ja on tegu, et sadulas püsida enne haldusreformi hüpeteni jõudmist.

Kohalikud inimesed on ääretult sõbralikud ja
tähelepanelikud! Isegi kui nad keelt ei oska, siis
kehakeele abiga saime kõik vajaliku teabe kätte.
Märkasime, et väärtustatakse perega koosolemise aega, käies koos väljas söömas, muuseumides ja järgides tervislikku eluviisi – linnades on
palju rohealasid, sportimisvõimalusi ja laste mänguväljakuid.
Seega võime lõppkokkuvõttes lugeda projektireisi õnnestunuks ning saame valmistuda uuteks
kohtumisteks.

dele ja teistele) rajamiseks. Majakarp on juba remonditud eelmise
omaniku poolt ning seal on sees ka valla üürnikud kolmandikus
juba remonditud korterites. Ostuhinna sees on veel ka vähemalt
ühe korteri lõpuni remontimine ning parkimistasku rajamine
maja ette. Kavatseme ka taotleda munitsipaalkorterite programmist toetust, et kõik korterid lõpuni viimistletud saaks. Selle läbi
tekiks Keeni asulas valla poolt väljarenditavate korteritega munitsipaal-elumaja. Selleks on vald müünud ja müüb maha üksikud
temale kuuluvad korterid teistes Keeni majades ning koondab
oma pinnad ühte majja. Hinna ja kvaliteedi suhtelt on tegu väga
hea tehinguga ning ise päris uut maja ehitada me ka ei jõuaks.
Tammepargi ehitus ootab hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise taga (toetusraha nõuded) ja peaks varsti käivitatud saama. Noor
võsa ja kännud freesitakse ning seni tuleb kannatada praegust väljanägemist. Järgneb teeradade ja rajatiste ehitus jne, kuni EV 100
üritusteni.
Valla teed on praegu hööveldamisel ja kruusatamisel üsna korralikus mahus. Vallal on kasutada ehituseks kvaliteetne purustatud
kruus Siimu karjäärist pika lepingu alusel, mis peaks kindlasti ka
tehtava teeremondi taset tõstma.
Ootame ka peatset Sangaste vabatahtlike depoo projekti valmimist, et sellega edasi minna ehitamise alustamise suunas.
Eh siis aeg läheb, vald vananeb! Aga igal vananemisel on ka omad
võlud ja mitte ainult valud. Sest vanadus on alati uue nooruse ellukutsumise ja elu aastaringi väärikaim osa. Vanadus on privileeg
ja ka nii on vaja õppida mõtlema! Ammutagem positiivset elust
endast ning andkem aga minna oma eluratta hoogsal vihinal! Ei
ole lõppu olemas, on vaid lõputu kulgemine! Tehkem siis see kulg
endale võimalikult meeldivaks!
Edu ja meeldivat kevadist kulgu meile kõigile!
KAIDO TAMBERG

20. mai hommikul kogunesid heatujulised vabatahtlikud Keeni Põhikooli
ja lasteaed Kratila õuele talgupäevale. Plaan oli panustada lasteaia territooriumil heakorratöödesse ning tühjendada kooli keldriruum sinna
kogunenud asjadest. Üheskoos tegutsedes lendas aeg linnutiivul ning
kõik planeeritud tööd said tehtud ja pisut rohkemgi.
Aga ükski ettevõtmine ei õnnestu, kui pole head meeskonda. Suur
aitäh meie kooli hoolekogu esimehele Ly Käärikule, kes võttis talgupäeva
organiseerimise enda kanda. Aitäh imemaitsva ja südamega tehtud talgusupi eest Asta Aleganderile ning Angela Käärikule ahjusooja koogi ja
toidu transportimise eest!
Ning loomulikult suur-suur tänu meie tublidele talgulistele, kes leidsid
aega meile appi tulla: Anastassia Org, Esta Rumask, Rait Elvet, Revo Falkenberg, Janar Makke, Kati Makke, Kalle Kaart, Astrid Hõbe, Ly Käärik,
Maarja Kallis, Tiina Kukk, Kuido Alev, Maie Vill, Ringo Saar, Maili Zimbrot,
Jüri Hinn, Taivo Saar, Saima Tell, Udo Tell, Janek Luik, Aimar Milter, Ülvi
Kann! Ilma teie panuseta poleks meie ettevõtmine õnnestunud!
Maire Murumaa, direktor

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

KUULUTUSED

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

Kaeve- ja planeerimisteenus
väikeekskavaatori ja Bobcatiga.
Puksiirabi. Tel. 5255545
Küttepuud 50/30 cm, veoga,
väikesed koormad. Tel. 5165251

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

Müüa lõhutud küttepuid teile
sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

Ostan Belarus traktori.
5609 6431.

EDGARI TRAHTER
pakub tööd

Ostan seismajäänud põllumajandustehnikat. 522 2777.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kiviraiduri teenused

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

AS Lõuna-Eesti
Hooldekeskus

pakub tööd

MÜÜJALE
Väljaõpe on kohapeal!
Kiire!

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

Saada oma CV karnivoor@hot.ee
tule kohale või helista 56624430

pakub tööd
kokale (põhikohaga)
ja hooldustöötajale
(puhkusteperioodiks) Sangastes
asuvas hooldekodus.

Warmeston pelletitehas võtab tööle
kahveltõstukijuhi Järveres,
Võrumaal.

		
		

võtab tööle

MAJAPERENAISE

CV saata aadressile: taavi.toom@warmeston.ee
Kontakt: Taavi Toom, +3725188561

Vahur Karjus

2.04.1947 - 8.05.2017

29.09.1949 - 17.05.2017

Mälestame toredat naabrimeest

Südamlik kaastunne Merikesele,
Tarmole ja Urmole
kalli abikaasa ja isa

Enn Tootsi
kaotuse puhul

Andres ja Riina

Veskibaasi kollektiiv

Avaldame kaastunnet Allyle
ja Hellele venna

Avaldame kaastunnet Toomasele

RAIVO VELLNERI

ISA

surma puhul.

kaotuse puhul.

Kaja, Ene ja Vaike

Otepää Motoklubi

19.06.1926 – 08.05.2017

ELDUR KELDO

ReeDe Villa Ilusalong
Teie ilu teenistuses

01.03.1939 - 09.05.2017

Südamlik kaastunne Ehale
kalli venna

JÜRI ROOLAAN ´i
kaotuse puhul.
Maja nr. 1 majarahvas Nõunist

Endist mudellennunduse
ringijuhti

VALERI BULANOVIT
mälestab Otepää Gümnaasium

Arthur Lillipuu
7.02.1925 - 13.05.2017

Juuksurid		 Maria 5522716
			Keneli 53314965
Kosmeetik 		

Kati

53303182
56222302

Ripsmetehnik		

5126591

Ada

Päev looja läinud
ja tühjaks kodukamber jäänud.

Südamlik kaastunne Klaarikale
ema

Evi Vaiknemetsa

Käte ja jalgade hooldus
			Ülle

Meeldivate kohtumisteni!

• Hekkide pügamine
• Kõnniteede ja fassaadide

Tähistame rahvusvahelist õueskudumise päeva
ühise kudumisega pühapäeval, 11. juunil 2017 kell 12.
Koguneme aadressile Pikk tn 5, Maila õuele.
		

MTÜ Karukäpp, info tel 5153248

Sügav kaastunne Klaarikale
perega kalli ema, vanaema
ja ämma

Maga vaikselt, puhka rahus,
öö on saabunud Sinule.
Maha jätsid mured-vaevad,
mälestused kõigile...

SIIRI JAAMA

EVI VAIKNEMETSA

31.12.1955 - 01.05.2017

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leinab õde Urve perega

Tehvandi Spordikeskus

Andres perega

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

Siiras kaastunne Eha Langile
venna

survepesu

Martin teeb

EDGARI KÜLALISTEMAJA

Avaldame südamlikku
kaastunnet lähedastele

MEETA UNT

• Trimmerdamine

Tel. 5343 9509

külalistemaja, pood, trahter

ELDUR KELDOT

		 Kandidaadilt eeldame:
• Oskust töötada kahveltõstukiga
• Arvutikasutamise oskus
• Täpsust ja korrektsust

Ehitus- ja elekritööd. 5353 6160

• Muru niitmine (kogujaga)

EDGARI

wEu

Olivia Irv

		 Töö ülesanneteks on:
• Konteinerite ja veokite laadimine
• Toodangu ladustamine laos
• Pakkeliini tühjendamine

Ostan vanu naiste ehteid: merevaigust kaelakee (maksan kuni
800 EUR), sõled, prossid, sõrmused, käevõrud, vanad kuld- ja
hõbeehted. Huvitavad ka vanad
raamatud, mööbliesemed, nõud,
kujud, maalid, mänguasjad ja palju muud. Alati aus asjaajmine ja
parim hind! Tel.56397329 Liina

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel: 5291256

Tel. 5569 7176
www. maakivimuur.ee

Võta julgesti ühendust:
56624430

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084

Aedade ja terrasside ehitus.
5675 3918

võlvitud maakivikeldrid
maakivimüürid
maakivisillutised
betoonvundamendid

Kasuks tuleb suhtluse tasandil inglise ja vene keel.
Töö sobib ka vanematele inimestele.

Teostame elektritöid, 520 50 16

Pakun alates augustist tööd
lapsehoidjale, kes tegeleks tööpäevadel 1,7aastase poisiga. Asukoht Sangaste vald. Lisainfo tel.
53305632.

-

Info ja kontakt: Ruth Muttik, Sangaste
Kodu juhataja, ruth.muttik@hooldekodu.ee, telefon 5182017

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

OSTAN vene aegseid ja vanemaid rahasid, medaleid, ordeneid, rinnamärke, dokumente,
postkaarte, tehnika ajakirju, raamatuid, kellasid ja palju muud.
Kõik vana huvitab! Tel.58725458

		
		
		
		

Sangaste Veed OÜ teostab

EDGARI KAUPLUS

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

Müün kuivi küttepuid (50 cm,
must lepp). Tel: 56643264

Rebas

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

KOKALE

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.
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K U U L U T U S E D

25. mai 2017

Jäi tühjaks koduõu ja kodumaja,
veel kaua heliseb seal mälestuste kaja.

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

ELDUR KELDO

Mälestame naabrimees

ENN TOOTSI

kaotuse puhul.

Mälestame kauaaegset sõbralikku naabrimeest ja avaldame
südamlikku kaastunnet abikaasa
Annele ja lastele peredega.

Südamlik kaastunne Merikesele,
Tarmole ja Urmole.

Viivi, Heldur, Marju, Aivar

M.Kangro pere ja Alli

Perek. Sisask ja Drenkhan

Jüri Roolaani

12

M I T M E S U G U S T

Head piirkonna ettevõtjad
ja ürituste korraldajad!
Koostame taas Otepää Teataja suviste ürituste vahelehte,
mis ilmub 22. juunil.
Ootame teilt suviste ürituste kava hiljemalt 15. juuniks e-posti
aadressidele: teataja@otepaa.ee ja monika@otepaa.ee.
Vahelehte saab ka pikemalt kirjutada oma suvistest üritustest või
teenustest. Vahelehes on tutvustava artikli avaldamine tasuta.
Tuletame meelde, et juulikuus Otepää Teataja ei ilmu, augustis
ilmub Otepää Teataja 17. ja 31. augustil 2017.

ÜLESKUTSE
PÜHAJÄRVE KOOLI VILISTLASTELE!
Palun andke oma panus kooli ajaloo jäädvustamiseks
raamatus ja stendidel.
Avatud on arveldusarve: Pühajärve Haridusseltsi konto
EE45 2200 2210 5628 6013 Swedbank,
selgitus: kooli ajalugu.
Ette tänades
Pühajärve Põhikooli vilistlaskogu

25. mai 2017

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

