
Esimest korda Otepää ajaloos saate järgmisel kuul kuulda ja 
näha värvikamaid lugusid kolmveerandsajandi jooksul juh-
tunust lehetegijate sule ja suu läbi! 
   Võimalik koguni, et lavale astub Otepää Teataja esimese 
toimetaja, Salulaane metsaeraku Kusta Toome vaim 75 aasta 
tagusest ajast. Kõnnime kujutluses metsaeraku matkaradu laias 
maailmas, kohtume sel teel ehk ka mustlaslaagriga, laulame 
ja tantsime koos. 
   Elavas ettekandes saavad kuuldavaks viimase 17 aasta le-
hetegijate eluseiklused ja pildid poliitika näitelavalt, kõlinaga 
kukuvad kuulajate kõrvadesse keelepärlid.
   Kõik eelkirjeldatu seondub raamatu esitlusega. Selle on 
koostanud ajakirjanik Aili Miks ja pealkirjaks on ta raamatule 
pannud “Elu ja inimesed ajalehe peeglis. Otepää Teataja – 
75“. Raamat on esimene ja omalaadne uurimus Otepää ajakir-
janduse ajaloost rohkete faktide, vahelugemiste ja fotodega.
   Õhtu jooksul saab tutvuda rariteetsete Otepää Teataja 
aastakäikudega, väljaannetega Eesti ajakirjanduse ajaloost ja 
säilikutega koolimuuseumist.
   Lehetegijad avaldavad austust headele abilistele, agaramatele 
kirjasaatjatele ja lootustandvatele noorajakirjanikele – igaühele 
omal moel ja vastavalt võimalustele.
   Otepää Teataja ajalooõhtule on oodatud kõik huvilised, 
vanad ja noored lähemalt ja kaugemalt! Kohtumispaiga ja 
täpse aja anname teada järgmises Otepää Teatajas.

Meediagrupp Süd-Est

Tartu maraton toimub ja 
ETV teeb otseülekande!

Otepäält Elvasse sõidetava Tartu 
maratoni eelvõistlusel eelmisel 
pühapäeval kasutasid paljud suus-
asõbrad võimalust raja proovimiseks. 
Korraldajad testisid stardi, finiši ja 
muude teenistuste tegutsemist ning 
esmaspäeval võidi kinnitada: mara-
ton toimub ja rada on päris hea.
   Täna on maratonikeskus avatud 
Tartu laululaval, õhtul aga toimub 
kontsert-jumalateenistus Jaani kiri-
kus, kus esineb Laura Põldvere.
   Laupäeval algavad maratoni-
üritused kell 11 Tartus Tähtvere 
spordipargis, kus on kavas laste 
tillusõidud ja minimaraton.
   Pühapäeval, 18. veebruaril 
kell 9 alustab Otepääl Tehvandi 
Spordikeskuse suusastaadionilt 
üle 3000 suusataja 63kilomeetrist 
37. Tartu maratoni.

Pärast pikaks veninud 
sügist saabus talvepealinna 
tõeline talv lume, pakase ja 
päikesega. Tänu sellele saa-
vad kõik tähtsamad suus-
avõistlused peetud. Taas 
toimus maailmakarika etapp 
suusatamises, kus saime 
kaasa elada tippsuusatajate 
heitlusele.

Asutatud
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

PUKA
 vald

SANGASTE 
vald

   Lühirajale (31 km) pääsevad 
võistlejad kell 12 Arula teeris-
tis. Maratoni võitja selgub Elvas 
Tartumaa tervisespordikeskuses 
umbes kell 11.55. 

ARVO SAAL

ILMUB 2 KORDA KUUS!
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Eelmisel pühapäeval proovisid suusatajad maratonirada.

   Eesti Televisioon pakub esma-
kordselt otseülekandena võimalust 
kaasa elada maratonisõidule kahes 
osas – distantsi esimesel ja viimasel 
kolmandikul.

   Tartu maratoni otseülekanded on 
kavas pühapäeval, 18. veebruaril 
kell 8.30-9.45, 11.15-12.30 ja 13.55-
15.00.

Milleks Otepääle 
liiklusmärgid?

Otepää kaubakeskuse Konsumi poe 
esine on saanud talvepealinna kõige 
sagedamini liikluseeskirjade rikkumise 
paigaks.
   Sinna, kus allpool oleval pildil seisab 
suur kaubaauto, on tavaliselt mitu-
mitu väiksemat sõidukit juhtide poes 
käimise ajaks seisma pandud.   

Ja katsu siis neist kitsal teel mööda 
saada või parklast välja tagurdada. 
   Autojuhte ei häiri isegi politseinike 
kohalolek. Näiteks esmaspäeval pea-
tus üks džiip keelatud kohas otse park-
las seisva politseiauto nina ees. 
   Politseiniku märkuse peale leidis 
džiibijuht mõne meetri kauguselt kohe 
vaba parklakoha.
   Kas nii jääbki, et vaid trahvihirm sun-
nib eeskirju täitma?

OT

Lumelaudurid võistlevad laupäeval, 
24. veebruaril Väikesel Munamäel.

Ajakava
12.00 Väravad avatakse   
 pealtvaatajatele
13.00-14.00 Ametlik treening 
14.30-14.40 Võistluste avamine
14.40-16.00 Kvalifikatsioonivõistlus 
17.00-18.00 Finaalvõistlus 
18.10 Autasustamine
Võistlus on pealtvaatajatele tasuta.

Korraldab lumelauaklubi Bricole.

Euroopa karikaetapp 
lumelauahüpetes - 
Starman Big Air

Otepää Teataja 75 

Laupäeval, 24. veebruaril kell 12 algab 
Vabadussõja ausamba juures Vabariigi 
aastapäevale pühendatud mälestus-
tseremoonia ja pärgade panek.
   Kell 16 on Kultuurikeskuses kontsert-
aktus. Esinevad Otepää Gümnaasiumi 
lastekoor ja Kait Tamra.

Iseseisvuspäeval 
OtepäälTõrvas toimunud Eesti väikelinnade (ela-

nikke kuni 10 000) talimängudel saavutas 
Otepää neljanda koha. Esikoht kuulus 
Paidele.
   Mälumängus ei saanud teised otepäälaste 
vastu, võidukarika tõid koju (pildil vasakult) 
Leino Pahtma, Mairold Kõrvel, Kaido Mägi 
ja Aarne Steinbach.
   Omavalitsusjuhid võistlesid jääkeeglis. 
Vallavanem Aivar Pärli ja volikogu ase-

esimees Miia Pallase said neljanda koha. 
Suusatamiseski oldi neljandad. Noorte N20 
klassis oli teine Maarja Aigro. Ene Aigro või-
tis esikoha naisveteranide ja Tõnu Jürima 
teise koha meesveteranide sõidus.
   Kabetajad ja naisvõrkpallurid lõpetasid 
5. kohaga ning reesõidus ja lauatennises 
saadi 7. koht.
   Järgmisel aastal toimuvad väikelinnade 
talimängud Otepääl.      

Otepäälased väikelinnade talimängudel 
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16. veebruar 20072

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 9. märtsil.

Toimetus: Arvo Saal ja Aili Miks
Küljendus: Riju Johanson
Trükk: AS Kroonpress
Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

järgneb lk3

SÜNNID

Keemiaolümpiaadi Valga maakonna piirkonnavoorus 
20. jaanuaril osales 67 õpilast 8 koolist.

Edukalt esinesid Otepää gümnaasiumi õpilased, nende 
õpetaja Tiiu Sander). Paremad tulemused: 
8. klass – 2.Karl Laasik ja 3.Sven Anton. 
9. klass – 1.Maiko Kangro.
10. klass – 1.Margot Sepp ja 3.Lilian Leetsi.

AMETLIK INFO

Ivo Piho 10. jaanuar 
Ronald Moros 13. jaanuar 
Ramon Randel Prede 15. jaanuar 
Lisanna Lubi 24. jaanuar 
Mairiin Kartau 28. jaanuar 

Otepää vallavalitsuses
� Otsustati väljastada taksoveoluba FIE Aivo 
Adamsonile.
� Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Aivo 
Adamsonile.
� Otsustati anda nõusolek MTÜle Tartu 
Maraton korraldada Otepääl, ajavahemikul 
11.-18. veebruar 2007. a. Otepää valla haldus-
territooriumil 37. Tartu Maratoni üritused. 
Kehtestada Otepää valla haldusterritooriumil 
11.02.07.a. ja 18.02.07.a. ajutine liikluskord 
vastavalt lisadele.
� Otsus ta t i  anda luba  OÜle Arnika 
Ilutulestikud korraldada Otepää valla haldus-
territooriumil ilutulestikud 19.01.07 ajava-
hemikus 22.00-00.00 Nuustaku pubi juures 
ja 26.01.07 ajavahemikus kell 20.00-21.00 
Tehvandi Spordikeskuse läheduses lasketiiru 
ohutusseina taga. 
� Otsustati algatada Otepää linnas Valga mnt 15 
kinnistu detailplaneering; Otepää vallas Vidrike 
külas Väikse-Peetri kinnistu detailplaneering; 
Otepää vallas Vidrike külas Vidrikemõisa kin-
nistu osa detailplaneering. 
� Otsustati anda nõusolek M.Ale ja tema alaea-
listele lastele kuuluva kinnisasja tagatisel võetud 
laenu suurendamiseks.
� Otsustati anda nõusolek MTÜ Fän Cluble 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil laste-
laager ajavahemikus 08.07.-13.07.2007 ja 01.08.-
10.08.2007; MTÜ Merivälja Aedlinna Seltsile 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil 
lastelaager ajavahemikus 16.03.-25.03.2007 ja 
30.07-10.08.2007; Tallinna Spordiselts “Kalev” 
K. Palusalu Spordikoolile viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil suvelaager ajavahemikus 
30.06-09.07.2007 ja 15.-24.07.2007 (Kääriku 
Puhke- ja Spordikeskuses); Eesti Spordiselts 
“Kalev” Ujumiskoolile viia läbi Otepää val-
la haldusterritooriumil projektlaager ajava-
hemikus 26.-31.12.2007 (Kääriku Puhke- ja 
Spordikeskuses); Võru Spordikoolile viia läbi 
Otepää valla haldusterritooriumil projektilaagrid 
ajavahemikus 18.-23.06.2007, 06.-11.08.2007, 
20-25.08.2007 (Otepää Gümnaasiumis) ja 
30.07.-04.08.2007 (AS Audentese Otepää filiaa-
lis); MTÜ Orienteerimisklubi Põlva Kobrasele 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil pro-
jektlaager ajavahemikus 27.10.-01.11.2007, 
26.-31.12.2007 (Pühajärve Põhikoolis) ja 15.-
24.06.2007 (Otepää Gümnaasiumis); MTÜ 
Sillamäe Spordiklubile viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil spordilaager ajavahe-
mikus 20.31.07.2007, 20.-31.08.2007 ja 15.-
25.09.2007.

Otepää vallavolikogus
� Otsustati kinnitada AS Otepää Veevärk põ-
hikirja muudatused.
� Otsustati nimetada 2007. a. toimuvatel 
Riigikogu valimiste jaoskonnakomisjonide 
liikmed alljärgnevalt: valimisjaoskond nr 
1 Kaido Mägi, Kerda Kübarsepp, Maret 
Viigimets, Kalev Kirbits, Eha Schmidt, Piret 
Pensa, Kersti Tamm, Toomas Vahrušev, Elle 
Luhtaru. Asendusliikmed Sale Kiuru, Ülle 
Veeroja. Valimisjaoskond nr 2 Vello Vou, 
Urmas Kuldmaa, Ain Aart, Eevi Krüünvald, Ly 
Haaviste, Kristi Väär. Asendusliikmed Katrina 
Liiva, Mati Lüdimois.
� Otsustati määrata Otepää vallavolikogu esi-
mehe Aivar Nigoli hüvituseks 4750.- krooni 
kuus.
� Otsustati määrata Otepää vallavolikogu ase-
esimehe Miia Pallase ja Jaanus Barkala hüvi-
tuseks 2375.- krooni.
� Otsustati Otepää valla esindaja määramine 
Linnade Liitu. 
� Otsustati Otepää valla esindaja määramine 
Valgamaa Omavalitsuste Liitu.
� Otsustati kehtestada alates 01.03.2007.a 
Otepää valla koolieelsetes lasteasutustes ko-
hatasuks ühe lapse kohta 130.- krooni kuus. 
Kehtestada alates 01.01.2008. a Otepää valla 
koolieelsetes lasteasutustes kohatasuks 4% 
Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud palga 
alammäärast lapse kohta kuus.

PLANEERINGUD

Planeeringud Otepää vallas
� Algatatud on Otepää linnas Valga mnt. 15 kinnistu detailplanee-
ring. Planeeringu algatamise taotlejad on Jane Anton, Arvi Anton. 
Planeeringu eesmärgiks on krundi ehitusõiguse ala määramine 
elamu juurdeehituse ehitamiseks üle 30%. Planeeritava ala suurus 
on 858 m².
n Algatatud on Vidrike külas Väikse-Peetri kinnistu detailplanee-
ring. Planeeringu algatamise taotleja on Monika Prede. Planeeringu 
eesmärgiks on krundi hoonestusala piiritlemine ja ehitusõiguse 
määramine. Planeeritava ala suurus on 4631 m².
� Algatatud on Vidrike külas Vidrikemõisa kinnistu osa de-
tailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on Taavi Siilbek. 
Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse alade määramine puhke-
majade ehitamiseks. Planeeritava ala suurus on ~1 ha.
� Algatatud on Nüpli külas Väike-Palava kinnistu detailplanee-
ring samas jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu 
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse 
alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu 
algataja ja koostamise korraldaja on Indrek Tiido (Kaurutootsi 
küla, Otepää vald). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ette-
panekul Peeter Aunapu (tel. 5811 5200). Detailplaneeringu keh-
testaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 
766 4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud,  
kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmisega. 

� Algatamata jäeti Mägestiku külas Matsipõllu kinnistu detailp-
laneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu 
eesmärgiks kinnistu jagamine kruntideks, ehitusõiguse alade määra-
mine, uute sihtotstarvete määramine, tehnovõrkude lahendamine, 
servituutide vajaduse väljaselgitamine. Detailplaneeringu algataja ja 
koostamise korraldaja on OÜ Lõuna-Eesti Kinnisvara (Riia 17-26, 
Tartu). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ 
GPK Lahendused (Veski 69, Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja 
on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 
4820). Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna 
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud  keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmisega.
� Algatamata jäeti Otepää linnas Kesk tänav 21, Kolga tee 15 ja 
Kolga tee 17 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegi-
line hindamine. Planeeringu eesmärgiks ehitusõiguse alade määra-
mine väikesemahuliste korterelamute ehitamiseks, maa sihtotstarbe 
muutmine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on 
OÜ Jackal (Kalda 16, Otepää). Detailplaneeringu koostaja on kor-
raldaja ettepanekul OÜ Juhan Kutti (tel. 509 1004 kutti@estpak.ee). 
Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 
13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju strateegilist 
hindamist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise 
keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus on nõustunud  
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses, 
Lipuväljak 13, Otepää.
� Lõpetatud on Nüpli külas Anso 8 kinnistu detailplaneeringu 
planeerimismenetlus.

Füüsika- ja keemiaolümpiaadide piirkondli-
ku vooru tulemused 

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää vallas

17. veebruaril kell 18.00 Kultuurikeskuses 
hingemuusikakontsert. String Kvartett: Pille 
Prans (viiul), Helen Västrik (viiul), Kristiina 
Olev (vioola) ja Margus Uus (tðello). Pääse 25 
krooni, õpilastele ja pensionäridele 10 krooni.
24. veebruaril kell 16.00 Kultuurikeskuses 
Vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert-
aktus.
1. märtsil kell 13.00 Viljandi laste- ja noortete-
atri REKY esietendus ”Karlsson katuselt”. Pilet 
40 krooni
 2. märtsil kell 19.00 Kultuurikeskuses Tre.
ee crazy party. Esinevad: Dynamint, dj Tiit 
Uibosaar, Taavo Vaher, Tauri Trummel jt. 
Pääse 50 krooni.
9. märtsil kell 19.00 Kultuurikeskuses muu-
sikaline koosviibimine SÄSI. Lauri Saatpalu 
ja Peeter Rebane. Pääsmed 100 ja 80 krooni, 
eelmüük Kultuurikeskuses ja Turismiinfokes-
kuses.

Et paljud meist veedavad suure osa päevast arvuti 
taga ja tänaval jalutamas ei käi, on mugavam ja kind-
lam saada kultuuriinfo endale otse meilipostkasti. 
   Kui sa soovid, et Otepääl toimuvate kultuurisünd-
muste info sulle meilipostkasti tuleb, siis ole hea ja 
saada aadressile margus@otepaa.ee kiri pealkirjaga 
“soovin kultuuriinfot”.

Otepää Kultuurikeskuses
esmaspäeval, 
19. veebruaril kell 18.00

salongiõhtu 
“Suur rahvakoosolek”.
Kohtumine Jaanus Raidaliga (nr 805).

� Teemaks Otepää ja 
 Eesti areng ning tulevik.

Muusikat vahepalaks ja tantsuks teeb Heino 
Tartes (lõõtsaga) & sõbrad.

Õhtu üllatus Optiliselt Grupilt: 
“Kuidas pimedad saavad nägijaiks”.

NB! Kõigil võrdsed võimalused. 
Avatud on puhvet.

isikud, kelle elukohaks on Arula, 
Ilmjärve, Kaurutootsi, Kassiratta, 
Kääriku, Märdi, Raudsepa, Sihva, 
Tõutsi, ja Vidrike küla.
   Jaoskonnaks, kus saab hääletada 
väljaspool elukohajärgset jaos-
konda on valimisjaoskond nr 1, 
asukohaga Otepää Kultuurikeskus 
Virulombi 2 Otepää linn.
   Valimisjaoskonnaks, kus saavad 
hääletada valijad, kelle elukoha 
andmed Otepää vallas on rahvas-
tikuregistrisse kantud valla täp-
susega, on valimisjaoskond nr 1, 
asukohaga Otepää Kultuurikeskus, 
Virulombi 2 Otepää linn.

Otepää Vallavalitsus annab teada, 
et 2007.a. Riigikogu valimistel 
saavad hääleõiguslikud kodanikud 
hääletada kahes valimisjaoskon-
nas. 
   Valimisjaoskonnas nr 1, asu-
kohaga Otepää Kultuurikeskus 
Virulombi 2, Otepää linn, saavad 
hääletada valimisõiguslikud isikud, 
kelle elukohaks on Otepää linn, 
Kastolatsi, Koigu, Mägestiku, 
Nüpli, Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, 
Truuta, Vana-Otepää, Mäha ning 
Pühajärve küla;
   Valimisjaoskonnas nr 2, asukoha-
ga Pühajärve Põhikool, Sihva küla, 
saavad hääletada valimisõiguslikud 

2007. aasta Riigikogu valimiste läbi-
viimisest Otepää vallas

   26.-28. veebruarini toimub eel-
hääletamine. Valimisjaoskondades 
algab hääletamine kell 12.00 ja 
lõpeb kell 20.00. Toimub ka hää-
letamine väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda, sealhulgas valija 
asukohas ning kinnipidamisko-
has. 
   Elektrooniline hääletamine 
algab 26.02. kell 9.00 ja kestab 
ööpäevaringselt kuni 28.02. kella 
20.00-ni. 
   4 .  märts  on va l imispäev. 
Hääletamine toimub ajavahemi-
kus 9.00-20.00. Toimub ka kodus 
hääletamine.

11. klass – 2.Tauri Kukk.
12. klass – 1.Risto Saar.

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 27. jaa-
nuaril, osales 52 õpilast 8 koolist.

Otepäälaste paremad tulemused: 
9. klass – 3.Maiko Kangro (õp. Silva Hinnobert). 
10.-12. klass – 1.Lilian Leetsi (õp. Urve Volmer).

Munitsipaalpolitseinik 
Urmas Kuldmaa

3. veebruaril toimunud Eesti 46. bioloogiaolümpi-
aadi Valga piirkonnavoorus osalesid 6.-12. klasside 
õpilased, kokku 122 õpilast maakonna 13st koolist. 
Bioloogiaolümpiaadi žüriile edastati I-III koha võit-
nud õpilaste tööd:
   Meie piirkonnast jõudsid kolme parema hulka:
6. klass – 3.Timo Kopli (Pühajärve PK), õpetaja Pille 
Kangur.
7. klass – 1.Allar Ostrak (Pühajärve PK), õpetaja Pille 
Kangur.

8. klass – 2.Antti Jaaniste (Otepää G), õpetaja Marge 
Kaiv.
9. klass – 1.Maiko Kangro (Otepää G), õpetaja Marge 
Kaiv, 2.Aile Sumberg (Pühajärve PK), õpetaja Pille 
Kangur.
12. klass – 1.-3.Ingrid Tamman ja Kristi Sisask 
(Otepää G), õpetaja Marge Kaiv.
   Lõppvooru kutsutute nimed selguvad hiljemalt 
selle aasta 3. märtsiks.

Bioloogiaolümpiaadi tulemused

Alates 22. jaanuarist 
on Otepää vallavalit-
suses tööl munitsi-
paalpolitseinik Urmas 
Kuldmaa. Ta lõpetas 
1981. aastal Otepää 
keskkooli. Eelmised 
töökohad: Otepää 
ART (1984-1995), AS E.T.V.A (1996), OÜ 
Univers Olme (1996-2005).
   Põhiliseks tööülesandeks on: tagada 
omavalitsuse halduspiirkonnas ehitusjärele-
valve, jäätmekäitlus, heakord, reklaamialase 
tegevuse järelevalve, kassi- ja koerapidami-
seeskirjadest kinnipidamine.
   Munitsipaalpolitseinik töötab vallamajas, 
Lipuväljak 13 esmaspäevast reedeni, 
kodanike vastuvõtt E kell 10-12 ja N 15-17. 
Telefonid 7664 807 ja 5282 688.
Head vallakodanikud! 
   Kõigist õigusrikkumistest vallas palume 
kindlasti teatada Urmas Kuldmaale.
   Ja ärge unustage, et vastavalt Otepää valla 
heakorra eeskirjade punkt 2.3-le peavad 
kõnniteed olema talvel lumest puhastatud ja 
libedus tõrjutud.
   Parema elukvaliteedi ja sõbralikuma 
elukeskkonna saavutame ühiste jõupingu-
tustega!

O  T  E  P  Ä  Ä
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Naisrahvatantsu-
rühma sünnipäev

AMETLIK INFOSÜNNIPÄEVAD märtsis

Laine Jaansoo Otepää   21.03.1913 94
Selma Savisaar Otepää   03.03.1914 93
Ernestine Loog Pilkuse   24.03.1915 92
August Sarv Pilkuse   29.03.1915 92
Helju Pettai  Otepää   02.03.1919 88
Helmi Rannas Otepää   19.03.1919 88
Karin Logina Otepää  04.03.1922 85
Miili Korp Otepää  27.03.1922 85
Koidula Pihl Otepää   13.03.1923 84
Emilie-Alide Veesaar Tõutsi   13.03.1923 84
Eduard Pihl Otepää   04.03.1924 83
Heltona Kivisaar Otepää   04.03.1925 82
Manivalde Tellmann Sihva   08.03.1925 82
Lehta Loorents Otepää   23.03.1925 82
Virve Saar Tõutsi   23.03.1925 82
Luise Karo Otepää   03.03.1926 81
Valve Saan Otepää   16.03.1926 81
Helju Kont Otepää   21.03.1926 81
Ludmilla Kergand Otepää   29.03.1926 81
Valter Jõe Otepää   30.03.1927 80
Uno-Valter Leius Otepää   12.03.1928 79
Viktor Linnamägi Otepää   27.03.1928 79
Heino Napp Otepää   23.03.1929 78
Karl Allik Otepää   07.03.1930 77
Meedi Vou Otepää   20.03.1930 77
Anita Laumets Otepää   21.03.1930 77
Koidula Kivipõld Sihva   30.03.1930 77
Elfriede Siinmaa Truuta   01.03.1931 76
Anastasia Raudsepp Otepää   11.03.1931 76
Kalju Loide Otepää   16.03.1931 76
Arved Parm Pilkuse   18.03.1931 76
Asta Kivikas Otepää   01.03.1932 75
Liidia Pukk Otepää   08.03.1933 74
Ülo Olvet Mägestiku   20.03.1933 74
Viivi Ainlo Otepää   22.03.1933 74
Arnold Vutt Pühajärve  26.03.1933 74
Melanija Pullerits Otepää   28.03.1933 74
Peeter Toompere Otepää   06.03.1934 73
Leili All Otepää   14.03.1934 73
Valter-Johannes Murula Otepää   17.03.1934 73
Anna Janovskaja Pühajärve  22.03.1934 73
Ilse Velner Pühajärve  24.03.1934 73
Maimu-Glafira Ivanova Otepää   26.03.1934 73
Heino Paves Sihva   30.03.1934 73
Hanno Roose Otepää   05.03.1935 72
Ants Valdson Pedajamäe 07.03.1935 72
Vello Kruuse Arula   11.03.1935 72
Laine Linnamägi Otepää   23.03.1935 72
Enn Miks Otepää   23.03.1935 72
Vaike-Maimu Leius Otepää   12.03.1936 71
Valentina Kikas Otepää   16.03.1936 71
Asta Lindsaar Otepää   27.03.1936 71
Toomas Kiisler Otepää   11.03.1937 70
Milvi Luik Vidrike   18.03.1937 70
Peep Adamson Otepää   26.03.1937 70
Aili Miks Otepää   27.03.1937 70
Vilma Kressel Pilkuse   08.03.1938 69
Imbi Hakk Sihva   17.03.1938 69
Rein Vikard Otepää   25.03.1938 69
Peeter Sokk V-Otepää 26.03.1938 69
Eldur Keldo Otepää   01.03.1939 68
Mari Koord Nüpli   01.03.1939 68
Heivi Kangro Otepää   03.03.1939 68
Viktor Ivanov Otepää   05.03.1939 68
Milvi Tiisler Otepää   06.03.1939 68
Kulla Võrno Otepää   10.03.1939 68
Ülo Sulaläte Otepää   12.03.1939 68
Heino Soots Otepää   14.03.1939 68
Valentina Põder Pilkuse   17.03.1940 67
Vaike Kivi Otepää   11.03.1941 66
Urve Tiivel Otepää   16.03.1941 66
Maaja Jüris Pedajamäe 21.03.1941 66
Ene Raba Arula   01.03.1942 65
Malle Kalda Otepää   16.03.1942 65
Maia Oja Otepää   16.03.1942 65
Liivi Pedastik Tõutsi   17.03.1942 65
Toivo Moorits Kaurutootsi 01.03.1943 64
Henno Veski Otepää  06.03.1943 64
Valter Lopman Otepää   13.03.1943 64
Tõnis Täär Nüpli   16.03.1943 64
Eeri Pukk Otepää   17.03.1943 64
Tiit Pohla Arula   25.03.1943 64
Enn Martsepp Koigu   31.03.1943 64
Maret-Ekaterina Kukk Pedajamäe 01.03.1944 63
Ra Ladva Otepää   04.03.1944 63
Arvo Palo V-Otepää 07.03.1944 63
Juhan Paluoja Sihva   09.03.1944 63
Mae Kriisa Otepää   12.03.1944 63
Astrid Kukk Pedajamäe 17.03.1944 63
Kaarin Paal Pilkuse   20.03.1944 63
Lembit Jaaniaas Otepää 20.03.1944 63
Helju Raidmäe Otepää   27.03.1944 63
Märt Pooland Otepää  29.03.1944 63
Aleksandra Meesak Otepää 02.03.1945 62
Ants All V-Otepää 08.03.1945 62
Tõnu Jürimaa Otepää  05.03.1947 60
Malle Sibul Otepää  05.03.1947 60
Olev Juhansoo Otepää  19.03.1947 60
Virve Kiivit Otepää  31.03.1947 60

2007. aastal täitub Otepää naisrahvatant-
surühmal 25. tegevusaasta. Seda ilusat päeva 
tähistati 17. jaanuaril meeleoluka ja külalis-
terohke õhtuga.
   Kogu ürituse õnnestumisele aitasid kaasa se-
garahvatantsurühm Nuustaku, folkloorirühm 
„Vesiroos“, Keeni naisrahvatantsurühm 
„Tanuke“, Linedance, hobikoor Otepää güm-
naasiumist, „Karupojad“ ning kõik praegused 
ja endised naisrühma tantsijad.
   Rahalist tuge saime Otepää vallalt ja Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupilt. 
   Südamlik tänu kõigile !

Naisrahvatantsurühma Nuustaku nimel 
MARI MÕTTUS

� Otsustati moodustada komisjon Otepää Lasteaed 
Võrukael konkursiks koosseisus: Aivar Pärli, Aivo 
Meema, Külliki Pikk.
� Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga Lipuväljak 
13, III korrus ruum nr 306, üürileping Annimatsi 
OÜga tähtajaga kuni 31. jaanuar 2010. a.
� Otsustati jagada Veske, Laane-Rahi, Ees- Rahi, 
Taga-Rahi, Kõrgemäe, Kullimäe, Pettai, Palava 
katastriüksus.
� Otsustati väljastada ehitusluba AS`le Otepää 
Veevärk vesivarustuse ja kanalisatsiooni välisvõr-
kude rajamiseks asukohaga Otepää linn, Piiri, 
Võidu, Õuna ja Pärna tänavatel. 
� Otsustati kinnitada Otepää Kultuurikeskuse 
struktuur, ametijuhendid ja palgamäärad koos 
palgaastmetega. 
� Otsustati määrata lapse sünnitoetus 4-le vallako-
danikule.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigi-
hanke “Avalik liinivedu Otepää vallaliinidel” pak-
kumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan 
Rõivassepp, Aivar Pärli, Aarne Steinbach, Mati 
Lüdimois, Ülle Veeroja. 
� Otsustati kanda maha Otepää Vallavalitsuse ka-
sutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
� Otsustati sõlmida vara kasutusleping ASiga 
Lukoil Eesti.
� Otsustati väljastada ehitusluba Mart Roopile ela-
mu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe 
küla Põndaku maaüksus; OÜle Jaotusvõrk 0,4 kV 
kaabelliini rajamiseks Otepää linnas Piiri tänaval; 
OÜle Jaotusvõrk Otepää-Hundisoo II 10kV maa-
kaabelliini rajamiseks Pühajärve külas. 
� Otsustati määrata projekteerimistingimused 
OÜle Jaotusvõrk Räbamäe maaüksuse elektriva-
rustuse liitumisühenduse, asukohaga Nüpli küla 
ehitusprojekti koostamiseks; Lilian Holtsile abihoo-
ne asukohaga Truuta küla Otepää vald Mäeveere 
maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; OÜle 
Jaotusvõrk turupaviljoni, asukohaga Otepää linn 
Munamäe tn 4a liitumise ehitusprojekti koostami-
seks; OÜle Jaotusvõrk Järve 3 maaüksuse Truuta 
külas liitumise ehitusprojekti koostamiseks; OÜle 
Jaotusvõrk Vaateratta komplektalajaama ümber-
paigutuse ja rekonstrueerimise, asukohaga Otepää 
linn Pühajärve rannapargi maaüksus ehitusprojekti 
koostamiseks. 
� Otsustati jätta algatamata Mägestiku küla 
Matsipõllu kinnistu detailplaneeringu keskkonna-
mõju strateegiline hindamine; Otepää linnas Kesk 
tänav 21, Kolga tee 15 ja Kolga tee 17 kinnistute 
detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline 
hindamine. 
� Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 
kuuluvale 0,4kV kaabelliinile Otepää linnas 
Virulombi tn 8; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 
kV kaabelliinile Otepää linnas Munamäe tn 4; 
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliini-
le Otepää külas Lombiveere maaüksusel; OÜle 
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile Arula 
külas Auto maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 
0,4 kV kaabelliinile Otepää linnas Oru tn 4; OÜle 
Jaotusvõrk kuuluvale 0,4 kV kaabelliinile Nüpli 
külas Hüti maaüksusel; OÜle Matman kuuluvale 
elamule Jaanukse maaüksusel Pühajärve külas; Tiit 
Tatterile kuuluvale elamule Otepää linnas Kevade 
tn 4A; Margit Predele kuuluvale elamule Vidrike 
külas Mäeotsa maaüksusel.
� Otsustati määrata ühekordset abiraha jaanuari-
kuus 16. vallakodanikule. 
� Otsustati nõustuda SA Otepää Spordirajatised 
nõukogu liikme Silver Eljandi tagasiastumisega.
� Otsustati kinnitada Otepää Lasteaed Võrukael 
juhataja ametisse Marju Ilistom.
� Otsustati anda luba OÜle Oti Maja paigaldada 
kaks reklaambännerit suurusega 3x 1m Kopli 2a 
piirdeaiale kinnistul läbiviidava ehitustegevuse lõ-
puni.
� Otsustati lõpetada Nüpli küla Anso 8 kinnistu 
detailplaneeringu planeerimismenetlus.
� Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Triin 
Lukkale väikeehitise, tiigi rajamiseks asukoha-
ga Otepää vald Nüpli küla Iffi-Sulli maaüksus; 
Urmas Reintamile abihoone püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Otepää linn Männi tn 5; Andres 
Meesitile abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää 
vald Tõutsi küla Väike-Linnumäe maaüksus. 
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 17.01.2001 
korraldus nr 39.
� Otsustati AS Otepää Veevärk nõukogu liikmetele 
tasu maksmine ja tasu suuruse määramine.
� Otsustati kehtestada Otepää Päevakeskus-
Hooldekodus igapäevaelu toetamise teenusel oleva-
te erivajadustega noorte lõunasöögi maksumuseks 
12 krooni.
� Otsustati Nüpli küla Väike-Palava kinnistu de-
tailplaneeringu algatamine ja keskkonnamõju sta-
teegilise hindamise algatamata jätmine.

Aarne Steinbach: Kristina tuleb medalile ja Jaak 
võtab talle sel hooajal traditsiooniks kujunenud 
viienda koha. 

Jana Mae: Loodetavasti saabub Kristinal loo-
detud vormitõus ja ta võidab vähemalt ühe 
medali. Kui Jaak esikümnesse tuleb, on hästi. 
Tal ei ole Sapporos sobivat distantsi. 
   Jaak pole kunagi maratonisõitja olnud ja 
žansse näen suusavahetusega sõidus ehk roh-
kemgi: aga kui on hea ilm ja kõik libisevad koos, 
siis tulevad 40 meest koos suusavahetusse ja 
Jaagu koht on siis 30. 

Üks küsimus Otepää Teatajalt:

„Milliste tulemusteni jõuavad 
Sapporo MM-l Kristina Šmigun ja 
Jaak Mae?”

Veebruari alguses täitus 
Otepää suusamuuseu-
mi loomisest 6 aastat. 

Peatselt on ilmumas muuseumi 
tutvustav trükis ja kui Tehvandi 
staadionile kerkib uus hoone 
kohviku, kommentaatorite 
tubade ja sportlaste pesuruu-
midega, kolib sinna ka suusa-
muuseum. Samas on lootust, et 
Otepää suusamuuseumist saab 
Kultuuriministeeriumile alluva 
spordimuuseumi harumuuse-
um, mis ei kuulu valla eelarves-
se. „Seal oleme spordikeskusele 
lähemal ja loodetavasti on siis 
külastajaid pidevalt, mitte ai-
nult gruppide tulekul,” usub 
muuseumi juht Jana Mae. 
    Rääkides tänasest päevast, 
rõõmustab ta külastatavuse 
tõusu üle: „Siia on sattunud 
palju neid suusahuvilisi üle 
maailma, kes tulevad Otepääle 
oma silmaga vaatama, millistes 
oludes treenivad meie suus-
akuulsused. Matkahuvilisi 
reisiselle-suusahulle on olnud 
ka Ameerikast ja Kanadast. 
Kui USA ja Kanada inimesed 
nägid meil eksponeerituna 
nende koondise kampsuneid, 
olid nad väga õnnelikud.” 
    Käesoleval nädalavahetusel 
on seoses Tartu maratoniga 
muuseumisse oodata välis-
maiseid filmimehi: „Sakslased 
tulevad filmima Otepää suusa- 
ja puhkevõimalusi. Oma filmi-
grupiga saabub  see soomlane, 
kes on välja mõelnud kepikõn-
ni.”
   Jana l isab, et  tõusnud 
on ka eestlastest huviliste 

hulk: „Suvel satub siia palju 
Eestimaad mööda sõitvaid pe-
resid. Rohkem rahvast käibki 
suviti. Talvekuud on olnud 
vaiksemad, siis on külastajaid 
keskeltläbi 500 inimest kuus. 
Rohkem käivad grupid ja eks-
kursioonid, üksikuid inimesi 
on vähe. Talvisel vaheajal oli 
mitu kooliekskursiooni päevas, 
õpilasi on olnud igast Eesti 
otsast, tuldud on ka Prangli 
saarelt ja Hiiumaalt.”
    Läinud suvest alates on 
Otepää suusamuuseumis 
Torino olümpiamänge kajastav 
ekspositsioon, mille pärliteks 
Andruse ja Kristina olümpia-
kullad ja 2006. aasta maailma 
parima naismurdmaasuusataja 
Kristina Šmiguni Oscari kuju. 
„See on esimene eestlasele 
antud sportlase Oscar. Hästi 
kihvt, kaalub neli kilo. Erkki 
Nool oli kunagi nominent, aga 
ei saanud seda,” räägib Jana 

ja lisab, et  Otepää MK ajal oli 
Torino näitus koos medalite-
ga eksponeeritud Karupesa 
hotellis. 
    Tutvustades kaht uhket Eesti 
koondise Torino olümpia vor-
mirõivais mannekeeninukku, 
selgitab ta: „Nende nukkude 
soetamiseks saime vallalt 4500 
ja Eesti Kultuurkapitalilt 5000 
krooni.” 
   ”Too naisekuju on nagu 
Kristina ja mehekuju nagu 
Andrus,” pakub Jana rõõmsalt. 
„Nendel saame eksponeerida 
sportlaste võistlusvorme. 
Varem kasutasime selleks rii-
depuu-taolisi asjandusi.”
    ”Loodame MMilt uusi me-
daleid, pilte ja muud mater-
jali väljapanekuks. Oleks tore 
avada uus ekspositsioon Jaagu 
medali ja Kristina medalitega,” 
arvab ta rõõmsal ilmel.

EGON VALDARU

Otepää suusamuuseumis saab 
imetleda kulda ja Oscarit

Mittetulundusühing „Otepää Sulgpall” on 
2005. aasta kevadest Otepää vallas tegutsev 
spordiklubi. Pidevalt treenides ja arenedes on 
nii mõnedki klubi tegevliikmed saavutanud 
võistlustel märkimisväärseid tulemusi.
   2006. aasta septembris toimunud paaris-
mänguturniiril Pärnus tuli meie naispaar Eve 
Peterson-Kaire Kukk kolmandale kohale. 11. 
novembril saadi Tallinnas Omega turniiril 
esikoht, detsembris Tartu paarissulgedel teine 
ja tänavu jaanuaris Viljandis suleliste paaris-
mänguturniiril kolmas koht.
   Südikalt esinesid meie neiud Cliona Georgia 
Dalberg-Liina Leetsi ja Maria Tämm-Kadi 
Kulpson, kes pääsesid Tartu paarissulgede 
turniiril 2006. aasta oktoobris veerandfinaali.

   Väljaspool Otepääd võistlustel osalemine nõu-
ab teatud kulutusi: transport, osalusmaksed, 
samuti kulub spordiinventar. Tänusõnad spon-
soritele: UPM Kymmene Otepää AS, Otepää 
vallavalitsus, Otepää Spordihoone, Pühajärve 
Puhkekodu, Tehvandi Spordikeskus, Otepää 
Seikluspark, AS Oteks, Otepää Golfiklubi, 
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ, Avallone, FIE 
Vello Meema, Hotell”Karupesa”. Tänu neile 
oleme saanud korraldada sulgpallikohtumisi 
Otepääl ja osaleda võistlustel väljaspool.
   Ees on ootamas palju huvitavaid ja pingelisi 
sulgpallivõistlusi.

MTÜ ”Otepää Sulgpall” juhataja TERJE KARTAU

Sulgpalliklubi saavutustest 

Jana Mae ja kuldne Oscar Otepää suusamuuseumis.
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Palupera vald ja aasta 2006

Oli projektiaasta:

- Jätkati Lustimäe puhkekoha väljaehitamist 
(Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetus 88 tu-
hat krooni, omaosalus 15 tuhat krooni) – heakord, 
stendid, viidad, köisrada, jalgrattastatiiv. 
- Jätkus projekt „Palupera valla eakate ak-
tiivse ühiskondliku tegevuse laiendamine” 
(Sotsiaalministeeriumi Hasartmängumaksu 
Nõukogu toetus 28 tuhat krooni) – õppereis 
Saaremaale, kangakudumis-koolitus, eakate päeva 
tähistamine, eakate jõulupäeva tähistamine.
- Lõppes projekt „Elva puhkepiirkonna tuntuse 
parandamine ja külastatavuse suurendamine” 
(Phare 2003 CBC). Palupera valla kaks mõisa-
kompleksi osalesid külastatavusuuringus, valmis 
mahukas trükis.
- Lõppes projekt „Nõuni kultuurimaja renovee-
rimine” (Siseministeeriumi Hasartmängumaksu 
komisjoni toetus 334 tuhat krooni, omaosalus 108 
tuhat krooni). Kultuurimaja sai uued aknad, uksed, 
teostati renoveerimistöid hoones.
- Lõppes projekt „Hellenurme mõisakompleksiga 
seotud ajaloolise- ja kultuuriloolise pärandi eks-
poneerimine, atraktiivsuse tõstmine”. Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse toetus (458 tuhat kroo-
ni, omaosalus 179 tuhat krooni). Hellenurme 
mõisapark renoveeriti (pargiteed, välikäimla, 
pingid, lauad, stend, prügikastid) ning avas uksed  
Middendorffide infotuba, kuhu valmis kollektsi-
oon.
- Restaureeriti Hellenurme kultuurimaja ja valla-
maja (ametiruumid, aknad, signalisatsioon, fuajee, 
välisuks, saal ja naisseltsi ruum). Projekti rahastas 
kohalik omavalitsus 328 tuhande krooniga
- Restaureeriti Hellenurme mõisahoones asuvaid 
lasteaia ruume (seoses lasteaia laiendamisega) ko-
haliku omavalitsuse toetusel 199 tuhande krooni 
ulatuses.
- Kalmemäe bussipeatus sai ootepaviljoni.
- Rekonstrueeriti Ööbikuoru tuletõrje veevõtu-
koht Hellenurmes ja Nõuni veevõtukoht sealses 
keskuses
- Uue kruusakatte sai osa vallateid, mustkatte 
sai vallamaja parkla ja Nõunis vallatee üks lõik, 
kus paigaldati sadavete ärajuhtimiseks drenaaž. 
Rekonstrueeriti mitu truupi.
- 15. septembril avati Lõuna-Eesti Hooldekeskuse 
II elukorpus Hellenurmes.
- jätkus koostöö rahvusvahelise projekti 
“Development of Balic Tourist Network in Via 
Hanseatica Development Zone” partneritega (ra-
hastajaks INTERREG III B jt. partnerid). Projekti 
kestus 2004-2007. Via Hanseatica mõjualasse jääb 
ka Palupera vald.
- Palupera Põhikool osales mitmes projektis: 
õppesõit algklassidega Põlvamaale (toetajaks 
Hasartmängumaksu Nõukogu 2 000 krooniga); 
Unicefi projektis “Väike heategu” osalemise 
eest saadi kiidusõnade väärilisteks; lindude 
pesakastide meisterdamise võistlusel tunnistati 
Palupera Põhikool Valgamaal võitjaks (Riiklik 
Looduskaitsekeskus Põlva-Valga-Võru regioon 
kinkis õpilastele tänutäheks binoklid); osaleti 
Valgamaa Kooliolümpiamängudel (viktoriini III 
koht); Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku-
võistlustelt tuldi tagasi 12 medaliga!

Huvitegevus, kultuuri- ja spordielu, vaba aja 
sisustamine elavnes jätkuvalt:

- Saadeti teele järjekordne lend Palupera Põhikooli 
lõpetajaid (14).
- Kooliteele saadeti Hellenurme mõisa lasteaiast 
3 tüdrukut.
- Toimusid Hellenurme 46. võrkpallimängud. 
Naiste võrkpallikarikas viidi Lätimaale, meeste 
karikas läks võistkonnale Ervin Ehitus Tartust.
- toimus XII mälumänguturniir Palupera valla 
karikale (10 võistkonda, 3 Valgamaalt). Valgamaa 
meister – võistkond Bach Otepäält. Karikavõistluse 
parim  võistkond oli Tartu Kvart.
- Valgamaa parimaks sportlaseks M-15 vanuse-
klassis laskesuusatamises tunnistati Palupera valla 
Miti küla noormees Kaur Lõhmus (I koht Eesti 
noorte MV laskesuusatamise ühisstardis; II koht 
sprindis; II koht viitstardis ja III koht individuaal-
võistluses).
- Tartu Maaspordi Liidu ja Elva linna 2006. 
aasta parimaks noorsportlaseks kergejõustikus 

tunnistati Palupera valla Mäelooga külas elav neiu 
Liane Pintsaar (kahekordne Eesti noormeister kol-
mikhüppes, Balti noorte meistrivõistluste pronks 
kolmikhüppes).
- Räbi külas krooniti vibu maastikulaskmise „ku-
ningas”, toimusid Eesti meistrivõistlused.
- Palupera Põhikooli juures ja staadionil toimusid 
Valgamaa 2006. aasta suvemängud. Kuni 2000 
elanikuga kohalike omavalitsuste hulgas võitis I 
koha Palupera vald.
- Jaaniõhtud korraldati Kullipesa puhkealal 
Nõunis, Neeruti külaplatsil ja Palupera staadio-
nil.
- Palupera mõisakool osales 6 päeval suve kestel 
külastusmängus „Unustatud mõisad” 2006,  avatud 
olid näituste toad,  ajalootoad, kultuuriprogramm, 
käsitöötuba, giidid, toitlustamine. Mõisahoonet 
külastas 333 registreeritud külalist.
- Osalemiseks mõisakoolide külastusmängus, 
toimus jalgrattamatk Nõuni-Palupera-Nõuni oma 
valla rahvale.
- Toimus II Nõuni triatlon.
- Toimus vallasisene lauamängude (male-kabe) 
turniir.
- Jalgpalliklubi FC ELVA eestvedamisel toimus 
Palupera staadionil jalgpalliturniir II Palupera 
Cup. Osales 6 noorsportlaste võistkonda, mängiti 
5 mängu. Tulemused: 1.Nõo, 2.Elva, 3.Pühajärve, 
4.Rõngu, 5.Palupera (1 võit, 2 viiki, 2 kaotust), 6. 
Otepää.
- Kõnniti üheskoos Eesti Kepikõnni Liidu esimees 
Rein Randveriga organiseeritult käimiskeppidega 
ümber Nõuni järve.
- Toimus võrkpalliturniir II Põrsas Cup  Nõunis 
(peaauhind 20 kg põrsas).
- Valla turismi infojuhina asus Hellenurmes 0,5 
kohaga tööle Kristiina Juhe.
- Toimusid järjekordsed Leigo järvemuusika kont-
serdid ja järveteatri etendused V.Reimanni „Painaja 
ja tundmatud“ ning J.Toominga ja A.Türnpu 
„Lemminkäinen. Mäng Kalevala teemal“. 
- Palupera valla esindusvõistkond osales Kuldkala 
2006-l ja Tartu Maratoni neliküritusel.
- Korraldati ise ja osaleti mitmetel seminaridel, 
koolitustel.
- Nõuni eakad käisid ekskursioonil Jõgeva- ja 
Järvamaal (Puurmani mõis, Imavere piiman-
dusmuuseum, Vallimägi ja lossitorn, Türi 
Ringhäälingumuuseum, Kirna mõis).
- MTÜ Tantsuklubi “Mathilde”  laiendas tege-
vust: lisaks 19. sajandi tantsule (17 osalejat grupis) 
tantsitakse nüüd ka kaasaegsemaid tantse – tant-
sutrupp “Helles”  (10 osalejat) ja näitemänguline 
šoutantsutrupp „Muhedad“; tegutsemist alustas 
naisansambel “Laululeenud” (7 osalejat); tööd 
jätkasid näitering “Muhkel” (9 osalejat) ja muu-
sikaansambel „Lahe“ koos solistiga (5 osalejat). 
Meeskvartett ja naisansambel jätkavad nüüd aga 
koos, segaansamblina (10 osalejat).
- MTÜ “Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus” on 
Sihtasutuste ja mittetulundusühingute registris jaa-
nuarist 2006. a. Üheks asutajaliikmeks ka Palupera 
vald.
- Aprillikuus tähistas MTÜ Nõuni Maanaiste Selts 
oma 10. sünnipäeva.
- Palupera kool tähistas oma 230. aastapäeva. 
Koostöös MTÜ „P-Rühmaga“ ja külaaktivistidega 
taotleti, saadi ja tarvitati ära aastapäeva läbiviimi-
seks Kohaliku Omaalgatuse Programmilt 15 000 
krooni. Üritus oli fantastiliselt tore, külalisterohke 
ja kindlasti aastateks meeldejääv!

Muudest ettevõtmistest ja faktidest vallas:

- Vallas registreeriti 10 sündi (2 poissi ja 8 tüdru-
kut). Esiklaps sündis  4 peres, teine laps 1 peres, 
kolmas laps 1 peres, neljas laps 2 peres, viies laps 
1 peres ja kuues laps 1 peres. Lastele korduvaid 
nimesid ei pandud – Heidi, Carolin, Liise Grete, 
Margaret-Ellen, Roosi, Gariina, Natalie, Eleriin, 
Renee ja Karl.
- Demograafiast vallas: vallaelanike arv 01.01.2006  
oli 1194, aasta jooksul registreeriti sünde 10, sur-
majuhtumeid 16, sisseränne valda 30 ja väljaränne 
vallast 38 fakti. Vallaelanike arv 31.12.2006 oli  
1184.
- Korraldati järjekordne emadepäeva eelne hea-
korrapäev. 
- Paigaldati 16 pakendijäätmete kogumise kontei-
nerit (MTÜ Eesti Pakendiringlus).

- Neli majapidamist  vallas said mastivimplite oma-
nikeks.
- Osaleti Kagu-Eesti Jäätmekeskus AS, Vapramäe-
Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse töös ja Tartu Maratoni 
nelikürituse korraldamisel. VVV SA tähistas oma 
7. sünnipäeva.
- Palupera vald astus SA Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskuse, MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu liikmeks.
- Valla kodulehekülg www.palupera.ee sai uue 
administraatori.

Vallavanem TERJE KORSS

Palupera vallavolikogus:

AMETLIK INFO

Palupera vallavolikogu istungil 30.01.2007: 

� Kuulati Lõuna Politseiprefektuuri Valga 
Politseijaoskonna vanemkomissar Tõnu Kürsa 
ettekannet. Volinike küsimustele vastas lisaks ka 
Otepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel 
Jaanus Kokkonen.
� Võeti teadmiseks informatsioon avatud pakku-
mismenetlusega hanke „Palupera valla vee-ettevõt-
ja, ainuõiguse saaja leidmine“ väljakuulutamisest, 
pakkumiskutse dokumentidest ja lepingutest.
� 2007 aasta eelarve eelnõu läbis II lugemise.
� Kinnitati Palupera valla pedagoogide palga 
alammäärad.
� Kinnitati hüvitise suurused volikogu liikmetele 
istungist osavõtu eest. Kinnitati volikogu komisjoni 
esimeestele hüvitise suurused volikogu ülesannete 
täitmisel tehtud kulutuste eest kvartalis volikogu 
esimehe poolt kinnitatud kuludokumendi esita-
misel. Kinnitati volikogu esimehe hüvitise suurus 
kuus.
� Kinnitati Palupera Vallavalitsuse teenistujate pal-
gamäärad tagasiulatuvalt 1. jaanuarist 2007. a.
� Võeti vastu otsus koondada Nõuni maakultuuri-
majas alates 15. juunist 2007. a. direktori, kunstilise 
juhi ja koristaja töökohad. Vallavalitsuse kohustus 
on teatada sellest nimetatud töötajatele ja töötada 
välja ning esitada volikogule kinnitamiseks uus 
Nõuni maakultuurimaja struktuur.
� Tühistati Palupera Vallavolikogu 09.03.2004.
a. otsuse nr. 1-1/7 lisas nr.1 „Valga maakonnas 
Palupera vallas vabade metsamaade erastajate ni-
mekiri“ jrk.nr. 3 maatükk 4 erastamise õigus FIE 
Kalmer Salundi osas.
� Valiti Palupera põhikooli hoolekogus vallavo-
likogu esindajaks Kalev Lõhmus.
� Valiti Palupera valla rahvakohtunikukandidaa-
tideks Kaido Lokk ja Kaido Pihelgas.
� Nimetati Riigikogu valimisel Palupera valla 
valimisjaoskonna nr. 1 jaoskonnakomisjoni esi-
meheks Imbi Parvei ja liikmeteks: Annelii Kukk, 
Maire Lemberg, Maimu Noorhani, Merike Terve, 
Anne Tutk, Maire Voolaid, asendusliikmeteks Saale 
Aun ja Alfred Veemees. Valimisjaoskonna nr.2 
esimeheks nimetati Arno Maranik ja liikmeteks: 
Malle Kõll, Maria Lall, Nikolai Metslind, Anne 
Viks, Tarmo Viks, asendusliikmeteks Vaike Viks 
ja Tõnu Raak.
� Kehtestati Palupera vallas 2007. a. kogu mak-
sustatava maa kohta ühtne maamaksumäär 2,0% 
maa maksustamishinnast aastas, välja arvatud 
põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel olev 
maa ja looduslik rohumaa, mille maksumäär on 
1,0% maa maksustamishinnast aastas. Maamaksust 
vabastada rahvastikuregistrisse Palupera valla elani-
kuna kantud riikliku pensionikindlustuse seaduse 
alusel vanaduspensioni saajad ning represseeritu-
tega võrdsustatud isikud nende kasutuses olevalt 
elamumaalt Palupera vallad 1,0 ha ulatuses kuni 
200 krooni, tingimusel, et maksuvabastuse taotleja 
ei saa maa kasutusõiguse alusel rendi- või üüritu-
lu. Maksuvabastuse taotluse vaatab isiku kirjaliku 
avalduse läbi ja otsustab Palupera Vallavalitsus 
lähtuvalt käesoleva määruse punktis 2 toodud  
tingimustest.

Ilda Osbek Nõuni 07.03.1922 85
Virve Pallav Palupera 14.03.1923 84
Hermann Jäitse Hellenurme 22.03.1924 83
Elviira Kuleva Päidla 27.03.1925 82
Olga Leesik Atra 28.03.1926 81
Linda Järvet Hellenurme 29.03.1928 79
Karl Parv Neeruti 10.03.1929 78
Linda Treial Palupera 23.03.1930 77
Irina Kukk Päidla 31.03.1931 76
Helju-Loviise Mullonen Atra 20.03.1933 74
Ilse Lillemaa Nõuni 16.03.1933 74
Jaak Voika Nõuni 01.03.1936 71
Heli Muro Räbi 24.03.1936 71
Vagi Pärsimägi Hellenurme 03.03.1937 70
Leili Kraak Päidla 20.03.1937 70
Enn Grünberg Palupera 12.03.1937 70
Arno Lillemaa Nõuni 07.03.1939 68
Mait Kalberg Päidla 02.03.1941 66
Hilja Tamm Neeruti 02.03.1942 65
Kalju Raak Lutike 07.03.1942 65
Aarne Viks Nõuni 14.03.1942 65
Elsa Komleva Hellenurme 19.03.1944 63
Mati Kalinin Palupera 09.03.1944 63
Ene Toom Nõuni 21.03.1946 61
Malle Salundi Nõuni 18.03.1947 60
Mart-Vello Liivak Räbi 02.03.1947 60

SÜNNIPÄEVAD märtsis

Palupera vallavalitsuse istung  08.02.2007 

� Sõnastada Palupera Vallavalitsuse korraldus nr. 
2-1/137  21.09.2006 „Munitsipaalomandisse taotle-
tava maa maksumuse määramise akti kinnitamine“ 
punkt nr 1 alljärgnevalt: kinnitada Palupera vallas 
Mäelooga külas munitsipaalomandisse taotletava 
2962 m² suuruse Haljala maaüksuse maksumuseks 
kaheksa tuhat kolmsada kolmkümmend neli (8 
334) krooni.
� Tunnistada kehtetuks Palupera Vallavalitsuse 
korraldus nr. 2-1/138   21.09.2006 „Katastriüksuse 
sihtotstarbe määramine“.
� Moodustada Palupera Põhikooli hoolekogu 7-
liikmeline, alljärgnevas koosseisus kolmeks aastaks: 
Kalev Lõhmus – vallavolikogu esindaja; Lembit 
Lõhmus , Terje Korss, Merike Terve, Kaja Lokk 
ja Helju Voolaid – vanemate esindajad; Ellen Peik 
– õpetajate esindaja. Kinnitada Palupera Põhikooli 
hoolekogu põhimäärus.
� Palupera külas asuvate peremehetute ehitiste 

AMETLIK INFO

hõivamine: võtta arvele elamu ja kõrvalhoone, ehitusregistri-
osa nr.120311206, OÜ Elva Kinnisvara arvamusel maksumu-
sega 125 000 krooni. Määrata hoonete hooldajaks Palupera 
Vallavalitsus.
� Tagastada Hellenurme külas Tinni nr. 8 talu maadest 
2,47 ha suurune maa-ala võrdsetes mõttelistes osades Elga 
Alatalole ja Maie Viirandile ja nimetada Tinnitare katastriük-
suseks. Tagastatava maaüksuse sihtotstarbeks on maatulun-
dusmaa. Hooned on maaüksusel hävinenud. Tagastamata 
2,94 ha suuruse maaüksuse eest määrata õigustatud subjek-
tidele kompensatsioon. 

Palupera vallavalitsuse istung  26.01.2007 

� Kinnitada täiendava sotsiaaltoetuste saajate nimekiri ko-
gusummas 1 600 krooni ja toimetulekusaajate nimekiri ko-
gusummas 30 499 krooni.
� Nõustuda Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt Kagu 
Teedevalitsusele Neeruti külas Neeruti kruusamaardlas 
Neeruti IV uuringuruumis geoloogilise uuringuloa eelnõu-
ga tingimusel, kui täidetakse eelnõu punktides 1-4 loetletud 
ettepanekud. 
� Pidada võimalikuks Miti külas asuva Roopjärve kinnistu 
jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks: Roopjärve (suurusega 
16,16 ha; sihtotstarve maatulundusmaa) ja Uue Roopjärve 
(suurusega 14,26 ha; sihtotstarve maatulundusmaa).
� Väljastada Andrus Aavastele projekteerimistingimused 
Uue-Maksina kinnistule elamu ja kõrvalhoonete projektee-
rimiseks.
� Tunnistada kehtetuks Palupera vallavalitsuse korralduse 
nr.2-1/103 (05.05.2006) punkt nr. 5 ja sõnastada sama järg-
nevalt: võtta erastatava maa hindamisel aluseks 2001.a. maa 
maksustamishinnad – ehitised-õued 8 kr/m², haritav maa 1 
500 kr/ha, looduslik rohumaa 500 kr/ha, muu maa 500 kr/ha 
ja metsamaa 4 400 kr/ha.
� Anda üks ühekordne toetus kuni 18 a. lapsele prillide eest 
tasumiseks summas 500 krooni ja üks ühekordne toetus ret-
septiravimite eest tasumiseks summas 220 krooni.

Palupera vallavalitsuses:

PLANEERINGUD
� Hellenurme puurkaevu maa-ala detailplaneeringu lähte-
seisukohtade ja eskiislahenduse tutvustamiseks toimub avalik 
arutelu 14. märtsil algusega kell 17 Hellenurmes, Palupera 
vallamajas.
� Kaasiku reovee pumbajaama maa-ala, Kullipesa reovee 
pumbajaama maa-ala ja Päidla elamute reovee puhasti maa-
ala detailplaneeringute lähteseisukohtade ja eskiislahenduste 
tutvustamiseks toimuvad avalikud arutelud 15. märtsil algu-
sega kell 17 Nõunis, Nõuni maakultuurimajas. 
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Palupera 
vallavalitsuse teade
Lp. Lapsevanemad!

Palupera valla rahvastikure-
gistrisse kantud õppijate toeta-
miseks on võimalus kohalikul 
omavalitsusel seda teostada 
läbi ”Sotsiaaltoetuste määra-
mise ja maksmise kord Palu-
pera vallas”, s.h. on näiteks ka 
transporditoetus põhikoolis ja 
gümnaasiumis päevases õp-
pevormis õppivatele õpilastele 
sõidupiletite aruande alusel, 
mille taotlemise aruande vorm 
saadaval ka meie kodulehel 
www.palupera.ee

NB! Taotleja esitab aruande õpi-
lase sõidupiletite alusel hiljemalt 
järgneva kuu 10 kuupäevaks! Hili-
semaid taotlusi ei rahuldata!

Ostja ja ainuõiguse andja Palupera Vallavalitsus 
(aadressil 67502 Valgamaa Palupera vald 
Hellenurme pk.) kuulutab välja avatud pakkumis-
menetlusega hanke 

„Palupera valla vee-ettevõtja, 
ainuõiguse saaja leidmine”. 

Ainuõiguse iseloomustus: koostöövõtu korralduse 
meetodil avalik teenindamine ja ehitiste haldamine. 
Koostöövõtt sisaldab: Palupera valla joogivee- ja reo-
veesüsteemide ehitiste haldamine, ühisveevarustuse 
teenustega ja ühiskanalisatsiooni teenustega teenin-
davate tarbijate teenindamine 4 külas. 
Ainuõiguse teostamise aeg: 30.03.2007-30.03.2012.
Pakkujate kvalifitseerimise tingimused: ettevõtja 
2005. a. majandusaasta aruanne; kinnitus ettevõtte ju-
hatuse liikmelt maksevõimelisuse jms. kohta; maksu-
ameti tõend riiklike maksude tasumise kohta; võtme-
positsioonidele kavandatavate isikute erialast välja-
õpet tõendavad dokumendid; analoogses koostöö-
hankes korrektselt osalemise tõestus;  tehnilise varus-
tatuse olemasolu; pakkuja nägemus koostöö teosta-
misest. 

Täpsemalt aga PKD-s, mis väljastatakse alates 1. veebruarist 2007. 
a. tööajal (kell 9.00-15.00) ostja aadressil tasudes 100 krooni sula-
rahas kohapeal või kandes 100 krooni Palupera Vallavalitsuse pan-
gaarvele 10202008202009 SEB ÜP ning märkides maksekorraldu-
sele “Vee-ettevõtja PKD”. Pakkumise tagatist ei nõuta. Pakkumine 
tuleb vormistada eesti keeles. Pakkumise esitamise tähtpäev on 
5. märtsil 2007.a. kell 12.00. 

   Pakkumine tuleb esitada ostja aadressil käsipostiga või tähitult. 
Info 7679 502, 7679 501, palupera@palupera.ee.

Lastegruppide puhul on oluline roll ka nende juhen-
dajatel: kasvatajatel-õpetajatel.    
   Pilootprojektis osaleja ainukeseks ülesandeks jääb 
valida välja sobib marsruut ning leppida VVV SA esin-
dajaga kokku aeg ja koht matkakottide kättesaamiseks. 
Projektis osalevatel gruppidel on ülesanne pärast 
matka koostada kirjalik ülevaade saadud muljetest ja 
kogemustest. Kirjelduse huvitavamaks muutmiseks 
võib kasutada fotosid, joonistusi, osalenute küsitlusi 
jms, mis kirjelduse huvitavamaks ja atraktiivsemaks 
muudavad. 
   Matkakottide edaspidisel kasutamisel on kaks 
eesmärki: kasutada neid õppematkade läbiviimisel 
ning võimaldada huvilistel matkakotte laenutada 
iseseisvaks loodusõppeks, kasutades projekti raames 
valminud materjale.
    Projektide ja õppeprogrammide kohta leiad täpse-
mat infot meie kodulehelt www.vvvs.ee

Juhatuse esimees GEA JÄRVELA

„Loodusõppemarsruudid ja näidismatkad Elva 
puhkepiirkonna kaitsealadel“. Projekt viiakse ellu SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus rahalisel toel. 
   Projekti raames on koondatud ühtsete kaante va-
hele kõik Elva puhkepiirkonna kaitsealade skeemid 
koos olemasolevate loodusõppemarsruutidega 
ning komplekteeritud 20 matkakotti koos vajalike 
loodusõppe vahendite ja määrajatega. Projektis 
osalejad saavad kaasa kogu varustuse iseseisvaks 
loodusõppeks ja õpperadade kaardid. Et iseseisev 
loodusõpe pakuks ka seikluslikku momenti, on  VVV 
SA poolt koostatud marsruudid koos matka jooksul 
läbitavate punktidega, mille juures tuleb lahendada 
mõned ülesanded.  Iga matkagrupp saab valida 
endale kõige meelepärasema matkapiirkonna ning 
läbida rajapunktid, mis neile kõige rohkem huvi pa-
kuvad. 
   Projekti raames viiakse läbi 12 näidismatka, milles 
osalevad lasteaia- ja koolilapsed, pered, noortegru-
pid ja täiskasvanute seltskonnad.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus kutsub huvilisi 
osalema pilootprojektis

P  U  K  A   

Töö tugiisiku tegemistest Puka vallas

Kätte on jõudnud kauaoo-
datud talv oma võludega 
ja koos selle ootusega on

l innut i ivu l  l ennanud es i -
mesed kuud jätkuprojektist 
“Tööklubidest töötubadeni”. 
Nüüd ongi õige aeg teha esimesi 
kokkuvõtteid tehtust.
   Töö tugiisik on teinud oma 
tavapärast tööd pakkudes indi-
viduaalnõustamist, julgustades 
töötuid aktiivsel tööotsingul, 
jagades informatsiooni vaba-
dest töökohtadest ning käi-
masolevatest koolitustest, mida 
pakub Tööturuameti Valga 
osakond. Samuti pakume jätku-
valt praktilist abi dokumentide 
vormistamisel (CV-de, avalduste 
ja motivatsioonikirjade kirjuta-
misel). Vajadusel ja huviliste 
arvu suurenedes alustame taas 
tööklubide ning grupiviisilise 
nõustamisega.
   Jätkuprojekt toob aga endaga  
kaasa muudatusi tugiisiku töös. 
Koostöös Tööturuameti Valga 
osakonnaga planeerime eelkõi-
ge toimetulekutoetust saavatele 

inimestele tööharjutuse teenust 
kodukohas. Tööharjutus on 
mõeldud  pikemat aega tööta 
olnud inimestele tööharjumuse 
taastamiseks. Huvilistel on või-
malik saada  kollektiivse tegevuse 
kogemus, tõsta  enesehinnangut 
ja motivatsiooni . Tööharjutuse 
teenuse sihtgruppideks on 
eelkõige pikaajalised töötud, 
heitunud(tööotsingutest loo-
bunud) inimesed, kes vajavad 
kõrvalist tuge tööturule taga-
sipöördumiseks (näiteks pikka 
aega lastega kodus olnud emad, 
puudega inimesed, vangist tava-
ellu astunud).
   Töötulemustest on rõõmustav, 
 et üks pikaajaline töötu ning 
üks keskkooli lõpetanud noor-
mees asusid tööle. Mõlemad 
said tööle väljaspoole koduval-
da. Mõned pikaajalised töötud 
on asunud aktiivselt otsima 
töökohta ning pöördunud abi 
saamiseks dokumentide vor-
mistamisel, kandideerimaks
töökohale, töö tugiisiku poole.

Endla Tammur  Puka  30.03.1916 91
Aksella Grošev  Kolli  20.03.1922 85
Tea Rootalu  Puka  22.03.1922 85
Marta Rõõm  Prange  29.03.1924 83
Kaljo Raadla  Kolli  06.03.1925 82
Helju Pille  Palamuste 14.03.1927 80
Linda Brikker  Puka  01.03.1928 79
Voldemar Kants  Puka  18.03.1928 79
Heljo Leht  Kibena  21.03.1930 77
Leida Neemeste  Puka  19.03.1932 75
Asta Murnek  Aakre  24.03.1932 75
Eduard Piirisild  Pedaste  29.03.1932 75
Maria Blinova  Aakre  15.03.1934 73
Elvi Solnik  Ruuna  03.03.1935 72
Heino Uibopuu  Soontaga  09.03.1935 72
Heldur Laul  Puka  12.03.1935 72
Uuno Tinask  Rebaste  27.03.1935 72
Aino Aleksejenko  Kähri  22.03.1935 72
Kalju Tamm  Purtsi  12.03.1936 71
Urve Popova  Ruuna  12.03.1936 71
Hilja Ader  Kolli  14.03.1936 71
Regina Jermolajeva  Puka  04.03.1937 70
Linda Müürsepp  Kolli  04.03.1937 70
Jevgenia Piller  Soontaga  10.03.1937 70
Vello Mõttus  Kuigatsi  31.03.1937 70
Ülo Kurvits  Plika  12.03.1938 69
Ants Mõistus  Aakre  31.03.1938 69
Elvi Eller  Rebaste  24.03.1939 68
Veli Piiroja  Aakre  04.03.1940 67
Matti Koppel  Plika  17.03.1940 67
Maie Mark  Aakre  20.03.1940 67
Ida Kaupmees  Komsi  27.03.1940 67
Vilma Kurvas  Kähri  15.03.1941 66
Arno Tera  Kibena  09.03.1942 65
Endla Krimses  Pühaste  24.03.1942 65
Enno Allev  Puka  27.03.1942 65
Vaino Pihus   Aakre  10.03.1943 64
Mati Mumm  Plika  23.03.1943 64
Vello Õunmaa  Palamuste 25.03.1943 64
Rein Unt  Rebaste  26.03.1943 64
Jüri Puurmann  Kuigatsi  20.03.1944 63
Sirja Visnapuu  Kolli  23.03.1944 63
Lembit Valdner  Puka  30.03.1944 63
Viive Ivask  Prange  31.03.1944 63
Anne Paulus  Puka  10.03.1947 60
Edvar-Armand Eensalu Purtsi  26.03.1947 60

SÜNNIPÄEVAD märtsis

Puka vallavolikogu 
25. jaanuari  2007. a. istungil:

� Jäeti kehtima kehtima metsamaa, hoonetealuse ja muu 
maa ühtne maksumäär 1,8% maa maksustamishinnast 
aastas ning haritava maa ja loodusliku rohumaa maamak-
sumäär 0,8 % maa maksustamishinnast aastas.
� Maamaksust vabastatakse rahvastikuregistri andmetel 
Puka vallas elav riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel 
pensioni saaja ja represseeritud ja represseerituga võrdsus-
tatud isikud okupatsioonireþiimide poolt represseeritud 
isiku seaduse mõistes nende kasutuses olevalt Puka vallas 
asuvalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses tingimusel, et 
maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse alusel 
rendi- või üüritulu. Isikutel, kes on varasematel aastatel 
maamaksust vabastatud, pole vaja uuesti avaldust esita-
da. Rendi- või üüritulu saamisel peab maksusoodustust 
saanud isik tulust koheselt kirjalikult teavitama Puka 
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Meribel  Mekk 26. jaanuar 

SÜNNID

Puka vallavalitsuses 
� Otsustati maksta ühele isikule sünnitoe-
tust 3000.- krooni ulatuses.
� Kinnitati Korteriühistu Ääre 21 kor-
teriomandi seadmise teel erastatava maa 
suuruseks 2873 m2.
� Kinnitati komisjonide koosseisud inven-
tuuri, valla aastapäeva ning Võrtsjärve su-
vemängude läbiviimiseks.
� Ühekordset toetust määrati kokku 
3400.- krooni ulatu-ses. 
� Jaanuaris maksti toimetulekutoetust 
neljale isikule. 
� Hooldaja määrati ühele isikule.
� Sotsiaaleluruumi üürileping lõpetati 
ühel isikul. 
� Tõlliste-Puka-Sangaste ühendsegakoor 
on registreeritud 15.-17. juunil 2007. a. 
Soomes Pori linnas toimuval Soome-Eesti 
ühislaulupeol „Südamete laulusild” osale-
jaks. Puka valla lauljatest võtab sellest üritu-
sest osa 11 lauljat. Puka Vallavalitsus toetab 
iga laulja osavõttu 1000.- krooni ulatuses.
� Nõustuti kasutusloa väljastamisega 
akstiaseltsile Jumek kuuluvas tootmis-
kompleksis väljaehitatud tuletõkke sekt-
sioonidele.

Vallavalitsust.  
� Riigikogu valmisteks kinnitati jaoskonnakomisjon koos-
seisus: esimees Harri Irv, liikmed Anita Kallis, Helgi Pung, 
Lembit Valdner, Renna Kiin, Ene Miljan, Maiu Püüa, Piret 
Müür, Marina Kala ja asendusliikmed Maire Käämer, Reili 
Kangro, Niina Piirisild, Anneli Uffert, Anne Riis.
� Rahvakohtunike kandidaatideks valiti Mare Oja ja Kaire 
Pedajas.
� Puka Vallavalitsuse bilansis on osaliselt AS Valga Gomab 
Mööbel Puka tsehhi kinnistul ja osaliselt jätkuvalt riigi maal 
paiknev reoveepuhasti kompleks (reoveeülepumpla,kogu
mismahuti, biotiigid suurusega 400 m2  ja suurusega 300 
m2), mille vallavalitsus rekonstrueeris 2006. aasta sügisel. 
Reovee puhasti ja kanalisatsioonihinna kalkulatsiooni ko-
haselt on aastas kokku kulutusi 79 040.- krooni, sellest 
looduskasutus ehk saasted 10 000.-; elekter 2 000.- ; töö-
tasu 24 000.- ;maksud 8 040.-; remondikulud 10 000.- ; 
Puhasti hoolduskulu 10 000.-; laboriproovid 10 000.-; 
ettenägematu kulu 10 000.- . Keskkonnateenistuse poolt 
on väljastatud Puka Vallavalitsusele vee-erikasutusluba tek-
kivale heitveekogusele mahuga 8 400 m3 aastas. AS Valga 
Gomab Mööbel Puka tsehhi piirkonnas reovee käitlemise 

hind kehtestatakse tegelikest kuludest lähtuvalt. Kliendilt 
kanalisatsiooni juhitava heitvee hulk loetakse võrdseks vee-
võrgust tarbitud vee kogusega. Kehtestati reovee käitlemise 
hinnaks 9.40 kr/m3 ning seda hinda rakendatakse alates 1. 
maist 2007.
� Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
1)  maareformi seaduse § 28 lg 1 punkt 1 alusel munitsi-
paalomandisse jäävate hoonete ja rajatiste alune ning neid 
teenindav maa: Komsi 1 elamu; Komsi puurkaev; Komsi 
biotiigid; Puka alevikus Kesk tn 13 elamu ja kõrvalhoone.
2) maareformi seaduse § 28 lg 1 p 3 munitsipaalomandisse 
jäävate veekogude alune maa: Venevere paisjärv; Kuigatsi 
paisjärv koos vajaliku suuruse teenindava maaga;
3) maareformi seaduse  § 28 lg 2 maa, mis on vajalik Puka 
valla ülesannete täitmiseks ja arenguks: Kullijärve äärne ala, 
Vooremägi.
� Informatsioonidena arutati Puka sauna kütmise ka ka-
sutamise jätkamise küsimust. Volikogu liikmete seisukoht 
– jätkata saunateenuste osutamist. Kuna senise sauna kütjaga 
lõpeb leping, korraldab vallavalitsus uue konkursi rentija 
(saunakütja) leidmiseks.

Jätkub koostöö tööandjatega val-
las ning naabervaldade ja linna-
de tööandjatega, saamaks teavet 
vabadest töökohtadest. Koostööd 
tehakse Valgamaa Tööturuameti 
piirkondliku osakonnaga, saa-
maks informatsiooni vabadest 
töökohtadest, koolitustest ja tea-
vet Valgamaa tööturul valitsevast 
hetkeolukorrast.
   Oodatud on ka koduvalla 
tööandjad, et vahetada informat-
siooni vabadest töökohtadest ja 
saada teavet kohalikul tööturul 
valitsevast hetkeolukorrast.

Ootame kõiki töötuid, põhikooli- 
või keskkooli lõpetanud õpilasi, 
puudega inimesi ja teisi huvita-
tuid kohtuma töö tugiisikuga.

Lisainfo telefonil 5345 9681 või 
Puka vallavalitsuses K ja N kell 
8-13 ja14-16,

SAIMA KÕVASK

Palupera vallavolikogu istungi 
päevakord, 19.02.2007. a.   

1. Valla eelarve 3. lugemine (võimalik vastuvõtmine).
2. Palupera vallavolikogu otsuse nr. 1-1/30  

14.12.2006 muutmine.
3. Palupera vallavolikogu otsuse nr. 1-1/29  

23.11.2006 muutmine.
4. Hellenurme puhkeala kaitse alla võtmine, kait-

se-eeskirja ja välispiiride kirjelduste kinnitami-
ne.

5. Nõuni Maakultuurimaja struktuurist.

Reedel, 23. veebruaril kell 20.00

olete oodatud Nõuni kultuurimajja 

VASTLASIMMANILE.
Vastlatervitus Rein Randverilt, tantsutuju 
loovad SEELIKUKÜTID, vahepalad Nõuni 
line-tantsijatelt.

Buss marsuudil Palupera (19.30)-Hellenur-
me-Päidla-Nõuni. Info tel: 5139 071 Kalev 
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16. veebruar  20076

S Ü N D M U S E D 
Sangaste vallas

17. 02 kell 19.00 Noortedisko
21. 02 kell 10.45 Beebikool
23. 02 Vastlapäeva järelpidu Luule Komissarovi, 

Arvo Raimo ja ansambliga 
Time Out

TULE TEATRISSE!
NB! Võimalus osaleda teatri ühiskülastuses 21. märtsil. 
Draamateater Ugala etendus “Anna Karenina. 
Pilet 150 kr, bussisõit 60 kr.
Etendus kestab 3 t. 40 min. Mängivad Triinu Meriste, 
Aivar Tommingas, Priit Võigemast, Maria Soomets jt.
   Piletid (kuni 05.03.) ja info Sangaste valla 
kultuurispetsialist Merle Tombak, 7668 043, 5647 2632.

 S A N G A S T E 

Ariadna Vink  Sangaste  02.02.1926  81 
Vambola Lepasaar  Risttee 26.02.1926  81 
Renate Eller  Lauküla  12.02.1927  80 
Julius Luik  Lauküla  24.02.1927  80 
Laine Uibopuu  Sangaste  07.02.1928  79 
Asta Makke  Tiidu  08.02.1928  79 
Virve Hütt  Restu 08.02.1929  78 
Maria Vanahunt  Keeni  21.02.1929  78 
Endla Künnapää  Risttee  04.02.1931  76 
Vello Sirel  Lauküla  28.02.1932  75 
Karin Lõosalu  Ädu 01.02.1933  74 
Selma Praosk  Sangaste  12.02.1933  74 
Lea-Lehte Pall  Keeni  16.02.1934  73 
Laine Varik  Keeni  11.02.1935  72 
Eha Joona  Keeni  19.02.1935  72 
Endrik Zimbrot  Restu   02.02.1936  71 
Aita Künnapuu  Sangaste   04.02.1936  71 
Malle Jääger  Lossiküla   18.02.1936  71 
Aino Vaske  Ädu  19.02.1936  71 
Jaan Uibopuu  Ädu   22.02.1937  70 
Leili Varjun  Keeni    13.02.1938  69
Teemu Kõiv  Mäeküla   24.02.1938  69 
Lea Korbun  Lossiküla   21.02.1942  65 
Maie Otsus  Keeni    01.02.1944  63 
Leo Kuusmets  Sangaste    26.02.1944  63 
Väino Kutsar  Tiidu    17.02.1946  61 
Anna Uhanova  Keeni    23.02.1946  61 
Arnold Kiivit  Mäeküla  24.02.1947  60 

SÜNNIPÄEVAD märtsis

Sangaste vallavolikogus

• Kinnitati vallavalitsuse teenistujate koosseis 
ja palgamäärad.
• Otsustati osaleda ühisveevärgi ja -kanalisat-
siooni paremaks korraldamiseks Hummuli, 
Tõlliste ja Õru valla poolt ühiselt asutatava 
osaühingu asutamisel.
• Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Eesti 
Ühispank kuni 300 000 krooni suurune ar-
velduslaen.
• Arutati Eesti Maaomavalitsuste Liidu 
pöördumist Sangaste valla astumiseks liidu 
liikmeks.
• Võeti vastu 2007. aasta vallaeelarve mahus 
22 820 300 krooni.
• Kohtuti Lõuna Politseiprefektuuri Valga 
politseijaoskonna vanemkomissari Tõnu 
Kürsaga, kes andis ülevaate politsei tegevusest 
ja kuritegevuse statistikast Valga maakonnas 
2006. aastal.
• Moodustati Riigikogu valimiseks Sangaste 
valla jaoskonnakomisjon koosseisus Rein 
Areng, Marika Kutter, Aiki Martinson, Karli 
Oja, Janno Sepp (esimees) ja Karmen Simmul. 
Komisjoni asendusliikmeteks nimetati Kalev 
Vähi ja Marju Karavin.
• Valiti rahvakohtunikukandidaatideks 
Maarika Lepik, Mare Liivamägi, Sille Roomets 
ja Saima Tell.
• Otsustati taotleda valla munitsipaalomandis-
se Pringi külas asuv 11,98 ha suurune Siimu 
karjääri maaüksus.

Sangaste vallavalitsuses

• Väljastati projekteerimistingimused Sulev 
Kõivule Ädu külas asuval Uuela 2 kinnistul 
teraviljakuivati ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati ehitise kasutusluba Sangaste 
Vallavalitsusele Sangaste alevikus asuva val-
la- ja seltsimaja hoone kasutuselevõtuks, 
Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Keeni 
6-6 asuva korteri kasutuselevõtuks ja osaühin-
gule Jaotusvõrk Mäeküla külas asuva Bokja 
kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
• Anti nõusolek Restu külas asuva Vahesaare 
maaüksuse 33,28 ha suuruse maa erastamiseks 
Rando Undrusele, Keeni külas asuva Kasa 
maaüksuse 3,11 ha suuruse maa erastamiseks 
Kadri Luigele, Lauküla külas asuva Koljaku 
maaüksuse 20,89 ha suuruse maa erastami-
seks Randu Riibergile ja Restu külas asuva 
Lepasaare maaüksuse 11,31 ha suuruse maa 
erastamiseks Anu Lepikule.
• Nõustuti Tiidu külas asuva Pihlaka ka-
tastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksu-
seks nimedega Pihlaka ja Pihlamäe.
• Otsustati anda 2007. aastaks maamaksuva-
bastus kolmekümne üheksale vastava avalduse 
esitanud isikule kogusummas 5016 krooni. 
Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
• Kinnitati vallaasutuse Sangaste Pansionaat 
töötajate koosseis.
• Otsustati maksta vallaasutuste juhtidele 
töökohustuste hea täitmise eest jõulupreemiat 
poole kuupalgamäära ulatuses.
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 6 180 
krooni projekti “Valgamaa veemajanduse 
Ühtekuuluvusfondi projektitaotluse koosta-
mine” kuludeks, 12 695 krooni Sangaste tiigi 
ümbruse geodeetilise aluse koostamiseks, 25 
000 krooni Keeni külas Keeni 6-6 asuva kor-
teri ostmiseks, 40 000 krooni tänavavalgustuse 
remondiks, 2 000 krooni Sangaste kalmistu 
kalmistuvahi sõiduki ülalpidamise kuludeks, 
2 810 krooni Sangaste valla eakate jõulupeo 
korraldamiseks, 11 000 krooni munitsipalisee-
ritavate maade mõõdistamiseks, 6 850 krooni 
Sangaste tiigi haljastusprojekti koostamiseks ja 
4 890 krooni ilutulestiku korraldamiseks.
• Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus 
kahekümne neljale isikule kogusummas 29 
967 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetuleku-
toetuse saajale summas 200 krooni.
• Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus ka-
hekümne üheksale isikule kogusummas 38 
231 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele 
alaealiste perekonnaliikmetega toimetuleku-
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toetuse saajale kogusummas 400 kroo-
ni.
• Määrati õpilase novembrikuu sõiduku-
lu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused 
kahekümne kolmele isikule kogusummas 
10 574.50 krooni.
• Määrati õpilase detsembrikuu sõiduku-
lu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused 

kahekümne kuuele isikule kogusummas 
8 283.50 krooni.
• Määrati hooldaja kolmele puudega 
isikule.
• Määrati puudega isiku hooldamise eest 
hooldajatoetus kolmele isikule.
• Määrati puudega inimestele osutatud 
sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus 

ühele isikule summas 140 krooni.
• Määrati koolitoidutoetus kahele õpila-
sele.
• Määrati sünnitoetus ühele isikule sum-
mas 2 000 krooni.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seits-
mele isikule kogusummas 4 156 krooni. 
Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.

2007. aastal on võimalik Sangaste valla lastel taotleda 
nn. soodustuusikuid Luunja Noortelaagrisse 1.-8. 
juulini toimuvasse vahetusse. Kokku on riik vallale 
eraldanud 8 soodustusega kohta. 
   Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga 
7-12aastastele lastele. Tuusiku hind lapsevanemale 
on 224 krooni (laagri täishind 1104 kr.), lisanduvad 
sõidukulud laagrisse ja tagasi ning lapse taskuraha. 
Täiendavat infot laagri kohta saab internetist aadres-
silt: http://www.hot.ee/luunjanoortelaager/
   Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, palun 
esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha saamiseks 
hiljemalt 20. märtsiks. Juhul, kui selleks ajaks ei laeku 
ühtegi avaldust, lähevad kohad jagamisele teiste 
valdade vahel. Kui avaldusi on sooduskohtadest roh-
kem, teeb vallavalitsus valiku ja annab otsusest teada 
hiljemalt aprilli lõpuks. Avalduse esitamisel palume 
järgida laste vanusepiiri nõuet.
   Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja nimi 
ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel telefoninum-
ber) ning andmed selle lapse kohta, kellele laagrikohta 
taotletakse (lapse nimi, vanus, kool ja klass). Avaldu-
sele kirjutada esitamise kuupäev ja avaldaja allkiri. 
   Vajadusel saab perekond taotleda toetust laagri-
tasu maksmiseks Sangaste vallavolikogu sotsiaal-
komisjonilt. Selleks tuleb lisada avaldusele vastav 
soov ning toetuse põhjendamiseks andmed enda 
sissetulekute kohta. Soovitav tekst võiks näha 
välja järgmine: “Palun määrata ühekordset toetust 
laagritasu maksmiseks. Meie pere sissetulekuks on 
lastetoetus … krooni/ palk …/ töövõimetuspension 
… krooni. Käesolevaga annan nõusoleku mulle lapse 
laagrikulude katteks määratud ühekordse toetuse 
kandmiseks otse Luunja Noortelaagri arvele.” 
    Teiste suviste Eesti lastelaagrite kohta saab 
infot aadressilt: http://www.noortelaagrid.edu.
ee/noortelaagrid2007.xls. Sangaste vallas asuv Piiri 
laager ja Sihval asuv Kalevi Madsa Puhkeküla võtavad 
vastu vaid õpilasgruppe koos juhendajatega. Lähim 
laager, mis võtab vastu üksikuid lapsi, on Veski laager 
Vana-Otepääl.
   Soovitus lapsevanematele – ärge jätke laagri vali-
mist viimasele minutile!

sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Soodustusega lastelaagrikohad 
meie valla lastele suvel 2007  

11. veebruaril kogunesid daamide klubi liikmed 
Sangastesse, et koos tähistada lähenevat sõbra- ja 
vastlapäeva. Vallamaja taga said kõik liugu lasta, 
laual oli oasupp ja vastlakuklid, igaühel kaasas 
sõbrapäeva kingitus.
   Daamide klubi tegutseb Valgamaal juba 2001. 
aastast, organisatsioonis on ligi paarkümmend 
naist väga erinevast valdkonnast kogu maakon-
nast. Eestvõtjaks klubi juhatuse liige Helju Hõbe 
(pildil kelgul). Ühenduse eesmärgiks on sisukalt 
vaba aega veeta: korraldatakse koolitusi ja kursusi, 
koos käiakse iga kuu teisel pühapäeval. 
   Sõbra- ja vastlapäeva koosviibimise olid toredasti 
ette valmistanud Sangaste daamid Viive Puudist, 
Rutt ja Katrin Kõiv. 
   Järgmine Valgamaa daamide klubi kokkusaamine 
toimub 10. märtsil Olustveres.

Uudistamas käis MERLE TOMBAK

Valgamaal tegutseb 
daamide klubi

Lumetõrjest Sangaste vallas
Vallateede lumetõrje käigus toimub lumelükkamine 
iga vallaelaniku elamuni, kus aastaringselt elatakse 
(v.a. õue puhastamine) järgmiselt: 
   Lossiküla, Tiidu, Sangaste, Lauküla, Restu, 
Risttee, Kurevere ja Keeni külades korraldab lu-
metõrjet Aldo Korbun, tel. 5152 618. 
    Mäeküla, Mägiste, Pringi, Vaalu ja Ädu külades 
korraldab lumetõrjet Sulev Kõiv, tel. 5661 2351.        
    Sarapuu külas korraldab lumetõrjet Andres Män-
niste, tel. 5049 556.

   Lumelükkamine elamuteni toimub ainult juhul kui tin-
gimused seda võimaldavad, st. võsa on lõigatud ega ta-
kista suurte traktorite liikumist, sissesõidutee tähistatud, 
eriti juhtudel kui näiteks elamust lähima teeni käiakse 
jalgsi ja teed pole näha, tee on liiga kitsas ja äärtes suu-
red puud või kivid jne.  

   Infot lumelükkamise ja teehoolduse kohta annab 
ka abivallavanem Tõnu Saarman, tel. 

7668 045 või 5203 238.

Sangaste vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku avali-
ku kordusenampakkumise vallavara müügiks: kol-
metoaline korteriomand asukohaga Nooruse tänav 
1-7 Sangaste alevik, Sangaste vald, üldpind 58,5 m². 
   Pakkumise alghind 60 000 krooni, osavõtutasu 100 
krooni ning tagatisraha 600 krooni. Pakkumine peab 
olema laekunud Sangaste vallavalitsusele (asukoht 
Sangaste vallamaja, Sangaste alevik, Sangaste vald) 
hiljemalt 26. veebruariks 2007. a. kell 14.00 kinnises 
ümbrikus märgusõnaga “Nooruse 1-7”. 
   Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja 
kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osale-
miseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, 
tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud 
osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning 
pakutav ostusumma.

Kirjalik enampakkumine korteri müügiks
   Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 26. 
veebruariks 2007. a. Sangaste vallavalitsuse arveldusarvele 
10202000578003 SEB Eesti Ühispangas. Makse selgitusse 
märkida “Nooruse 1-7 osavõtumaks ja tagatisraha”.
   Pakkumised avatakse Sangaste vallamajas 27. veebruaril 
2007. a kell 10.00.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste 
esitajatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt viie tööpäeva 
jooksul pärast enampakkumise tulemuse kinnitamist või 
kinnitamata jätmist. Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.
   Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud 
müüja arveldusarvele 10202000578003 SEB Eesti Ühispan-
gas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügile-
pingu sõlmimist. Notaritasu ja riigilõivu tasub ostja.

23. veebruaril algusega kell 19
Sangaste Seltsimajas

KOHVIKKLUBI – laudadel suupisted, 
ülejäänud meelepärane võta ise kaasa!

Naerutama tulevad LUULE KOMISSAROV 
 ja ARVO RAIMO.

Tantsutab ansambel Time Out.
Võistlused paaridele (osalejate vanus ja sugu pole tähtis, 

palume paaridel registreerida).
* pikim liug  * vigursuusatamine

* kommisöömise võistlus
Vastlateemaline viktoriin kõigile.

Võistluste üldvõitjale auhinnaks 1000 krooni eest kaupu 
Sportlandist!

Loomulikult auhinnad ka alavõitjatele!
Pilet 80,-

NB! Piletid müügil kuni 16. veebruarini vallamajas (ko-
hapeal pileteid ei müüa. Kohtade arv on piiratud! ).

Lisainfo Merle Tombak 5647 2632.

Toimunud on kaks vooru. Viimane voor on 23. 
märtsil algusega 18 Seltsimajas. Sel aastal osaleb 
kaheksa võistkonda (2006. a. oli viis võistkonda).
   Rebimine on tihe, voorudes oli esikohtade vahe 
ainult üks punkt. Üldjärjestus on kahe vooru vahel 
järgmine: esikohta hoiavad 79 punktiga Riina ja 
Ivo Pill, järgnevad Airi Korbun-Tiina Liivamägi 
72, Maie Plaado-Saima Kukk 72 ning Aino ja Aivar 
Oja 68 punktiga.
   Kuna ees on üks voor, on maksimumpunktide 
(60 p.) puhul võimalik veel igal võistkonnal kõr-
gele kohale tõusta. Ülejäänud neljal võistkonnal 
on punkte veidi vähem, aga tublid on eranditult 
kõik.
   Küsimused puudutavad Valgamaad, Sangastet 
ja Bergi ka laiemalt Eestimaad. Näiteks I voorus 
tuli ära arvata kaheksa puu käbid, lillepildilt meil 
kasvavad lilled jm. Küsimusi on poliitikutest, kul-

tuuritegelastest, spordist, kirjandusest. Kasutatud 
on ka populaarse „Kes tahab saada miljonäriks“ 
saate küsimusi.
   Kohtumiseni 23. märtsil, kallid mälumängu-
rid.

Korraldaja TIIU IVASK

Sangaste valla II mälumängust

2006. a. Sangaste mälumängust osavõtjad
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27. jaanuaril olid Sangaste seltsi-
majja oodatud 2006. aasta teisel 
poolaastal sündinud beebid koos 
lastevanemate ja õdede-venda-
dega. Anti kätte sünnitunnistus, 
kaetud oli koogi- ja kohvilaud. 
Meeleolu lõid luuletuste ja lau-
ludega Keeni põhikooli õpilased 
Eve Tamme juhendamisel.
   Kokku sündis 2006. teisel poo-
lel 7 last, kohale tuli neist neli. 
Käesolevast aastast on toimunud 
üks meeldiv ja tore muutus. Kui 
varem anti kätte sünnitunnistus, 
siis seekord sai iga laps mälestu-
seks MTÜ Kodukant Sangaste 
poolt valmistatud portselanist 
nimelise taldriku.
   2007. aastal sündinud lapsi ei 
kutsu me enam kokku kaks kor-

OTSIME 

MTÜ Partnerlus alustab märtsis 
2007 koolitusega tulevastele töötute 

tegevusjuhendajatele. 
   Sobiv kandidaat on:
* usaldusväärne,
* rahulik, 
* hea pingetaluvusega, 
* hea suhtleja, 
* empaatiavõimeline, 
* oskab juhendada ja õpetada uusi 
tööoskusi nii meestele kui naistele.

   Tööülesanneteks on töötute igapä-
evaste ülesannete juhendamine ja uute 
oskuste õpetamine.
   Peale edukat koolitust pakume osalise 
koormusega töökohta MTÜ Partnerluse 
tegevusjuhendajana kuni 31.12.07. a.
   Sooviavaldus esitada hiljemalt 20.02.2007 
Marju Karavinile aadressil: marju.
karavin@mail.ee, või tuua Sangaste 
vallamajja 2. korrusele E, T 13.00-15.00.  

Lisainfo telefonil 5398 9514.

Sellise sündmus toimus 
Sangaste Seltsimajas 18. 
jaanuaril. Mõtte algataja ja 

korraldaja Tiiu Ivask oli palunud 
külla Lehti Dorchi Ilmjärvelt. 
Oma loomingut oli võimalus 
tutvustada ka kohalikel harras-
tusluuletajatel. 
   Huvilisi kogunes meeldivalt 
palju. Ja meie külaline oli tõesti 
tore! Varem õpetajaametit pi-
danud Lehti oskas elust-olust 
jutustada väga põnevalt, põimi-
des vahele temaatilisi luuletusi. 
Neis lugudes oli looduslüürikat, 
nalja, äratundmisrõõmu. Kuulati 
väga tähelepanelikult, et mitte 
ühtki sõna ega mõtet kõrvust 
mööda lasta. Lõpuks arenes 
sõbralik vestlusring. Et aega 
oli möödunud ligi paar tundi, 
tegime väikese kohvipausi meie 
endi kaetud laua taga. Ilmar 
Tiideberg mängis vahelduseks 
mõnusat kandlemuusikat.
   Edasi sai sõna kohalik luule-
taja Valve Sprenk. Kõige pare-
ma emotsiooni saabki siis, kui 
luuletaja ise oma luulet esitab. 
Kuulajad saavad teada luuletuse 
tekkeloo ja luuletaja teab mida 
ja kus rõhutada. Ka Valve tund-
elised luuletused olid elust, loo-
dusest, üksindusest. Kõik väga 
paeluvad lood.
   Meie vallas on aga veel üks 
eakas poeet – Vanda Klaassepp. 

Tervise tõttu ta ise kohale ei 
tulnud, nii jäid tema lugude 
tekkelood teadmata. Loodame, 
et järgmine kord, kui veel taoli-
se ürituse korraldame – nii oli 
külastajate soov – saame näha 
Vandat ja kuulata tema esituses 
omaloomingut.
   Loomuliku jätkuna tekkis soov 
rääkida ka kuulajatel. Loreida 
Tiimann ja Jaan Pool tuletasid 
oma lugudes meelde kolhoosiae-
ga ja noorust. Lõpuks jagas Lehti 
rahvale mälestuseks väikese luu-
lekogu „Mõtete lõpud“.
   Kui lõpetuseks Ilmar Tiideberg 
lõi kandlel lahti tantsulood, ja-
gus tantsupõrandale tantsijaidki. 
Kolm tundi oli möödunud mär-
kamatult…
   Palju tänu teile Lehti Dorch, 
Valve Sprenk ja Vanda Klaassepp. 
Luuletaja on hingemaalija ja teie 
maalitud luulepildid läksid kõi-
gile hinge. Tänu ka Sulle, Tiiu, 
hea mõtte algataja.
   Selle aasta esimene sündmus 
sujus hästi ja loodame, et ka kogu 
aasta jooksul meie ettevõtmised 
õnnestuvad.

8. märtsil tähistame naistepäeva 
hästi lustiliselt. Külla on oodata 
põnevaid külalisi. Rohkemat ei 
pajata, kui kohale tulete, näete! 
3. aprillil on tervisepäev koos 
Eesti Punase Ristiga. 

6. mai kevadpeo korraldame 
koos sõpradega, keda meie ole-
me külastanud.
   Ja käes ongi jaanipäev – sünd-
musterohke vallapäev. See kõik 
on lustiks, rõõmuks.
   Tõsisem soovitus on osa võtta 
siidimaalimise õppusest, mis 
toimub esmaspäeviti kell 10.00, 
eelnevalt teatame täpsemalt 
kuupäevad. 
   Kati Velner lubas laupäeval pä-
evasel ajal juhendada portselani 
maalimist. Kuupäeva  ja kellaaja 
teatame lähiajal.
   Tulge, tehke kinkimiseks põne-
vaid asju! Ise tehtud esemetesse 
paneb tegija ikka tükikese oma 
südamest ja on kindlasti vah-
vam ja väärtuslikum kui poest 
ostetu.
   Ja kallid naised – hakkame 
telgedel kuduma seltsimaja sein-
tele vaipu, millesse igaüks saab 
jätta oma isikliku tööga väikese 
mälestuse. 
   Igaühe panus võiks olla 20-
30 cm, ei rohkem. Õpetust saab 
kohapeal töökäigus ja kuduma 
hakkame Sangaste Käsitöö 
Seltsingu majakeses.
   Ma tõesti palun valla noori 
ja eakaid naisi – tulge kangast 
kuduma. Te ei pea kahetsema!

LEA KORBUN
VPÜ „Härmalõng“

Romantiline pärastlõuna luulega

Jaanuaris on Keeni koolis toimunud 
traditsioonilised koolisisesed rahvas-
tepallivõistlused.
   Tänavu viidi need läbi 22.-31. jaa-
nuarini. See võistlus tekitab alati 
palju elevust, alustades võistkonda-
de komplekteerimisest ja lõpetades 
kaasaelamisega. Eriti põnevaks tegi 
asja see, et meie koolis on ju vaba-
riigi parimad 5. klassi  pallimängijad. 
Võistkonna liikmete arv sõltub vanu-
sest. Mida vanemad õpilased, seda 
vähem võistlejaid võistkonnas.  Ja 
kui mõned võistlejad puudu jäid, võis 
noorematest klassidest laenata.  
   Selline võistkondade moodustami-
ne meeldis kõigile, sest ükski võistlus 
ei jäänud ära. Võisteldi kolmes vanu-
seastmes: 1.-3; 4.-6.; 7-9. klass.
   Kuni 3. klassini võisteldi segavõist-
kondadena, kuna õpilasi on vähe. 
Kesk- ning vanemas astmes mängisid 
poisid ja tüdrukud eraldi. Kõige noo-
remate seas võitis ootuspäraselt 3. 
klass. Keskastme õpilaste võistluse 
võitis poistest ettearvatult 5. klass, 
tüdrukutest 6. klass. Vanemas astmes 
olid tulemused natuke kreenis. Nii 
poiste kui ka tüdrukute hulgas võitis 
7. klass. Kogu turniir lõppes ühise 
sõbraliku segavõistlusega, milles osa-
lesid kõik, kes seda soovid. 

 Keeni Põhikool KAITRIT LINNASTE

 S A N G A S T E 

Kes on andekas ja mis alal, ei või iialgi teada. 
Et seda teada saada, tuleb anda väikesele ini-
mesele võimalus. 1. veebruaril toimus Keeni 
koolis talentide avastamise võistlus. 
   Suure žürii ees, mis koosnes oma kooli õpi-
lastest, astus üles 30 andekat. Iga vapper sai 
ennast tõestada 30 sekundi jooksul. Uskumatu 
küll, aga mõnikord tundub pool minutit olevat 
ääretult pikk aeg!
   Milles on meie koolilapsed eriliselt andekad? 
Vanemad õpilased olid küll tagasihoidlikumad 
ja arvulises vähemuses, kuid see ei tähenda-
nud nende vähemat andekust. Vaatajaid püüti 
hämmastada münditrikkide, akrobaatiliste ele-
mentide sooritamise ning meisterliku näitle-
misoskusega. 
   Pisemaid andekaid kogunes žürii ette kõvasti 
rohkem. Osavad oldi erinevates füüsilist pin-
gutust vajavates etteastetes ja trikkides (hundi-
ratas, turiseis, hüppamine hüppenööriga jms.), 
samuti oli esindatud räppimine, peenmotoori-
ka- ja koordinatsiooniharjutused.
   Hämmastav, milles kõiges on lapsed ka pea-
le õppimise võimelised!
   Lõpuks saabunud külma talve vitamiiniva-
jaduse, konkursil kaotatud energia ning tubli 
osavõtu kompenseerimiseks sai iga vapper 
suu-uuu-uure ja magusa apelsini.

Keeni kooli vaprate ja andekate juhendajad

22.-26. jaanuarini toimus Keeni koolis traditsi-
ooniline võõrkeelenädal. Seekord pöörati tava-
pärasest rohkem tähelepanu kahele võõrkee-
lele: inglise ja vene keelele. Õpilasi „sunniti” 
õppima isegi vahetundides. Kaasa lüüa oli või-
malik nii individuaalselt kui ka võistkondlikult.    
   Esimene päev oli pühendatud inglise keelele, 
õpilastel tuli moodustada sõnakett etteantud 
teemadel. Teisel päeval said õppurid lahenda-
da venekeelseid ristsõnu. Kolmandal päeval pi-
did võistkonnad joonistama pildi nii vene- kui 
ka inglisekeelsete käskluste järgi. 
   Kõigi kolme päeva jooksul võistkondade 
koosseis ei muutunud, seega oli võimalik välja 
selgitada parimad võistkonnad ja individuaal-
selt mõlema keele parimad sõnadetundjad. 
Osavõtjaid premeeriti. 
   Loodetavasti motiveerib selline üritus õpilasi 
pöörama rohkem tähelapanu võõrkeeltele ja 
see toimub ka järgmisel aastal.

Keeni kooli võõrkeeleõpetajad

da aastas, vaid teeme ühe suure 
toreda peo 2008. a. jaanuaris.

MERLE TOMBAK

Sangaste beebid vallavalitsuse vastuvõtul

Vasakult esireas 2006 a. sün-
dinud lapsed Lauri Tamm, 
Annaliisa Kompus, Hugo 
Väärmaa, Kermo Juhkov
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“Hingemuusika” 

Otepää Maarja kirikus 
17. veebruaril  kell 18.00.

STRING KVARTETT
Kavas: W. A. Mozart, T. Steiner, A. Dvorak, 
Piletid müügil tund enne kontserdi algust koha-
peal (25.-, 10.-, koolieelikud tasuta)

Tööpakkumine Otepää looduspargi 
matkaradade uuendamiseks

Riikliku Looduskaitsekeskuse (LKK) Põlva-Valga-Võru regioon otsib tööde teostajat järgmis-
teks Otepää looduspargi matkaradade uuendustöödeks: laudtee rajamine Kääriku ja Püha-
järve ümbrusesse (1 m lai, kogupikkus 400 m), Pühajärve matkarajale käsipuudega silla (2 
m lai, 6 m pikk) ning vana Armuallika platvormi lammutamine ja uue rajamine,  kõrge võsa 
lõikamine ja koristamine 3 ha ulatuses Pühajärve ja Kääriku ümbruses, matkaraja inventar 
(10 pinki, 2 lauda). Rajatised (v.a. inventar) valmistatakse sügavimmutatud puitmaterjalist. 
Tööde mahu osas võib tulla muudatusi. Täpsemate tingimustega saab tutvuda LKK Põlva-
Valga-Võru regiooni kontoris aadressil Kolga tee 28, Otepää. 

Pakkumine teha kirjalikult 2. märtsiks aadressil LKK Põlva-Valga-Võru regioon, Kolga tee 28, 67405 
Otepää või e-posti aadressil Margit.Turb@lk.ee.  Info 765 5 876 või 5186 747 (Margit Turb).

Riiklik Looduskaitsekeskuse (LKK) Põlva-Valga-Võru regioon korraldab
pühapäeval, 25. veebruaril algusega kell 11

SUUSAMATKA 
MURRUMETSA MATKARAJAL.

Koguneme kell 10.45 Pühajärve puhkekeskuse parklas. Matka pikkus 4,5 
km, sõit klassikalises tehnikas. Matka juhivad Peeter Kangur Pühajärve 
põhikoolist ning LKK Põlva-Valga-Võru regiooni töötajad. Korraldajate 
poolt väike kehakinnitus. Üritus on osalejatele tasuta.

TULE KOOS PEREGA TERVISLIKULT AEGA VEETMA ja 
TEADMISI OMANDAMA!

Üritust finantseerib SA Keskkonnainvesteeringute Keskus  
Lisainfo: tel 5186 747 (Margit Turb), Margit.Turb@lk.ee

Laienenud 
Edgari Trahter- Pood

tervitab Sõbrakuul oma endisi, 
praegusi ja tulevasi kliente 

ning ootab külastama!

Rebase talu Arulas pakub:

* Kevadine    
hoolduslõikus
* Istikute ette-
tellimine

tel. 7667 424, 5286605
www.rebasetalu.net

Tartumaal kadus 21.01. 
kiharakarvaline retriiver. 
Koer on üleni must, sale. 
Karv lühike lokkis, meenu-
tab karakulli, koon kõrva-
de piirini ja 
jalad sile-
dad. Ema-
ne. Kaela-
rihmata.  
Kiibitud.      

tel. 
5040 436

JOOGA  tervisevõimlemise kursus

30.-31. 
märts

 ja
1. aprill

Info Marika Kapp  5561 3320

Juhendaja Milda Maria 
Trinskyte

Võõrkeelenädal Keenis

Talendikonkurss

Killukesi koolielust

tegevusjuhendajaid
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Näiliselt läheb Eestil ja tema 
inimestel väga hästi. Paremini 
kui kunagi varem. Kui aga  
süveneda asja sisusse, näeme, 
et riigi edu põhineb vaid si-
semaisel tarbimisel ja odaval 
laenurahal. Et tagasilöögid 
rahvast karmilt ei räsiks, pea-
vad poliitikud nüüd  asuma 
kõvasti toimetama, paljas 
sõnamulin ei aita kedagi. 
   Täna teevad tööd kõik, kes vähegi midagi oskavad ja tööd 
teha tahavad. Rohkem teha ei ole võimalik. Nüüd tuleb riigi 
majandusel orienteeruda ümber odaval tööjõul baseeruvalt 
allhankemajanduselt teadmistepõhisele majandusele. Selleks, 
et rohkem lisaväärtust luua, peame olema loovamad. Paljalt 
faktide tuupimiselt koolides peame jõudma seoste, analüüsi 
ja innovaatilisuse arendamisele. Faktid on kõik internetis, et 
lõhet maa- ja linnalaste vahel vähendada, peab Isamaa ja Res 
Publica Liit vajalikuks anda kõigile 9. klassi õpilastele sülearvu-
ti. Tänapäeval ei ole see enam eputamiseks, vaid normaalne 
töövahend koolis. 
    Et tööealine inimene end tööga ei tapaks, peame õigeks 
pöörata tähelepanu tervislike eluviiside progeerimisele. Selleks 
teeme ettepaneku vabastada ettevõtjad erisoodustusmaksust, 
kui nad panustavad töötajate sportimisse. 
    Meie usume, et iga inimene teab ja oskab ise kõige paremini 
oma raha kasutada, seepärast peame õigeks, et iga kodanik saab 
õiguse suunata makstavast tulumaksust 1% tema poolt valitud 
mittetulundusühingule või sihtasutusele. See kõik edendab os-
alusdemokraatiat ja tugevdab kodanikualgatuste- ja ühenduste 
rolli ühiskonnas. Nagu ütleb laulusalmgi: kuniks veel elab su 
küla, elad sina ka. 
    Aktiivse kodaniku esimene ja olulisim tunnus on osalemine 
valimistel, sest iga hääl  loeb. Just sinu häälest võib sõltuda, kes 
juhib ja kuhu suunda tüüritakse riiki järgmisel neljal aastal. 
    Ilusat Vabariigi sünnipäeva ja aktiivset valimispäeva soovib 

JAANUS BARKALA, kandidaat nr 597

Igaüks on oluline

Miks ma kandideerin?
Olen 17 aastat tegelenud firma ülesehitamise, arendamise, 
juhtimise ja laiendamisega. Selle aja jooksul olen ise arenenud, 
samas olen ka tüdinenud kindlapiirilisest tegevusest.
   Tahan teha midagi uut ja arendavat, mis edaspidigi sunniks 
mind õppima ja uusi kogemusi saama. Pean ennast auahneks 
inimeseks, eks seegi lükka tagant kõrgematele positsioonidele 
pürgimisel. “Tee tööd ja näe vaeva, siis tuleb ka tulemus”, see 
on tammsaarelik elutõde, mis aitab iga valitsuse ajal.
   Tahan kaasa aidata regionaalarengule. Kuna tunnen toi-
duainetetööstust, tahan oma kogemusi rakendada eesti toidu 
konkurentsivõime säilimisel. Arvan, et viin värsket verd par-
lamenti (juhul, kui valitakse), kuna lähen otse väikeettevõttest 
ja uudishimuliku õppijana. 
   Eesti Keskerakonna liikmena pean enda kohustuseks seista 
selle eest, et meie riigis oleks 70-80% rahvast keskmiselt rikkad. 
See annab võimaluse anda head haridust lastele, hoolitseda 
vanemate eest, kindlustada pensionäre küllaldaste elatusvahen-
ditega, hoolitseda haigete ja invaliidide eest, säilitada töövõime, 
lükata tagant ettevõtjaid tootmist kaasajastama. 
   Vähem probleeme, mis meid räsivad ja rohkem rõõmu 
silmadesse.

MAIE NIIT
kandidaat nr. 321

Jaanus Barkala
597

Erki Nool
587

IlusatVabariigi aastapäeva jaIlusat Vabariigi aastapäeva ja 
aktiivset valimispäeva!aktiivset valimispäeva!

2007. aasta esimene kuu 
möödus Valgjärve vallas 
hästi.  Eelmise aasta lõpus 
kapitaalremondi läbinud 
Saverna lasteaias käib 
vilgas tegevus. Ruumid 
on soojad ja valged ning 
lapsed rõõmsad. Savernas 
on nüüdsest olemas ka 
ruumid seltsitegevusele ja noortele. Otsime oma meeskonda 
kultuuritöötajat, kes Saverna külakeskuses elu täie hooga 
käima paneks.
   Valgjärve valla üldplaneeringu koostamine on lähenemas 
lõpusirgele. Toimunud töökoosolekutel on valla ametnike, 
maaomanike ja külaaktiividega kirja pandud ja kaardile 
kantud Valgjärve valla arengusuunad ja planeeritavad alad. 
Loodame, et suveks saab see dokument ka kehtestatud.
   Positiivsena tuleb märkida, et juba sel suvel saab kõvakatte 
alla Saverna-Pilkuse tee. Meie valla seisukohalt on see väga 
tähtis. Antud teelõik ühendab omavahel kahte maakonda ja 
on asfalteerituna äärmiselt atraktiivne turismitee. Meie kandi 
imekaunis maastik ja puhas loodus väärivad avastamist. 
   Aktiivselt tegutsevad valla MTÜ-d ja seltsingud. Infot 
Valgjärve vallas toimuva kohta saab kodulehelt www.valgjarve.
ee.  3. veebruaril sai Saverna kooli võimlas nautida Maaritsa 
spordiringi korraldatud piirkondlikke võrkpallivõistlusi. Igal 
aastal on veebruaris toimunud Valgjärvel karikavõistlused 
murdmaasuusatamises. Tänavused lumeolud on löönud sega-
mini talispordiürituste kalendri ja täpne kuupäev ei ole veel 
paigas, aga loodame, et võistlus ikka toimub ka sel aastal. 
   Külaaktiivide eestvedamisel saab vastlaliugu lasta nii 
Savernas, Valgjärvel kui ka Maaritsas. Kindlasti toimuvad 
lumerajasõiduvõistlused Savernas. Väga hea rada on sisse 
aetud Savernast 3 km Tartu poole põllu peal. 
   Tulemas on ka Riigikogu valimised, loodan, et need rahu-
likult mööduvad ja et meie riik ei pöörduks õigelt teelt.
   Soovin Otepää kandi rahvale lumist talve ja head koos-
tööd!

Valgjärve vallavanem KAIDO KÕIV, kandidaat nr 447

Tegemistest Valgjärve 
vallas
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Eesti Keskerakond
Heimar Lenk
Inara Luigas
Toivo Tootsen
Toivo Põldma
Tõnu Anton
Elmar-Johannes Truu
Lembit Sikk
Endel Uppin
Maie Niit
Helle Virt
Georg Pelisaar

Eesti Reformierakond
Margus Lepik
Ivi Eenmaa
Urmas Klaas
Mait Klaassen
Margus Timmo
Tiit Tõnts
Linnu-Lydia Mae
Heikki Kadaja
Aivar Rosenberg
Kaido Kõiv
Igor Jallai

Eestimaa Rahvaliit
Rein Randver
Janno Reiljan
Ester Tuiksoo
Ülle Juht
Arno Sild
Jaanus Raidal
Ülo Needo
Olav Hoop
Rudo Lilleleht
Andrus Murumets
Kalli Uibokand

Erakond Eestimaa Rohelised
Evar Riitsaar
Pille Tomson
Peep Tobreluts
Andres Ots
Airi Hallik-Konnula
Zoja Mellov
Kristo Kaaring
Taimi Asu
Neeme Aabrams
Malle Tammlaan
Toomas Kiil

Sotsiaaldemokraatlik Erakond
Ivari Padar
Sirje Tobreluts
Madis Gross
Kalvi Kõva
Rein Järvelill
Jüri Teder
Ülle Kauksi
Kaido Palu
Anne Parmas
Anneli Luisk
Kaido Tamberg

Vasakpartei
Andreas Jõesaar

Isamaa ja Res Publica Liit
Erki Nool
Ülo Tulik
Andres Kõiv
Elmut Paavel
Kadri Jäätma
Tiit Niilo
Kalle Vister
Indrek Kalda
Raul Lusti
Kurmet Müürsepp
Jaanus Barkala

Konstitutsioonierakond
Aleksander Artjušihin
Aleksander Petrov

Poliitik. Riigikogulane. Kirjamees. 
Veterinaar. Teaduste kandidaat. 
Kalamees. Pillimees. Abikaasa. Isa. 
Vanaisa. Sõber... 
   Olen sündinud 1955. aastal Tartus, 
kus elasin, õppisin ja töötasin kuni 
1997. aastani. Elukutselt olen loo-
maarst, nagu minu isa ja emagi. 
Kagu-Eestiga olen seotud  kogu oma 
teadliku elu: paljud minu sugulased 
ja sõbrad elavad erinevates Võru-,
Valga- või Põlvamaa valdades ja lin-
nades. 
   Olen veterinaarmeditsiini teadus-
te kandidaat. 15 aastat olen õpe-
tanud tulevasi loomaarste. Eesti 
Põllumajandusülikoolis olin ametis 
assistendist rektorini. Siis olin kaks 
aastat Eesti Vabariigi haridusminis-
ter ning alates 1999. aastast jätkasin 
juba Võrumaal. Alguses Võrumaa 
Kutsehariduskeskuse direktorina 

ning hiljem oli mul au olla Võru  maa-
vanem kuni valimiseni Riigikokku. 
   Oma kodu olen rajanud Võrumaale 
Järvere külla. Vabad hetked pü-
hendan oma kodule, kuid ma ei ole 
ükskõikne mistahes Kagu-Eesti valla 
tegemiste suhtes.
   Mul on kolm täiskasvanud last ja 
olen kahekordne vanaisa. Kui on 
vaba aega, nokitsen midagi ehitada, 
kalastan meeleldi, remondin mõnda 
vana autot või mängin pilli. Hiljuti 
hakkasin lõõtspilli õppima – põhi-
mõtte pärast. Kes teab, ehk kuulete 
mind kunagi kuskil mängimaski?
   Miks pöördun Teie poole sooviga 
paluda Teil olla minu valijateks? 
Võin ennast nimetada universaalseks 
kandidaatiks, sest hetkel ei ole ma 
seotud ühegi konkreetse omavali-
tusega tööalaselt. Olen käesoleva 

Riigikogu liige ning esindan võrdselt 
kõiki kolme Kagu-Eesti maakonda. 
   Sooviks in jätkata  val i tavas 
Riigikogus. Minu sooviks aastatel 
2007-2011 on hoida ja tugevdada 
sidet oma valimispiirkonnaga. Seda 
viisil – arendades koostööd erinevate 
omavalitsustega. 
   Minu suur soov on, et Riigikogus 
tehtavad otsused oleksid enim seotud 
valdade kohapealsete vajadustega. 
Selleks: 

� Valituks osutunult pean oma es-
maseks kohustuseks luua Riigikogu 
Võru-, Põlva- ja Valgamaa saadikute 
töögrupp, kelle ühiseks ülesandeks 
on meie piirkonna huvide väga selge 
ja kindel esindamine.
 
Ja ikkagi on Teil ilmselt mõtteis kü-
simus, et ütle veel üks hea põhjus 
küsimusele “Miks?”. Minu kodu ei 
asu küll Valgamaal, kuid võin väita, 
et enne kui lähen kaugemale – astun 
eelnevalt ikka Nuustakult läbi. Juba 
Eesti Põllumajandusülikoolis tööta-
des kohtasin paljusid valgamaalasi, 
hiljem, ministrina puutusin kokku 
paljudega hariduse edendamise 
küsimustes.  
   Kohaliku elu arendamiseks on 
kõigisse valdadesse valitud suure-
pärased juhid ning ettevõtlikest 
inimestest ja ideedest pole kunagi 
ega kuskil puudust. 
    Kuid minu sooviks on ühendada 
kõik need progressiivsed jõud ning 
olla ühendavaks lüliks riigi ja koda-

niku vahel. Sooviksin jätkata valitavas 
Riigikogus. Minu sooviks aastatel 
2007-2011 on hoida ja tugevdada 
sidet oma valimispiirkonnaga. 

Kutsun kodanikke täitma oma kohust 
ja õigust valida Riigikogu uus koos-
seis, et üheskoos aidata kaasa Eesti, 
meie maakondade ning ka Otepää ja 
selle ümbruse arengule!

Parem Eesti kõigile!

Luban valituks osutumise korral hea 
seista selle eest: 

� et nelja aasta jooksul pension 
kahekordistuks ja sealt edasi tõsta 
mõne aastaga 40%ni Eesti keskmisest 
palgast,
� et iga laps saaks aastas 2 000 kroo-
ni ringiraha, mida iga 7-18aastase 
lapse vanem võib suunata oma lapse 
arenguks spordis, isetegevuses või 
kunstis,  
� et üksikisiku tulumaks langeks 
18 %ni ehk piltlikult öeldes üks päev 
nädalas saaks maksuvabaks,
� et Riigikogus oleks Kagu-Eesti 
toetusgrupp, kelle abil saaksime pa-
rimal moel oma kodukandile toeks 
olla,
� et 15 aasta jooksul jõuaksime viie 
Euroopa jõukama riigi hulka.

Hääleta minu,
           Mait Klaasseni poolt 
ja teeme kõik koos Teie kodukandi 
võimsamaks!

Minu nimi on Kaido Tamberg. Selline on see olnud 
juba üle 43 aasta. Töötan Sangaste vallavalitsuses. 
Ameti järgi vallavanem seni, kuni volikogu laseb. 
Seni on lasknud.
   Mulle Otepää ja Sangaste kant meeldivad ja 
siinne rahvas ka. Kas mina neile meeldin, see pole 
minu öelda.
   Miks ma sinna rahva poolt mõneti kirutud par-
lamenti pürgin? Aga ausalt ja peeglisse vaadates: 
selline senine parlament on meie oma rahva valiku-
te ja valimata jätmiste tulemus. Tahan, et soliidne 
asjaajamine saaks ka seal normiks.
   Legendi järgi päästsid haned Rooma, hakates va-
enlase lähenedes kisama. Nüüd kaagutagu rahvas 

nagu jõuab, aga valitsejad ei kuule, sest on parajasti 
peegli ees eputamas või porise monumendisõjaga 
hõivatud. Aga mina tahan, et hanesid ka kuuldaks, 
sest nendeta ei kesta riik.
   Enne, kui minna kaasa palga- ja pensioni enam-
pakkumisele a´la 25+5+1, ütlen välja nood mõtted, 
mida ise oluliseks pean. Need asjad, mis minus 
,,hane“ kaagutama panevad, on järgmised:

1. Eestis tuleb linnriigid tagasi riigiks liita. Eesti on 
ÜKS riik, mitte sadamad ja provintsid. Riik on oma 
regioonidele võlgu ja võlga tuleb tasuma hakata. 
Lõuna-Eesti elukvaliteet ja väärikus on riiklikult 
olulised asjad.
2. Tartu-Tallinn ,,kitserajast“ tuleb teha korralik 
tee. Siis saab ka siit ilma ,,igaks juhuks“ testamen-
ti tegemata sadamasse ja lennujaama sõita ning 
pealinnast puhast õhku hingama tulla.
3. Auto- ja sõiduõpetus riiklikusse õppeprogram-
mi lülitada juba põhikooli lõpuklassidest. Saame 

Tere! Mina olen Madis Gross. Olen Valgamaa 
Omavalitsuste Liidu esimees ja põhiametilt juba 
11 aastat Tõlliste vallavanem. Sellise kogemuspa-
gasi tõttu oman üsna head pilti Valgamaa ja muu 
Kagu-Eesti muredest ja rõõmudest.
   Ilus on kuulata kauneid plaane viia Eesti 5 rikka-
ma riigi hulka! Paraku kipuvad kõrged ja kauged 
kaunissuud Eesti all silmas pidama vaid mõningaid 
Eesti rannikualasid ja suuremaid asumeid. Lihtsalt 
siiani on see nii olnud! Seepärast tahangi anda 

korralikult koolitatud inimesed teele ja tölle 
liikluses vähemaks. Autoload ja juhtimisoskus pole 
tänapäeval enam luksuskaup, vaid esmavajadus.
4. Haridus ja tervishoid vajavad uusi lähenemisi, 
sest nõukaaegne suhe ,,patsient versus lihunik„ 
või uuseestiaegne ,,klient on kuningas, arst/õpe-
taja vastuvaidlematu klienditeenindaja“ ei ole 
ajakõlbulikud. Asemele tulgu usaldusel, austusel 
ja professionaalsusel põhinev erialane suhe.

Inimene ikkagi igas asjas üle kõige! Kui valima 
lähete, ärge laske teile teie oma raha eest ilusanum-
briliste lubadustega pähe pugeda. Oleme ikkagi 
iseseisva riigi rahvas, mitte 18. sajandi Aafrika 
hõim, keda odava klaashelmega ja ilusa lälinaga 
ära saab osta. Või oleme? 
   Ja hääled ikkagi eelkõige sotsiaaldemokraati-
dele. Meie vaatame asjadele inimesest lähtudes.  
   Õigeid valikuid ja ka valimiste lustimist läbi 
huumoriprisma!

oma panuse sellesse Eesti ilusakstegemise protsessi. 
Ühtlasi hoian silma peal, et ka Kagu-Eestit ei unus-
tataks kaunisse ja rikkasse riiki kaasa võtta.
   Kauaaegse omavalitsusasjadega pusijana va-
lutan südant ikka selle üle, et meie kohalikud 
omavalitsused oleks ikka võimelised ja pädevad 
oma inimese eest seisma. Et jätkuks raha ja riik ei 
nöögiks omaenese alustalasid.
   Kui lubadustest rääkida, siis kiiret ja säravat 
rahasadu ma lubada ei saa, aga tahan seista selliste 
asjade eest:
1.Lasteaiakohad peavad olema tagatud kõigile soo-
vijaile. See ei ole siin meie kandis väga keeruline, 
tahta on vaja. See eeldab aga riiklikku programmi 
,,lasteaiad korda“, mis on minu üks prioriteete.
2.Gümnaasiumi koolilõuna ja lasteaialõuna vähe-
malt aasta enne kooli peaks olema lastele tasuta.

3.Omavalitsuste tulubaas ja koostöö riigiga peaks 
olema sellised, et luua lõunaeestlastele head ela-
mis- ja töötingimused. Pole me ühtigi halvemad 
harjumaalasest!
4.Hea kooliharidus ja kvaliteetne arstiabi pea-
vad olema kättesaadavad võrdselt nii Tallinnas, 
Nuustakul kui ka Õrus.

   Head valijad! Minnes kastide juurde, valige 
vastutustunne ja riigimehelikkus! Jätke mui-
nasjutud ja lugulaulud kirjanduse ja rahva-
kunsti pärusmaaks! Selleks on võimalus, valides 
SOTSIAALDEMOKRAADID.

Heade soovidega
MADIS GROSS

Kandidaat nr 927

Kas haned päästavad Rooma?
KAIDO 

TAMBERG
Kandidaat 

nr. 935

Ka Kagu-Eesti peab saama kauniks 
ja rikkaks!

Valimisringkond 
nr 11  

Võru-, Valga- ja Põlvamaa



Müüa lõhutud küttepuud
Lepp, 50 cm, märg,  hind  360 kr/m3 

Lepp, 50 cm, kuiv,    hind  460 kr/m3

Lepp, 30 cm, poolkuiv,   hind  480 kr/m3 

TRANSPORDITASU KOKKULEPPEL.

Info tel. 7752 018 ja 5278 041
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AS Parmet pakub tööd

tööpinkide operaatoritele 
(plekipainutuspingid). 

Väljaõpe kohapeal. Töökoht Otepääl.

CV saata faksile 7669 440 ,  e-mail: parmet@parmet.ee  või 
tulla kohale. Lisainfo AS Parmet, tel. 7669 444 või 5034 707.

OÜ Hortense 
TEOSTAB  

kaeve- ja

 planeerimistöid 

ekskavaatoriga. 

Tel. 5216 874

Õnnitleme endist singimeistrit 

Lembit-Ülo Pruusi
70. sünnipäeval.

       
Edgari pere

Kolmapäeval, 21. veebruaril kell 11.00
Otepää päevakeskuses

VASTLAPÄEV
Sööme hernesuppi ja vastlakukleid.

Kuulame muusikat ja sekka võistumängud.

 V A L I M I S R E K L A A M  / K U U L U T U S E D

Valga rahvas on muutunud rõõmsamaks, sest elukeskkond 
on parem – puhas joogivesi, kaunis Pedeli ümbrus, spordi-
hoone, kallinevad maa ja kinnisvara...
   Valga on aga vaid pisike osa Eestist. Linnadel ja valdadel 
võiks olla palju rohkem ülesandeid, aga ka võimu ja raha. 
Kohapeal teatakse ju kõige paremini, mida kohalik rahvas 
vajab.
   Riik areneb praegu aga justkui vastassuunas ja koondab 
järjest rohkem otsustajaid suurtesse linnadesse. Võib-olla 
on põhjus selles, et Riigikogus on vähe omavalitsuse tööd 
teinud inimesi? Valga-, võru- ja põlvamaalasi on seal vaid 
mõni üksik.
   Kagu-Eestis on kõike – töökaid inimesi, ilusat loodust, 
turismikeskusi, hea teedevõrk, piir lähedal. Ja ometi tunne-
me, et Tallinna ümbrus areneb 
kiiremini. 
   Mõelda võib palju, aga üks 
linnapea ei suuda pöörata 
Tallinna-keskset mõtlemist 
üleriigiliseks. Isegi siis, kui 
olla kaheksandat aastat 
linnapea ja juhtida Eesti 
Linnade Liitu. Riigikogu 
liikmed koos võiksid seda 
teha. 
   Tahaksin proovida, kui või-
maluse annate.

Olen maavanemana alati lähtunud sellest, 
et elu Eestimaal peab olema igal pool. 
Täna on meie elukorraldus kahjuks tuge-
valt Tallinna poole kaldu. Kui Eesti tahab 
olla oma arengutes jätkuvalt edukas, on 
rohkem kui hädavajalik, et riik pööraks 
senisest enam tähelepanu Lõuna-Eestile. 
Riik ei tohi Harjumaa piiril kaheks käri-
seda. Jõuvahekordasid tuleb lõuna poole 
tagasi kallutada.
   Põlva maavanema ning enne seda 
Postimehe ajakirjanikuna olen Lõuna-Eesti 
vajadustega hästi kursis, tihe koostöö kol-
leegi, Valga maavanema ning suhtlemine 
paljude Valga maakonna inimestega on 
näidanud, et Lõuna-Eesti maakondade 
probleemid ei erine üksteisest.
   Korras teed panevad elu käima. Lausa 
nauding on sõita mööda asfalteeritud 
Kanepi-Otepää teed ning selle kandi elule 
on hea tee andnud paraja impulsi: tee ei 
lõhu enam autot, lisaks oma rahvale liigub 
üha enam turiste, kinnisvara hinnad on 
kasvanud.
   Suurim probleem on suvel tolmavad kruu-
sateed! Kui Eestis on keskmiselt 45 % riigi 
teedest kruusakattega, on meil, Kagu-Eestis 
neid 58%. Otepää mehe Tõnis Pleksepa 
juhitav Kagu Teedevalitsus pingutab, kuis 
jõuab, kuid kurvaks teeb teadmine, et Edgar 
Savisaare juhtitav majandusministeerium 
vähendas käesolevaks aastaks ligi veerand 
miljardi jagu kruusateedele tolmuvabade 
katete ehitamiseks mõeldud raha. 
   Ma ei hakka pikalt seletama, mida tä-
hendavad meie jaoks tolmavad teed. Hea 
meel on aga mainida, et erakond, mille liige 
olen (see on Reformierakond), näeb oma 

ühe peamise regionaalpoliitilise ülesandena 
riigiteede tolmuvabaks muutmist.
   Väga hea uudis Otepää kandi rahvale on 
see, et juba käesoleval aastal algab Saverna-
Pilkuse teele tolmuvaba katte ehitamine. 
   Lisaks teedele on väga tähtis kvaliteetne 
ja nn tööstusvoolu kättesaadavus. Sellele 
lisandub kindlasti internet, mis on prae-
guseks lausa inimõigus. Eriti aktuaalne on 
see Otepää kõrgustiku kuplite vahel. Oleme 
Põlvamaal (taas ühe Otepää mehe, Ain 
Kruusmaa tõsisel osalusel) lõpetamas kahte 
internetiprojekti, mis on eelkõige mõeldud 
hajaasustusega piirkondadele. 
   Kuigi teeme nende projektidega suure 
sammu edasi, on arenguruumi veel üksjagu. 
Taas pean aga ütlema, et Põlva maakond 
ning teisedki on pingutanud ja küll tahaks, 
et riik senisest enam Lõuna-Eesti elutingi-
muste parandamisele kaasa aitaks. Siia ritta 
tuleb lisada ka vee- ja kanalisatsioonisüstee-
mide rajamine koos puhastusseadmetega. 
   Tõsise teemana olen korduvalt tõstatanud 
vajaduse võimaldada noortele peredele 
kodu rajamiseks maad. Selles peaksid ole-
ma ka omavalitsused aktiivsemad, et riigilt 
elamuehituseks vajalikku maad nõutada 
ning seda kruntideks ette valmistada. 
Elamumaa võimaldamine peredele on 
meie piirkonna  arengu üks võtmetegur.
   Lõuna-Eesti arengule aitavad kaasa head 
tasuvad töökohad – siis jäävad noored 

koju ega lahku Tallinna. Kui noored on 
kodukandis, on ka elu meil siin aktiivsem 
ja rõõmsam. 
   Me ei saa kedagi sundida kuskil elama. 
Kuid elu tuleb teha nii heaks, et inimesed 
ise tahavad ühes või teises paigas elada. 
Andes võimalused noortele ning väärika 
elu eakatele (Reformierakond tõstab nelja 
lähema aasta jooksul pensionid kahekord-
seks), võime öelda, et oleme saanud teha elu 
Eestis paremaks. Paremaks meile kõigile.
   Head inimesed, kui me soovime elada 
ka paremas Lõuna-Eestis, siis mingem 
kindlasti valima ja valigem parlamenti 
omakandi inimesi. See on meie enesevää-
rikuse tunnus.

Elu Eestimaal peab käima 
igal pool!

URMAS KLAAS, Põlva maavanem ja 
Lõuna-Eesti kandidaat nr 440 Riigikokku 
(Reformierakond)

Parim Eesti kõigile!

MARGUS LEPIK, Valga linnapea ja Lõuna-Eesti 
kandidaat nr 438 Riigikokku (Reformierakond)

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” Pubi 

11.00  – 24.00-ni.

MÄRTSIKUU  mängukava:

R     2.märts – Karaoke MM-eelvoor
L    3.märts – ans. Amadeus
R    9.märts – ans. Nööp
L  10.märts – Guitz & Erka
R  16.märts – ans. Kolmen
L  17.märts – ans. Plingers
R  23.märts – ans. Reliikvia
L  24.märts – ans. Riksa
R  30.märts – Raen Väikene
L  31.märts – ans. Gigolo

Töömahu suurenemise tõttu võtame tööle:

� vahetuse vanema
� pesijaid/triikijaid
� autojuht-klienditeenindaja

Kandidaatidelt ootame: 
valmisolekut töötada graafiku alusel, korrektsust, kiirust, täp-
sust, koostööoskust
Pakume:
kaasaegset töökeskkonda, väljaõpet, tulemuspalka

Info telefonil 56 628 718, 79 70 799
www.ikomix.ee

Pakun mõnusat ise-
seisvat tööd kogenud 
metsamehele 
erametsa hooldamisel 
Sihva kandis. 

Valgustus-ja sanitaar-
raided, noorendike 
hooldus, istutused jne. 

Tel. 5050 501.

AS Mehka 
Otepää kauplus 
pakub tööd aia-ja metsa-
tehnika 
remondi mehhaanikule.

CV saata aadressil
mehkaote@hot.ee või pos-
tiga Otepää, Valga põik 3   
67406
Info kohapeal või telefonil 

7661 890.

Otepääl võtab tööle:
-ettekandja- klienditee-       
 nindaja
-koka
-kokaabi
-toateenija

CV saata aadressil 
mirell@marguse.ee või postiga 
Nüpli küla, Otepää.

Info telefonil 5561 3469.

OÜ Lõuna Ehitus otsib:
� Töökaid ja ausaid 
 üldehitustöölisi.
� Töötasu vastavalt  
 töömehe panusele. 
� Transport Tartusse  
 tasuta.

Info:  Andres Reigo 5511 142

MELLEX-AUTO tehnikakauplus Otepääl 

pakub tööd autokaupade  MÜÜGIMEHELE.

EELDAME:   tehnilist taipu,head suhtlemisoskust,täpsust,
  ausust ja korrektsust.
KASUKS TULEB: eelnev töökogemus kaubanduse või autonduse   
  alal, keelteoskus, arvuti kasutamise oskus.

PAKUME:  huvitavat ja mitmekesist tööd, mugavaid töötingimusi, 
motiveerivat töötasu, täiendkoolitusi, lisasoodustusi.

Võimalik ka väljaõpe kohapeal.

Kontakt:  Otepää, Lipuväljak 28a   

Otepää Invaühingu 
liikmetele
arsti loeng 
8. veebruaril kell 11.00 
ühingu ruumides, 
tuba 101.

Lektor dr. Saarmaa.
Ootame aktiivseid liikmeid 
ühingusse. Vastuvõtt kolma-
päeviti kella 9-13ni vallava-
litsuses I korrusel tuba 101.

Tel.5036 929    e-mail:mell33@hot.ee

Ants Mangluse 
erabüroo

koostab detailplaneeringuid,
osutab õigusabi 

planeerimise-, ehitamise- ja 
muudes

õiguslikes küsimustes.

Telefon:5843 4843
Asukoht: Lipuväljak 13 (Otepää 
raekoda) III korrus ruum nr 321.

Vastuvõtt: esmaspäeviti 
kell 10.00-16.00.

Leiame koos 
parima lahenduse Sinu 

õiguste kaitsel.

Alates 1. märtsist



Vajan kiiresti 7. klassi õpilase-
le koduõpetajat (matemaati-
ka). Tel 5343 2515

Splitter OÜ teeb elektri- ja 
santehnika töid, tel.5290 
816, e-post: tonu@splitter.ee, 
www.splitter.ee.

Ostan elamukrundi Otepääl 
5819 2760

Firma ostab lehtpuust tokke 
pikkusega 3,5 m, läbimõõt 
kuni 5 cm. Info tel. 7655 157

Ostan maad. Tel. 5660 0738

Firma NIKPO teeb katlamaju, 
keskküttesüsteeme, maaküt-
tesüsteeme ja santehnika-
töid. Garantii. Tel. 506 8509

Ostan maad looduslikult kau-
nis kohas. 5660 3678 Koit

JOHANNES RATASEPP
21.11.1909 - 21.01.2007

Haljastusega tegelev firma 
võtab tööle 
koristaja-haljastustöölise.
Info telefonil 5342 4856

INGLISE KEEL neile (täiskasva-
nutele), kes natuke räägivad,
 jätkub N, 22. veebruaril 
18.30 Koolitare 11. Ka uued 
tulijad teretulnud! Info õhtu-
ti 7655 500 Ursula Erik või 
ursula@toonuspluss.ee.

Kui soovid oma elus midagi 
muuta, oma aega ise planee-
rida ja oled positiivse ellusuh-
tumisega, siis HEL. E-R kl.9-16 
tel.5555 2800, 5575 510. Võta-
me L-Eesti piirkonda tööle 13 
tooteesitlejat. Vajalik auto.

Müüa lõhutud küttepuid. Ko-
haletoomisega. Tel. 5135 495

Ostan elamukrundi Otepää 
linnas või lähiümbruses.
Tel. 5048 738 

Ostan Valgjärvel korteri. 
5158 137.

Techne Töökoda pakub tööd 
metallitöö kogemustega me-
hele ja luksepa õpilasele. 
Tel. 5089 416.

Südamlik kaastunne abikaasale, tütre ja poja perele

HUGO LAULI
25.05.1930 - 07.02.2007

kaotuse puhul.
Eduard, Harri, Alli, Endla, Heino, Leili ja Leida.
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Südamlik kaastunne Tamarale 
armsa 

VANAEMA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased

Mälestame head jahikaaslast

ÜLO TÜRKI
ja tunneme kaasa omastele.

Pühajärve jahiselts

Avaldame kaastunnet Ene 
Türgile perega abikaasa

ÜLO TÜRGI
kaotuse puhul.

Otepää Reformierakond

Kahes töökas käes 
oli sinu külv ja lõikus

aeg  sellegi viis…
 

Viimast Kortina talu perenaist 

LAINE VÄÄRSIT
 

mälestavad  Raimond ja Helje 
perega.

Jäi emakesest tähe kustumatu valgus,
jäi sinilillesina metsateel,

jäi lapsepõlve imeline algus,
jäi koogilõhn ja sülesoojus veel…

LAINE VÄÄRSI
 18.05.1923 – 02.02.2007

 Kallist ema,vanaema,
vanavanaema,ämma

mälestavad vaikses leinas tütred 
peredega.

MARINA MARTINSON
BROK

11.10.1939 - 05.02.2007

Mälestame

VEMETA-ANTONIA 
ILVEST 

Südamlik kaastunne lahkunu 
omastele.

Otepää Päevakeskus-
Hooldekodu pere

ÜLO TÜRK

Südamlik kaastunne Elsa ja Lea 
perekonnale.

Ansambel Relami ja Evi

Mälestame 

ELFRIDE EINOT

Ja tunneme kaasa omastele.

Majanaabrid ja Leili

Kui süda väsis, kustus silm,
öö tuli, pimenes maailm.

Sa vaikselt teele läksid siis,
Kui kostaks kaunis koduviis.

ELMAR SOE
22.01.1931 – 04.02.2007

Mälestame vaikses leinas kaua-
aegset majanaabrit ja avaldame 
siirast kaastunnet abikaasa Edale 
ja poegadele Üllarile, Kalevile ja 

Aivarile peredega.
Kopli 1A majanaabrid Otepääl

Südamlik kaastunne Evile ja 
Mallele kalli ema

LAINE VÄÄRSI
18.5.1923 – 2.2.2007

kaotuse puhul.

Perekond Kapp

Südamlik kaastunne Tiiule, Evile 
ja Mallile kalli ema

LAINE VÄÄRSI
surma puhul

Elli, Heino ja Ülle pere

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse…

Südamlik kaastunne teile, Evi ja 
Mall peredega, kalli

LAINE VÄÄRSI
kaotuse puhul.

 
Otepää postkontori pere, Ilme, 

Lille, Liia, Mati.

Sügav kaastunne Ülo Mõttuse 
perele kalli 

HUGO LAULU
kaotuse puhul.

Majanaabrid Lipuväljak 20 
majast.

Kaotus on valus,
mälestus jääb

Müüa 2-toal rem vajav korter 
Sangaste vald Keeni 5 (2/2, üp 

42,3 m2)
Vaata lisaks city24 või küsi 

tel 5091 575 Ants

ARSIINA ARAK
20.08.1920 - 03.02.2007

ELFRIIDE EINO
05.09.1913 - 04.02.2007

AMANDA KÕIV
22.10.1905 - 08.02.2007

EHA VIIARD
24.07.1932 - 02.02.2007

Mälestame endist töökaaslast 

HUGO LAULI.

Südamlik kaastunne omastele.

Puustusmäe farmi kollektiiv

Südamlik kaastunne Lainele abi-
kaasa ja Kaja perele isa ja vanaisa 

HUGO LAULU
surma puhul.

Jaan, Edda, Silvi, Gustav, Ilmar, 
Liia, Aivo, Eda, Juhan, Aivar.

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus 
korraldab konkursi 
TOITLUSTUSJUHI, KOKA JA 
RAJATISTE TÖÖLISE ametikoha täitmiseks.

Toitlustusjuhi tööülesanded on:
• söögisaali ja köögi töö organiseerimine 
• menüüde koostamine
• peo- ja kohvilaudade ettevalmistamine 
• kalkulatsioonide ja hinnapakkumiste koostamine

Kandidaadilt eeldame:
• erialast kõrg- või kesk-eriharidust
• erialast töökogemust
• head algatusvõimet ja iseseisva töö kogemust
• arvuti kasutamise oskust
• meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja vastutustunnet
• inglise ja vene keele oskust 

Koka tööülesanded on:
• toidu valmistamine ja serveerimine 
• peo- ja kohvilaudade ettevalmistamine 
• gruppide toitlustamine

Kandidaadilt eeldame:
• korrektsust, täpsust ja ausust tööülesannete täitmisel
• erialast väljaõpet ja/või töökogemust
• head suhtlemis- ja eneseväljendamisoskust
• positiivset ellusuhtumist

Rajatiste töölise tööülesanded on:
• spordikeskuse territooriumi heakorra tagamine ja 
 spordirajatiste hooldamine

Kandidaadilt eeldame:
• traktoril töötamiseks juhtimisõiguse omamist ja erialast 
 töökogemust
• seadmete ja mehhanismide kasutamisoskust
• meeskonnatööd, suhtlemisoskust ja iseseisva töö kogemust

Ametikohale taotlejal palume esitada järgmised dokumendid:
• CV ja avaldus
• haridust ja kvalifikatsiooni tõendava dokumendi koopia

Dokumendid palume saata aadressil Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus, 
Nüpli küla, 67406 Otepää vald, märgusõna “Konkurss”.

Avalduste laekumise tähtaeg on 23. veebruar 2007.a.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Madis Milgi perele kalli abikaasa, 

ema ja vanaema 
IMBI MILK
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Evi, Helgi, 
Eha ja Helve Pühajärve valla-

valitsusest.

Avaldama kaastunnet Tõnule ja 
Kristinale kalli abikaasa ja ema

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu ja 
Vallavalitsus

Otepää Lionsklubi tunneb süda-
mest kaasa Tõnu Kullile ja tema 

perele kalli abikaasa ja ema 

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Tõnule ja 
Kristinale abikaasa ja ema 

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Aivar, Mati ja Andres peredega.

Meie kaastunne Tõnule kallile 
abikaasa 

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Lemmik Mees OÜ kollektiiv

Mälestame leinas head sõpra ja 
perearsti

ANN KULLI.
Avaldame sügavat kaastunnet 
Tõnule ja Kristinale ning lähe-

dastele.
Vilma ja Karl

Avaldame kaastunnet Tõnule ja 
Kristinale kalli abikaasa ja ema

ANN KULLI
kaotuse puhul.

OÜ Sihva Puit kollektiiv

Mälestame arst 

ANN KULLI.

Südamlik kaastunne omastele.

Otepää Päevakeskus-
Hooldekodu pere.

Südamlik kaastunne Tõnule ja 
Kristinale kalli abikaasa ja ema 

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Angela, Anneli, Marge

Avaldame kaastunnet Tõnu ja 
Kristina Kullile 

kalli abikaasa ja ema 

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Perekond Kork

Mälestame varalahkunud 

ANN KULLI.

Südamlik kaastunne omastele.

OÜ SulevAuto kollektiiv

IN MEMORIAM

ANN KULL 

Paljude otepäälaste mällu 
jääb ta omainimesena. Arst 
on ju see, keda usaldatakse, 

kellest usutakse imesidki – et tema suudab meid aidata 
kõikidest haigustest ja muredest üle. 
   Viimastel aegadel, tema suurest tervisemurest juba 
aimu saanult, imetlesime ja imestasime, kuidas ta suudab 
olla endiselt tegus ja kärme.
Oli ikka väliselt sama kaunis ja rahulik, nagu me nägime 
teda kõik need 16 arstitöö aastat Otepääl. 
   Nüüd hoiame mälestust. Igaüks erinevalt, olgu pe-
reliikmed, kooli- või töökaaslased, koduvalla volikogu 
või tervishoiukomisjoni liikmed, igaüks kannab endaga 
osakest tema eluteest. See ongi mälestus. 
    Kuidas viljandlannast arstiteaduskonna lõpetamise järel 
juba 1988. aastal otepäälane sai, sellest loeme tema enda 
meenutusi jõulude eelsest Otepää Teatajast 1993:
   “Pärast Kristina sündi olin Tõnu vanematekodus 
Pühajärve ääres Kolga talus. Vaimustusin aiatööst ja 
kodust järve kaldal. Tulin, jäin ja ei kahetse. Mu endised 
ülikoolikaaslased Tartus on oma töö ja elu korraldami-
sega suuresti mures. Mina siin olles mitte...”
    Esimeste hulgas suutis ta end koolitada diplomeeritud 
perearstiks, seda juba 1993. aastal. Mäletan, kuidas ma 
tema kodu- ja ilukiindumusest kuuldes kiirustasin kü-
sima: “Palun, kas te saaksite võtta kogu meie pere oma 
hoole alla, olla meie perearstiks?” 
    See kiirustav palve sündis usust, et ilus ja ilu armastav 
inimene on tark ja hea. Lootsin, et sellele ilusale ja heale 
saan toetuda oma elupäevade lõpuni. 
   Öeldakse, et lootus kustub viimasena. Tema lootis. 
Ta oli tugev. Selle teadmise sulen nüüd oma mälestus-
telaekasse.

AILI MIKS

26.01.1962 – 14.02.2007
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Talvepealinna tiitlit kandev Otepää liigub ühest suusasünd-
musest teise: taas on möödas murdmaasuusatamise maailma-
karikavõistluste etapp, kohe-kohe algamas Tartu maraton. 
Otepääl käib külalisi lähedalt ja kaugelt, see paik on kindlalt 
kantud maailmakaardile ja ehk suusarahva seas kuulsamgi 
kui pealinn Tallinn. Au ja kiitus kohalikule rahvale! Eksivad 
need, kes ütlevad, et Eestis on vaid üks tõmbekeskus ja et see 
on Tallinn.
   Kõik ei mahu Tallinna ega peagi. Riik on tugev siis, kui eri-
nevad piirkonnad arenevad võrdselt, kui inimestel on igal pool 
võrdsed võimalused. Kõigis Eesti maakondades tuleb tagada 
tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, et ka maale oleks tahtmine 
kodu rajada ja seal jätkuks tööd, et lapsed ei peaks minema 
kaugele kooli või lasteaeda, et arstiabi oleks käepärast.

Missugused on Valgamaa, sealhulgas Otepää, Sangaste, 

Puka ja Palupera arenguvõimalused?

Kui on tööd, siis on ka leiba. Ehk teisisõnu – ettevõtluse areng 
paneb tugeva aluse piirkonna edasikestmisele. Valgamaa töötlev 
tööstus vajab uuendussüsti kaasaegsema tehnika ja tehnoloo-
gia kasutuselevõtuga. Tööjõud kallineb, konkurents tiheneb. 
Eestimaa Rahvaliit on seadnud eesmärgiks aidata väiksematel 
ettevõtetel otsida ja leida arenguvõimalusi, kasutades selleks 
ka riiklikke ja Euroopa Liidu toetusi.
   Lõuna-Eesti on nagu loodud turismimagnetiks, siin on 
looduslikult kauneid kohti ja hästitoimivaid turismitalusid. 
Rahvaliit toetab Valgamaa kui atraktiivse turismipiirkonna 
arengut. Loome paremad võimalused majutus- ja toitlus-
tuskohtade väljaarendamiseks, toetame vaatamisväärsuste 
ja muinsuskaitseobjektide ehitamist ja renoveerimist, muu-
dame turistile esmavajalikud lisateenused (viidad, info jne) 
kättesaadavamaks. Ja muidugi tuleb lõpetada see ebaõiglus, 
et internetiühendus maksab siin kohati hingehinda ja pole 
igaühele taskukohane.

   Valgamaaga parema ühenduse loomiseks tuleb senisest tõhu-
samalt tegeleda ka raudtee ja Via Hanseatica võimalustega. Siin 
tuleb riigil maakonnale appi tulla, et Valga-Tartu-Jõhvi maan-
teest saaks tõeline piirkonda arendav ning ühendav koridor. 
Ettevõtluskeskkonna atraktiivsemaks muutmiseks tuleb Valga 
linna kui geograafiliselt soodsat transpordisõlme ka sedaviisi ära 
kasutada, et arendame siin välja vabatsooni ja logistikakeskuse. 
Tõhustame koostööd Valka linnaga.
   Kõik pingutused oleksid asjatud, kui me ei keskenduks ela-
nike meditsiini-, haridus-, sotsiaal- ja perepoliitika küsimustele. 
Olen kindel, et Valgamaal tuleb parandada arstiabi kättesaada-
vust, laiendada sotsiaalteenuseid, aidata probleemseid peresid. 
Kvalifitseeritud tööjõu puuduse vältimiseks tuleb luua kõiki 
osapooli rahuldav kutseharidussüsteem. Suuname tähelepanu 
kogu koolivõrgu optimaalsemale väljatöötamisele. Väärtustame 
haridustööd, võimaldame lastele parima, konkurentsivõimelise 
hariduse.
   Kirja sai vaid väike loetelu Eestimaa Rahvaliidu kavadest, kuidas 
arendada elu Valgamaal. Toetame ju sedagi, et elanikele oleks 
tagatud kvaliteetne joogivesi ning reovesi saaks puhastatud ega 
saastaks keskkonda; suuname vahendeid jäätmemajanduse kor-
rastamisse; peame vajalikuks elanikkonna turvalisuse tõstmist ja 
liiklusolude parandamist; väärtustame projekte, mis aitavad kaasa 
koduümbruse korrastamisele; peame oluliseks ettevõtluspiirkon-
dade arendamist; loome kõigile noortele võrdsed tingimused 
spordiga tegelemiseks jne.
   Olen Valga maavanemana, Riigikogu liikme ja nüüd kesk-
konnaministrina töötades mõistnud, et piirkonna areng sõltub 
riigivõimu ja kohaliku omavalitsuse heast koostööst. Ettevõtmisi 
saadab edu siis, kui kõik osapooled teavad täpselt, mida nad soo-
vivad ja kuidas seda ellu viia. Mida paremini seejuures kohalikku 
elu tunned, seda parem. Mina olen kohalik. Olen valgamaalane 
ja selleks ka jään. Armastan oma kodukanti, töötan selle nimel, 
et siin läheks kõigil hästi.

Au ja kiitus Valgamaa rahvale !

Koolivaheajad möödusid enamasti just Otepää 
ümbruses. Juusa, Kaarna, Nüpli ja veel mitmed 
järved on kõik järele proovitud ja omal ajal tead-
sin täpselt, kuidas ühes või teises kala võttis. 
    Kevadisel vaheajal, kui lumi Otepää linnatäna-
vail sulama hakkas ja vahutav veejuga lastesõime 
maja juures alla Pühajärve poole vuhises, sättisi-
me veeteele suured veskirattad vurama. Rahvas 
jäi mäeveerele seisma ja muudkui imestas, et 
vaata kui toredad poisid, ei tee koerusi vaid 
uurivad füüsikat ja ehitavad veskit. 

Kõverat kaske ma mäletan
Suvel lõid aga kired tõeliselt lõkkele. Pühajärve 
liivarand meelitas juba varahommikul kohale. 
Minu ajal seisis püsti veel kõrge hüppetorn ja sealt 
alla hüpates sai tõelisi trikke teha. Romantilisi 
paadisõite Kloostrisaarele ja tütarlaste upitamist 
kõvera kase peale istuma meenutan tänaseni 
heldimusega. Poisid said galantseid kavalere 
mängida.
   Ka minu esimene ajalehe kaastöö on seotud 
on seotud Otepääga. Käisin vist viiendas klassis, 
kui oma koolikirjandis suve meenutades panin 
värvikalt kirja öise vähipüügi, kus ma käisin koos 
kohalike poistega. Mind pandi tookord konni 
püüdma ja neid siis elusalt kahva külge siduma. 
Tänaseni tulevad külmavärinad ihule, kui seda 

meenutan. Aga õpetajale kirjand meeldis ja ta 
saatis selle ajalehe Säde kirjandusvõistlusele. 
Lugu avaldati ja ma sain auhinnalise koha. 

Korruptsiooni lõhnaga võimuvõitlus
Viimastel aastatel Riigikogus töötades on Otepää 
hakanud ka tuska valmistama. Ei Valgas, ega 
Tallinnas Nuustaku kohta head sõna naljalt ei 
kuule. Vahel tundub, et kohalikku vallavolikok-
ku on sattunud hulk kelme ja sulipoisse. 
   Varem ei suutnud ma mõista, kus asub see 
Otepää ääretu rikkus, mille nimel vend venda 
ei tunne. Viimaste kuude maatehingud, millega 
Otepää vallavolikogu endine esimees otseselt 
seotud ja mille eest ka natuke juba kinni istus, 
avas mu silmad. Varem ma ei julgenud kõike, 
mida kohalikud inimesed üüratust maa- ning 
kinnisvaraärist rääkisid, uskuda. Nüüd ma neid 
jutte usaldan ja mõistan, mille nimel talvepea-
linnas võimuvõitlus käib.
   See, et Otepää valgustkartvate tehingute nii-
did reformierakondlasest Valga linnapeani välja 
jõuavad ja volikogu liikmed teda umbusaldusega 
ähvardavad, paneb salajase äri mastaabi üle 
mõtlema küll. Kui ma kohalike inimeste jutud 
peas kokku sean ja ümbruskonna kaardi peale 
vaatan, jääb mulje, et looduskauni paiga kõik 
paremad maatükid ongi juba omadele maha 
parseldatud. 1. veebruari Lõunalehest sain 
kahtlustele kinnitust.  
   Reformierakondlaste ülekaal on Otepää val-
lavolikogus olnud nii suur, et nad tegid kõike, 
mida vaid tahtsid, viitas Lõunaleht endisele 
revisionikomisjoni esimehe sõnadele. Ajalehe 
loost paistab, et ka Res Publica on asja tagant 
tõuganud. 
   Olles ise viimasel ajal Otepää asjadega üsna 
hästi kursis, võin arvata, et Lõunalehe artiklis 
„Läbi linnapea ametiposti jõukuse poole...” kir-
jeldatu on vaid üks väike osa korruptsiooni-
lõhnaga hiigelärist, mida kohalikud võimume-
hed on siin ajanud. Tundub, et kui Otepää vallas 
üks korralik revisjon teha, Riigikontroll sisse 
tuua ja kõik viimaste aastate kinnisvaratehingud 
üle vaadata, võib talvepealinnas puhkeda vist 
küll üleriigiline skandaal. See on tulevik, mis 
jääb aga nähtavasti aega, mis tuleb pärast märt-
sikuiseid Riigikogu valimisi, kui uus riigivõim 

koos ja õige aeg Otepää rahaafaääre uurima 
hakata.
   Kuid hüpakem hetkeks tagasi ka minevikku. 
Kuhu on jäänud Otepää mõrvalugude uuri-
mine? Kadunud metsamehed? Tõnis Prunn, 
Vladimir „Kuts” Kaidalov, endine politseinik 
Toivo Vender... Viimane võttis eesmärgiks 
Otepää väidetava korruptsiooni paljastamise. 
Mis mehega juhtus? Ta lendas õhku otse val-
lamaja ees. Hiljem on täpselt välja selgitatud, 
kus sel hetkel viibisid vallavanem ja volikogu 
esimees, teised Otepää juhtfiguurid. Kindlasti 
elab praegugi Otepääl kümmekond inimest, kes 
nende kuritegude anatoomiat täpselt teavad ja 
hästi mäletavad. Kas nad hakkavad ka kunagi 
rääkima? 

Aeg läheb kiiresti! 
Tänapäev saab varsti möödunuks. Püüame siis 
üheskoos, et tulevikus meie kõigi mälestused 
armsast Otepääst vaid meeldivad oleksid ja 
mõru maiku suhu ei tooks. Kui me jälle püha 
järve kaldale astume, võiksime talle puhta sü-
damega otsa vaadata ja tunda heameelt selle 
Eestimaa ilusa paiga hea käekäigu eest, millele 
ise kaasa aitasime. 
   Tänan siiralt nii Palupera, Puka, Otepää kui 
ka Sangaste inimesi, kes eelmistel valimistel mul-
le hulga hääli andsid. Koos Valga linnaga tuli 
neid palju üle tuhande. Tänu siinsete inimeste 
toetusele oleme Riigikogu Keskfraktsiooniga 
suutnud ellu viia jõulise pensionireformi, mis 
pärast valimisi meie võidu korral kindlasti jät-
kub ja tõstab keskmise vanaduspensioni 8000 
kroonini kuus. 
   Palk peab lähiaastail tõusma Euroopa tasemele, 
ehk 25 000 kroonini kuus. Tasuta koolilõuna 
tuleb gümnaasiumi lõpuni ja tasuta koolitarbed 
1. klassist alates. Sünnitoetused tõstame 10 000 
kroonini. Palju muudki on meil valimisplatvor-
mis. Näiteks vanemapalga pikendame lapse 
kolmeaastaseks saamiseni.     
   Tehkem 4. märtsi valimistel õige valik ning 
saatkem Riigikokku juba kogenud ja tuntud 
inimesed. Mina olen nõus oma tööd jätkama 
ja Otepää, Palupera, Puka ning Sangaste rahva 
huve kaitsma. Teeme valimised ära ja ajagem 
nelja valla asju üheskoos edasi! 

Kaunid mälestused ja 
mõru tänapäev

ARVAMUSLUGU

HEIMAR LENK
Riigikogu liige,
kandidaat nr. 313

Palupera, Puka, Otepää, Sangaste on meie peres mänginud väga suurt rolli. 
Sellepärast, et minu ema Endla sündis Pühajärve vallas ja suurema osa 
lapsepõlvest saatsimegi koos õe Marikaga mööda Lõuna-Eesti kuppelmaastikul. 


