
Kagu-Eestist pääses Riigi-
kogusse üheksa inimest

Valgamaal oli nimekirjadesse kantud 
24 985 valijat, neist hääletas 13 336, 
mis on 53,38 protsenti. Võrumaal käis 
hääletamas 60,94 ja Põlvamaal 57,42 
protsenti. Otepää vallas oli osalusprot-
sent 61, Palupera vallas 57, Puka vallas 
55 ja Sangaste vallas 52.
   Valgamaal eelistasid valijad Kesk-
erakonda (26,3 %), järgnes Reformi-
erakond 22,5 ja Rahvaliit 18,5 prot-
sendiga. Võrumaal sai parima tule-
muse Sotsiaaldemokraatlik Erakond 
(24,2 %), järgnesid Reformierakond 
22,5 ja Keskerakond 18,1 prot-
sendiga .  Põlvamaal  võ idutses 
Reformierakond 28,9 protsendiga, järg-
nesid Keskerakond 24,5 ja Rahvaliit 
15,1 protsendiga.
   Kokku näitasid kolme maakonna vali-
jate eelistused üle riigi tuntud isikute 
populaarsust. Sotsiaaldemokraatliku 
Erakonna esimees Ivari Padar kogus 
Võrumaalt 3023, Valgamaalt 1021, 
Põlvamaalt 1222, välismaalt viis ja e-
hääletuselt 251 häält – 1,06 kvooti.
   Valgamaal sai Valga linnapea Margus 
Lepik 1787 häält, Heimar Lenk 1588 
ning Rein Randver 1408. 
   Põlvamaalt sai maavanem Urmas 
Klaas 2864 häält. Erki Noolele andis 
Võrumaa 1188 häält, Põlvamaa Ester 
Tuiksoole 1294 häält.
   Rohelise erakonna esindajad ei pää-
senud Valga- Võru- ja Põlvamaalt 
Riigikokku.
   Riigikokku pääses isikumandaadiga 
üldse kümme inimest, neist viis olid 
reformierakondlased. Reformierakonna 
juhi Andrus Ansipi 22 556 häält 
andis 3,77 kvooti ehk lisaks endale 
tõi ta Riigikokku veel kaks inimest. 
Keskerakonna juht Edgar Savisaar tee-
nis 18 013 häälega 3,1 kvooti, refor-
mierakondlasest Tartu linnapea Laine 
Jänese 9311 häält andsid 1,68 kvooti ja 
IRLi peaministri kandidaat Mart Laar 
9252 häält 1,59 kvooti. 
   Keskerakondlasest Vilja Savisaar 
sai 8517 häält ja 1,42 kvooti, välismi-
nister Urmas Paet 8684 häälega 1,41 
kvooti, Narva linnavolikogu esimees 
Mihhail Stalnuhhin 5474 häält ehk 1,22 
kvooti, reformierakondlane Keit Pentus 
7049 häält ehk 1,21 kvooti, justiitsmi-
nister Rein Lang 7021 häält ehk 1,17 
kvooti ning sotsiaaldemokraatide juht 
Ivari Padar 5522 häält ja 1,06 kvooti.    
Kõige väiksema häälte arvu ehk 435

Pühapäeval toimunud 
Riigikogu valimised näitasid,
et inimeste valmisaktiivsus 
on tõusnud.     
   Valimiskomisjonide liikmed 
kinnitasid, et eriti üllatas neid 
noorte suur osavõtt.
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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 häälega pääseb riigikokku Tallinna 
Haabersti, Põhja-Tallinna ja Kristiine 
linnaosas kandideerinud roheliste era-
konna liige Maret Merisaar.
   Alla 500 häälega pääsevad riigikokku 
tänu kompensatsioonimandaatidele ka 
reformierakondlane Tatjana Muravjova 
(438 häält), roheline Valdur Lahtvee 
(473) ja keskerakondlane Jaan Kundla 
(495).
   Alla tuhande hääle kogus tulevastest 
riigikogu 101 liikmest 21 inimest.

Kuidas ja kelle poolt hääletati 
meie  piirkonnas

Eesti Kristlikud Demokraadid said 
Otepääl 30, Paluperas 6, Pukas 15 ja 
Sangastes 9 häält. 
   Keskerakond kogus Otepääl 326, 
Paluperas 80, Pukas 173 ja Sangastes 
141 häält. Heimar Lenk sai meie piir-
konna valdades vastavalt 108, 44, 94 
ja 54 häält. Otepää ettevõtja Maie Niit 
kogus samas 162, 19, 38 ja 26 häält.
   Reformierakonna tulemus oli 
Otepääl 460, Paluperas 86, Pukas 255 
ja Sangastes 117. Margus Lepik sai 
siin vastavalt 125, 31, 20 ja 62 häält, 
Võru linnapea Ivi Eenmaa aga 124, 
23, 23 ja 19 häält. Puka vallavanem 
Heikki Kadaja 23, 8, 201 ja 10 häält. 
Valgamaalt kokku sai Kadaja 265 ning 
3 maakonna peale 289 häält.
   Isamaa ja Res Publica Liidu parim 
meie oli piirkonnas Erki Nool, hääli 
vastavalt 181, 40, 74 ja 53. Jaanus 
Barkala tulemus oli samas 60, 9, 3 ja 
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ILMUB 2 KORDA KUUS!
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Triin Peips kinnitas pärast valimissedeli kasti laskmist, et ta tegi õige valiku.

5 häält. Valgamaalt sai Barkala 84 ja 
kokku 103 häält.
   Rahvaliidu kandidaat Jaanus Raidal 
kogus Otepäält 237, Paluperast 
22, Pukast 6 ja Sangastest 7 häält. 
Valgamaalt sai Raidal kokku 311 ja 
3 maakonna peale kokku 408 häält. 
Üldse said rahvaliitlased Otepäält 370, 
Paluperast 176, Pukast 61 ja Sangastest 
51 häält.
   Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Ivari 
Padar võttis Otepäält 241, Paluperast 
41, Pukast 66 ja Sangastest 60 häält. 
Sangaste vallavanem Kaido Tamberg 
sai vastavalt 7, 5, 4 ja 50 häält. 
Valgamaalt kokku sai Tamberg 89 
ja kolme maakonna peale 115 häält. 
Üldse said sotsiaaldemokraadid meie 
piirkonnast vastavalt 291, 61, 89 ja 136 
häält.

   Eestimaa Rohelised: kokku Otepäält 
110, Paluperast 24, Pukast 44 ja 
Sangastest 29. Evar Riitsaar sai 30, 7, 
18 ja 9 häält.
   Kõige rohkem hääli sai Otepää valija-
telt Ivari Padar, Palupera valijatelt Rein 
Randver, Puka valijatelt Heikki Kadaja 
ja Sangaste valijatelt taas Ivari Padar.
   K r i s t l i k u d  D e m o k r a a d i d , 
K o n s t i t u t s i o o n i e r a k o n d , 
Iseseisvuspartei, Vene Erakond Eestis, 
Vasakpartei ning üksikkandidaadid vii-
eprotsendist valimiskünnist ei ületanud 
ja Riigikogusse ei pääsenud.
   Kes tegelikult hakkavad Riigikogus 
tööle, selgub siis, kui on moodustatud 
valitsuskoalitsioon, ministrid paigas 
ja Riigikogust loobujad oma sõna 
öelnud.

Laupäeva, 24. veebruari keskpäeval 
toimus Vabadussõja ausamba juures 
mälestustseremoonia, kus kõnelesid 
Otepää volikogu esimees Aivar Nigol 
ja kirikuõpetaja Jüri Stepanov. Seejä-
rel panid veteranid, kaitseliitlased ja 
vallajuhid pärjad ausamba jalamile.

   Eesti Vabariigi aastapäeva kontser-
taktusel, mis toimus Otepää kultuuri-
keskuses said Otepää medali ja 500 
krooni suuruse preemia Aiandus-Mes-
indus Seltsi juht Aili Konts, Sihva vels-
ker Ene Türk, kultuurikollektiivide juht 
ja kultuuri edendaja Evi Savi ning hari-
duse edendaja Manivalde Kutsar.
   Otepää vallavalitsuse tänukirja ja 500 
krooni suuruse preemia said tulemus-
liku töö eest: 
1.Peeter Sokk seltsi- ja külaelu eden-
damisel,
2.Evi Kets tervishoiu ja rahvakultuuri 
edendamisel,
3.Eino Saar Otepää Invaühingu juhti-
misel,
4.Kalju Ojaste suusatreenerina,
5.Sinaida Ernits kultuuri edendamisel,
6.Ene Pooland Otepää ajaloo tutvusta-
misel giidina,
7.Ene-Mall Vernik-Tuubel hariduse ja 
kultuuri edendamisel,
8.Melanija Pullerits Eesti-Soome sõp-
russilla korraldaja ja hoidjana,
9.Tiiu Saar Ilmjärve kalmistuvahina,
10.Maie Soo proviisorina,
11.Helmut Kulpson valla teede korras-
hoiul,
12.Angela Toome rahvakultuuri eden-
damisel.

OT

Otepää tähistas 
Eesti Vabariigi 
sünnipäeva

Valgamaa kohalikele omavalitsustele 
on riik avalikult kasutatavate kohalike 
teede investeeringuteks eraldanud 17 
659 000 krooni. Otepää saab sellest 2 
412 000, Palupera 903 000, Puka 1 401 
000 ja Sangaste 1 190 000 krooni.
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Riik andis kohalikele 
teedele raha

Kesk-
erakond

Reformi-
erakond

Isamaa ja 
Res Publica 
Liit

Riigikogu mandaatide arv erakondade kaupa
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Nigol (paremal) 



9. märts 20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 23. 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.

SÜNNID
Katarina Kivimäe 9. veebruar 
Siim Jüris 26. veebruar

Toimetuselt
Kuna paljud Otepää Teataja lugejad ei 
ole LõunaLehte lugenud, ega mõista, 
millest räägib kõrvalolev Aivar Nigoli 
kirjutis „Lugupeetud ”murelikud ko-
danikud” Raidal ja Vikard!“, avaldame 
mõne lõigu 2007. aasta 1. veebruari 
LõunaLehes pealkirjaga „Läbi linnapea 
ametiposti jõukuse poole…“ ilmunud 
pikemast kirjutisest. 

„Kohe, kui Otepää ekslinnapeast ja 
-vallavanemast Aivar Nigolist oli mullu 
19. detsembril saanud Otepää valla-
volikogu esimees, hakkas LõunaLehte 
laekuma infot ja dokumendikoopiaid 
Nigoli kinnisvaratehingutest tema va-
litsemise ajal. Otepäälastel on need 
meeles ja pahameel pole kuhugi kadu-
nud, ent õigluse jaluleseadmine ei ole 
enam juriidiliselt võimalik.
   Värvikaks tehinguks sai hoonete ja 
maatüki soetamine praeguse Otepää 
südalinnas raekoja kõrval aadressil 
Tartu tn 1a, mille saatusest rääkisid 
LõunaLehele Otepää linnapea aastaist 
1989-92 Jaanus Raidal ning mõnda 
aega volikogu revisjonikomisjoni juh-
tinud Rein Vikard.
....................
Tookordne Otepää linnapea Raidal 
rääkis: „ Korraldasime kesklinna kujun-
duse konkursi ja nähti ette kõnealuse 
hoone lammutamine. Suvel 1992 tegin 
ühistule ettepaneku ruumid tühjaks 
teha, sest maja läheb lammutamisele. 
Tehtigi tühjaks.“
   Sügisel pani Raidal linnapea ameti 
maha – ta valiti riigikokku. „1993 vaa-
tasin, et linn ei viigi volikogu otsust 
täide, maja ikka veel püsti. 1994 tek-
kisid juba dokumendid selle kohta, et 
hoone on ühistult ostnud AS Hazel või 
hiljem OÜ Otepää Kommerts – mõle-
ma aktsionärid olid Aivar Nigol ja Kalle 
Hendrikson,“ rääkis Raidal. 

Austatud lugeja!
     
  Hea kombe ko-
haselt tutvustan 

end kõigepealt, kuna pole varem 
Teie poole pöördunud. 
   Olen SA Otepää Tervisekeskuse 
uus juhataja, tööl selle aasta algusest 
peale. Minu nimi on Riina Saarma, 
olen arst ja töötanud 20 aastat 
Maarjamõisa Närvikliinikus. Minu 
kitsam eriala on taastusravi, millest 
olen kirjutanud ka oma raamatutes 
„Insuldijärgne taastusravi“ ja „Terve 
selg ja terve kael“. Viimasest raama-
tust ilmus eelmise aasta lõpus uus, 
täiendustega trükk. 
   Oma raamatutes annan nõu, kuidas 
erinevate haiguste puhul iseennast 
aidata, mida teha, et seisundit paran-
dada ja/või terve olla. Seega pean 
väga oluliseks iga inimese aktiivset 
suhtumist oma tervisesse, mitte et 
las teised teevad mind terveks, mina 

elan nii nagu tahan. Sellest ajenda-
tuna on minu pöördumisel ka vastav
 pealkiri.
   Tervistkahjustav eluviis on liiga 
paljudele meist aktsepteeritavaks 
muutunud, mõnede arvates lausa 
elunormiks saanud. Vaadates kõige-
pealt iseennast ja alles seejärel teisi 
me näeme, et haigusi tekitavatest ris-
kifaktoritest enam ei hoolita. 
   Kõikjal tänavatel kohtab suitse-
tajaid, kuigi igaüks meist on tead-
lik, et suitsetamine kahjustab mitte 
ainult suitsetajat ennast vaid ka kõiki 
neid, kes on sunnitud sisse hingama 
saastatud õhku, sest tuul kannab seda 
edasi. Kuue lapse emana on mul eriti 
kahju lastest, kes ema-isa käekõrval, 
süles, vankris, kelgul, toast rääki-
mata saavad aeglaselt, kuid kindlalt 
toimiva tervisekahjustuse. Kuna laps 
peab kõike, mida armsad vanemad 
teevad, õigeks, kasvavad suitsetajate 
peres tulevased nikotiinisõltlased.   

   Sama lugu on alkoholiga, narkoo-
tikumidega, liig- ja valetoitumisega, 
vähese viibimisega värskes õhus ja 
laiskusega teha trenni. Hoolige roh-
kem iseendast ja oma tervisest, käi-
tuge nii, et ka teiste inimeste tervist 
ja meelerahu Teie eluviis ei kah-
justaks. Otepää imetore asukoht, 
suurepärased liikumisvõimalused 
tervise- ja tippspordiharrastajatele 
lausa nõuavad, et siin linnas alus-
tataks esimesena tervislike eluviisi-
dega igas peres ja juba täna. Igaüks 
meist saab hoolikalt järele mõeldes 
midagi oma tervise ja pere ning kaas-
kodanike elukvaliteedi parandamise 
heaks teha. Soovin selleks ausat ene-
seanalüüsi ja tarka pealehakkamist!
   SA Otepää Tervisekeskuses saab 
taastusarsti konsultatsiooni, selleks 
on vaja saatekirja, kokkulepitud aega 
ja kahjuks ka raha, sest haigekassa 
ei rahasta veel taastusravi Otepääl. 
Vajadusel helistage tel. 7668 561. 

Otepää tervisepealinnaks!

   LõunaLehe artiklist ilmneb, et 
Raidal ja Vikard on saavutanud 
valetamises ja faktide moonutami-
ses kõrgtaseme. Neile meenuvad 
igasugused huvitavad seigad. 
   Näiteks Raidal mäletab täpselt 
sündmusi, mis toimusid pärast maa-
ilmasõda. Teab rääkida olematutest 
linnavolikogu otsusest. Ka teab ta 
täpselt, et osa linnavalitsuse doku-
mente on kolimise käigus hävitatud 
ning justkui mina olevat seda rää-
kinud (ise ei tea, et olen). Samuti, 
et kunagine aselinnapea Riho Karu 
on „tankist“. 
   Loomulikult  aga ei  meenu 
Raidalile tema allkirjaga 20. juunil 
2002. a. Otepää vallavolikogu otsus, 
millega on kehtestatud Otepää kesk-
linna krundijaotuskava detailplanee-
ring. Nimetatud planeeringus on ühe 
objektina kirjeldatud Tartu 1A krunti 
ja hoonet.
   Vikard mäletab samuti sõjajärgseid 
aegu hästi. Teab rääkida Tartu 1A 
hoone ebaseaduslikkusest. Kum-
mastav on lugeda minu jutuajamis-
test temaga nimetatud hoone teemal 
(Vikardil on huvitavad fantaasiad). 
Kindlasti on Vikardil raske tun-
nistada, et tegelikult ei suutnud ta 
revisjonikomisjoni esimehena tööga 
toime tulla, kuna ta ei saanud aru 
komisjoni töö ülesannetest ja töö-
põhimõttest.
   Mõlemal mehel oleks võinud vähe-
masti niipalju lugupidamist ja aus-
tust olla Otepää linna aukodaniku 
Avo Raidi mälestuse suhtes, et mitte 
hakata teda mustama. Raamatupoe 
ruumide ostukonkursi võitis firma 
Varamu ausalt, tehes selleks parima 
pakkumise (ostuhind koos investee-
ringutega).
   Otepää Tarbijate Ühistult Tartu 
1A ostmisel AS Hazel poolt ei saa 

Vastuseks LõunaLehes ilmunud 
artiklitele.

Vahetult enne Otepää Valla-
volikogu esimehe valimisi 
alustati minu vastu järje-

kordset laimukampaaniat. Sain vas-
tava hoiatuse oma oponentidelt, kes 
soovitasid mul volikogu esimeheks 
mitte kandideerida. 
   Kandideerimise korral lubati mind 
sopaga üle kallata. Seekord leidsid 
„murelikud kodanikud“ väljundi nö 
kollase väljaande LõunaLeht kaudu. 
Mulle helistas LõunaLehe ajakirja-
nik ning palus kommentaare kümme 
aastat tagasi sõlmitud rendilepingule. 
Minu küsimusele, et millest selline 
huvi, vastas ajakirjanik, et temalt on 
lugu tellitud ja ta peab kindlasti selle 
loo kirjutama selle nädala neljapäe-
vasesse lehte. Pakkusin kirjutajale 
võimalust kohtumiseks ning lepingu 
ja objektiga Otepääl tutvumiseks. 
Sellest ajakirjanik loobus.
   Nimetatud artiklile esitasin avaliku 
vastuse, mille saatsin laiali meedia-
kanalitele ning politseile. Vastuses 
juhtisin tähelepanu, et kirjutis sisal-
dab valeinformatsiooni ja lugejat 
eksitavat infot. Artikli eesmärgiks on 
avalikkusele luua eksitav pilt raekoja 
ja kohviku rentimisest, mitte aga 
rääkida lepingu sisust ja objektist. 
Tegelikult on rendilepingu objektiks 
üksnes keldri rentimine.
   Kui esimene katse ei andnud pii-
savalt tulemust, siis tehti uus üritus. 
Nüüd sain LõunaLehest teada ka 
„murelike kodanike“ nimed. Samad 
kodanikud on minu kohta laimu ja 
valet levitanud juba pikki aastaid. Nii 
toimus see enne 2002. a. kohalikke 
valimisi, seejärel riigikogu valimis-
tega seoses ning ka viimaste 2005. 
a. kohalike valimiste ajal. 

Lugupeetud ”murelikud kodanikud” 
Raidal ja Vikard!

olla tegemist erastamise ega äras-
tamisega, kuna nimetatud tehing ei 
ole tehtud ei riigi ega ka kohaliku 
omavalitsusega. Tegemist on kahe 
eraõigusliku juriidilise isiku vahelise 
ostu-müügiga.
   Üle Eesti on omanikud saanud 
oma hoonete juurde krundid vas-
tavalt nõukogude ajal tehtud maa-
eraldustele. Tartu 1A maaeraldus oli 
944 m², mis maakorralduse huvides 
vähendati 840 m²-le, et jätta hoonele 
ainult selle teenindamiseks vajalik 
maa. Linnavalitsus lähtus siin üldis-
test põhimõtetest ega teinud mingeid 
eelistusi. 
   Kokkuvõtteks saan aru, et Raidalil 
ja Vikardil ei ole peale vale ja laimu 
võimalik millegagi ennast esile tõsta. 
Aastaid on need mehed tegelenud 
mustamisega, esitades kaebusi nii 
maksuametile, politseile ja kaitse-
politseile, õiguskantslerile, ministee-
riumidele, maavanemale jt.  
   Kuid vaadates kasvõi kohalike 
omavalitsuste valimisi, siis pro-
grammi, kuidas Otepääd edasi viia, 
pole neil kunagi olnud. Samas pole 
siin ka midagi imelikku. Hr. Vikard 
on ju pikki aastaid elanud ja töötanud 
Leningradis ning saanud sealt hea 
ettevalmistuse taoliseks tegevu-
seks.
   Sama on ka hr. Raidaliga, kes ei 
oska ega vist soovigi millegi tõsise-
maga tegeleda. Kunagi olid Raidali 
suhtes lootused suured, aga kahjuks 
on ta need suutnud maha mängida.

AIVAR NIGOL

Pilkuse külas sündis tiiki laiendades pool-
saarest saar, kus on suviti küülikute kodu. 
   Otepää valla Pilkuse küla lillemäe talu 
on koduks viie lapsega perele. Laste ema 
Reet Pulk arvab, et saarega tiik on nende 
kodu uhkus. Saarel elab neli külvikut, kes 
on muru saarel nii kenasti tasaseks pü-
ganud, et see näeb välja nagu hoolsa niit-
ja käe alt tulnud.

MAAKODU

O  T  E  P  Ä  Ä

T E I S E D  M E I S T

Küülikusaar tiigis

Jaanus Raidal:
”2002. aasta volikogu otsuse 
kinnitas volikogu esimees ka siis, 
kui ta ise oli otsuse vastu.” 

OTEPÄÄ KULTUURI-
KESKUSE UUS TÖÖTAJA

Kunstiline juht 
Merle Soonberg

Olen 30aastane, sün-
d inud  ja  kasvanud 
Otepääl.  Kooliteed 
alustasin Otepää Güm-

naasiumis, kus lõpetasin 9 klassi. Edasi viis 
mind tee Põltsamaale Kodu- ja Põllutöö 
Kooli, kus omandasin koka elukutse. Olen 
abielus ja kahe lapse ema. 
   Kogu oma teadliku elu olen tegelenud 
muusikaga ning praegu õpin TÜ Viljandi 
Kultuuriakadeemias pärimusmuusikat. 
Vabal ajal juhendan kahte rahvamuusika-
orkestrit ja hobikoori Otepääl ning noorte-
koori Hellenurmes. Olen ka Otepää valla-
volikogu kultuurikomisjoni liige.
   Alates märtsist alustan tööd Otepää 
Kultuurikeskuses kunstilise juhina. Mul 
on väga hea meel kutsuda teid, kallid val-
lakodanikud, avaldama oma arvamust meie 
kultuurielu elavdamiseks. Tõde on see, et 
meie vallarahvas on väga kodukeskseks 
muutunud, mis loomulikult ei ole paha, 
kuid ennast peab ka kultuuriliselt harima 
ja seltsielu elama.
   Oodatud on kõik ettepanekud ja mured 
telefonil 5662 6481 või 7655 212 (Otepää 
Kultuurikeskus), või e-mailiga: Merle.
Soonberg@mail.ee. 
   Loodan meeldivale koostööle kõigiga.

TUTVUSTAME UUSI TÖÖTAJAIDLõuna Politseiprefektuur tähistas Eesti 
Politsei taasloomise 16. aastapäeva. 
Prefekt Aivar Otsalt andis prefektuuri 
parimatele töötajatele üle teeneteplaa-
did. Aktiivseid kadettide ja kolleegide 
koolitajaid tunnustati mentori aumärgi-
ga ning pikaajalisi töötajaid teenistus-
märgiga.
   Autasusid pälvisid ka Otepääl tööta-
vad ametnikud.
Teeneteplaatide vääriliseks tunnistati 
Valga politseijaoskonna parima kor-
rakaitsepolitseinikuna patrullitalituse 
vanemkonstaabel Andres Rosenberg 
ja Valga maakonna parima kriminaal-
politseinikuna politseijuhtivinspektor 
Aarne Vihm.
   Pikaajalise teenistuse eest Eesti 
politseis annetas politseipeadirektor 
pikaajalise teenistuse teenistusmärgi 
“15 aastat laitmatut teenistust” kokku 
sajale Lõuna Politseiprefektuuri teenis-
tujatele. Märgi said ka Sergei Gergalo, 
Andres Rosenberg ja Aarne Vihm. 

OT

Lõuna politseiprefek-
tuur tunnustas parimaid 
töötajaid

Tänuavaldus
Tänan kõiki, kes andsid hääle 
minule Otepäält, Pukast, San-

gastest, Tõllistest, Laatrest, 
Valga ja Tõrva linnast ning 
Põlva ja Võru maakonnast.

Maailmas pole kaunimat ülekül-
lust, kui TÄNU üleküllus.   
 Maie Niit

Tänan kõiki valijaid, kes 
mind Riigikogu valimistel 
toetasid.

Võitlus parema ja edumeelse-
ma Eesti ja Otepää tuleviku 

nimel jätkub.

Jaanus Raidal
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AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Politsei soovitab: asutuste uksed 
lukku ja asjad järelvalve alla

� Otsustati väljastada kasutusluba ASle Otepää Veevärk kuuluvale reovee-
puhastusjaama kompostväljakule Kastolatsi külas; OÜle Livius kuuluvale 
elamule asukohaga Männi tn 3 Otepää linn; OÜle Livius kuuluvale suvilale 
asukohaga Männi tn 3 Otepää. 
� Otsustati väljastada ehitusluba Kuldar Veerele tiikide rajamiseks asukohaga 
Otepää vald Nüpli küla Piiri ja Partsilombi maaüksustel; Asko Juhkamile 
elamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Vana- Otepää küla Pedaja 
maaüksus; Ago Vilumaale kuuluvale elamule Kastolatsi külas Kolmnurga 
maaüksusel. 
� Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Anneli Vähile tiigi rajamiseks ole-
masoleva märgala piires asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla Pedajamäe 
maaüksus. 
� Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 18.01.2007 korraldus nr 2-4-49.
� Otsustati määrata ühekordset abiraha Otepää valla veteranidele.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetust 3 vallakodanikule.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Strateegilise keskkon-
namõju hindamine” pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan 
rõivassepp, Mati Lüdimois, Marek Merilo, Ülle Veeroja.
� Otsustati riigihanke tagatiste tagasimaksmine Saloni Büroomööbli ASle, 
ASile Litero ja Hansekon OÜle. 
� Otsustati määrata projekteerimistingimused ASle Viiburi Kinnisvara, 
asukohaga Pilkuse küla Otepää vald Otimäe maaüksus, suvila ehitusprojekti 
koostamiseks; OÜle Ressaks külalistemaja, asukohaga Otepää vald Kastolatsi 
tee 9; OÜle Jaotusvõrk Nugise 10/0,4 kV mastalajaama püstitamise olemaso-
levale õhuliinile ja 0,4 kv õhuliini rekonstrueerimise, asukohaga Märdi küla 

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää vallas
9. märtsil kell 19.00 Kultuurikeskuses. Muusikaline 

kokkusaamine SÄSI Lauri Saatpalu 
ja Peeter Rebasega. Pilet 100 
krooni. õpilastele ja pensionäridele 
80 krooni.

14. märtsil kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää 
Muusikakooli ansamblite kontsert. 
Tasuta. 

15. märtsil kell 20.00 Kultuurikeskuses kino ”Öö muu-
seumis”. Pilet 20 krooni. Tutvu 
filmiga www.superkinod.ee.

17. märtsil kell 18.00 Kultuurikeksuses. Talvepealinna 
hooaja lõpetab hingemuusika kont-
sert. Ralf Taal (klaver). Tasuta.

24. märtsil kell 12.00 Kultuurikeskuses paarismälumän-
gu Eesti meistrivõistluste etapp.

Otepää vallavalitsuses:

Otepää vallavolikogus:
� Otsustati kinnitada Otepää lasteaed Pähklike arengukava 2007-2009.
� Otsustati valida rahvakohtunike kandidaatideks Jaanus Barkala, Kristi 
Väär, Kersti Tamm, Urmas Jaagusoo, Mari Mõttus.
� Otsustati anda nõusolek Otepää Vallavalitsusele invavarustusega väikebussi 
Renault Trafic 2,0 kasutusrendi lepingu sõlmimiseks.
� Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Pühajärve külas asuv 
Kannistiku 1 maaüksus, Pilkuse külas asuv Pilkuse vallamaja maaüksus, Sihva 
külas asuva Voki katlamaja hoonete alune ja seda teenindav maa, Pühajärve 
tee 14 asuvate hoonete alune ja seda teenindav maa, Otepää linnas Tartu mnt 
2 asuvate hoonete alune ja seda teenindav maa.
� Otsustati algatada Otepää vallas Nüpli külas Alamäe kinnistu detailplanee-
ring.
� Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange Otepää valla 
üldplaneeringu teostaja leidmiseks.
� Otsustati hüvitada vallavanem Aivar Pärlile isikliku sõiduauto teenistus-
sõitudeks kasutamise kulud sõidupäeviku esitamisel.

� Algatamata jäeti Otepää linnas Sulaoja tee 13 kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on tingi-
muste loomine olemasolevate ehitiste ümberehitamiseks korterelamuteks 
ning maa sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks. Detailplaneeringu 
algataja ja koostamise korraldaja on Markfox OÜ (Kasejõe 2, Ülenurme, 
Tartumaa). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul OÜ Otepää 
Maamõõdubüroo (Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Detailplaneeringu kehtes-
taja 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 Nüpli külas Taga-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on maa krun-
tideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehi-
tusõiguse alade määramine. Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja 
on OÜ Regsil (Järsi küla, Raasiku vald, Harjumaa). Detailplaneeringu koostaja 
on korraldaja ettepanekul OÜ Teadmised ja lahendused (Pühajärve küla, 
Otepää vald). 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 

ehitusprojekti koostamiseks; SAle Tehvandi Spordikeskus asukohaga Nüpli 
küla Otepää vald Olümpiakeskus Tehvandi maaüksus, 5 km suusarolleriraja 
rekonstrueerimise ehituprojekti koostamiseks.
� Otsustati anda MTÜle Bricole luba korraldada Otepää Valla halduster-
ritooriumil Väikese Munamäe keskuses FIS Euroopa Kariketapp lumelau-
ahüpetes “Otepää Big Air” 24.02. 2007.
� Otsustati jätta algatamata Otepää linnas Sulaoja tee 13 kinnistu detailpla-
neeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine; Taga-Kellamäe kinnistu 
keskkonnamõju strateegiline hindamine.
� Otsustati jagada Männituka, Lätte, katastriüksus.
� Otsustati määrata ühekordne toetus 29 vallaelanikule.
� Otsustati Jaanuse katastriüksuse maade vahetamine.
� Otsustati kinnitada riigihanke “Avalik liinivedu Otepää valla bussiliinidel” 
pakkumistoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
� Otsustati anda luba OÜle Prodask paigaldada reklaamstend suurusega 
0,6x 1m aadressile Mäe 27, Otepää.
� Otsustati sõlmida äriruumi asukohaga Lipuväljak 13, III korrus ruum nr 
321, üürileping Manglusson OÜga.
� Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse tõttu 2 isiku-
le.
� Otsustati määrata puudega inimese toetust 2 isikule.
� Otsustati anda Otepää medal Aili Kontsale, Ene Türkile, Evi Savile ja 
Manivalde Kutsarile.
� Otsustati anda tänukiri Peeter Sokkale, Evi Ketsile, Eino Saarele, Kalju 
Ojastele, Sinaida Ernitsale, Ene Poolandile, Ene-Mall Vernik-Tuubelile, 
Melanija Pulleritsule, Tiiu Saarele, Maie Soole, Helmut Kulpsonile, Angela 
Toomele.
� Otsustati muuta Otepää linnas Kopli 2a katastriüksus. 
� Otsustati kinnitada õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus ja määrata 
kompensatsioon Ruth Laosele.
� Otsustati pidada võimalikuks AS Baltoili omandis oleva puhkebaasi hoo-
nete teenindamiseks vajaliku maa ostueesõigusega erastamist; Aarne Pekka 

Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise 
algatamata jätmisega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää Vallavalitsuses, Lipuväljak 13, 
Otepää.
� Otepää Vallavalitsus teatab Mäha küla Saekoja kinnistu detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande valmimisest. KSH 
on algatatud Otepää Vallavalitsuse 26. juuli 2006. a. korraldusega nr. 2-4-
451. Planeeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ala määramine majutushoone 
ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu koostamise al-
gataja ja korraldaja on OÜ Saekoda (Tehvandi 3, Otepää). Detailplaneeringu 
koostaja on korraldaja ettepanekul Arhitektibüroo Mai Ðein (tel. 506 5686). 
Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 
Otepää, tel. 766 4820). KSH ekspert on Arvo Järvet (litsents KMH0057, tel. 
5596 2026, ajarvet@ut.ee). Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande-
ga saab tutvuda ajavahemikul 09.03.2007–30.03.2007 Otepää Vallavalitsuses 
ning Otepää Vallavalitsuse koduleheküljel www.otwpaa.ee – dokumendire-
gister – kirjavahetus – planeerimine. KSH aruande avalik arutelu toimub 30. 
märtsil 2007.a. algusega kell 10 Otepää Vallavalitsuses (Otepää, Lipuväljak 
13, Valgamaa). Aruande eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi 
saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsusele kuni 30. märtsini 2007. 
� Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule 
Otepää linnas Sulaoja tee 13 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on tingimuste loomine olemasolevate ehitiste ümberehitamiseks 
korterelamuteks ning maa sihtotstarbe muutmine ärimaast elamumaaks.

Planeeringu koostaja on OÜ Otepää Maamõõdubüroo (Lipuväljak 13, 67405 
Otepää). Planeeritava ala suurus on 4299 m².
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. märtsist kuni 30. märtsini 2007 
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimub avalik arutelu 02. aprillil 2007 kell 13.00.
� Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule 
Otepää linnas Pühajärve tee 6 kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on eelmise Pühajärve tee 6 detailplaneeringu 
muutmine, ehitusõiguse määramine kaubandus- ja majutusasutuse projek-
teerimiseks ning maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu koostaja on OÜ Valgapro (Puiestee 1, 68203 Valga). Planeeritava 
ala suurus on ~2000 m².
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. märtsist kuni 30. märtsini 2007 
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimub avalik arutelu 02. aprillil 2007 kell 14.00.
� Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule 
Otepää külas Järvekalda kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ees-
märgiks on kinnistu jagamine kaheks krundiks ning ehitusõiguse alade mää-
ramine.
Planeeringu koostaja on Tinter Projekt OÜ (Lastekodu 43, Tallinn). 
Planeeritava ala suurus on ~2,5 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 16. märtsist kuni 30. märtsini 2007 
Otepää Vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel 
toimub avalik arutelu 02. aprillil 2007 kell 15.00.

Juhani Mononeni omandis oleva elamu ja hoonete juurde kuuluva maa ostu-
eesõigusega erastamist. Otsustati pidada võimalikuks Tiit Jaagundi omandis 
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist; Margus Vooro 
omandis oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
� Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule Otepää linnas Sulaoja 
tee 13 kinnistu detailplaneering.
� Otsustati anda OÜle Tulekild luba korraldada ilutulestik 03. märtsil 2007. 
a ajavahemikul 23.00-23.30 Otepää Golfi territooriumil.
� Otsustati kinnitada Otepää Vallavalitsuse administratiivhoone üldine tuleo-
hutusjuhend.

Kuna loodus ilmutab rõõmsaid kevademärke, 
siis tulenevalt sellest peaks meie kassi-ja koera-
omanikel olema muresid tavalisest rohkem.
   Tahan rõhuda Otepää lemmikloomade oma-
nike südametunnistusele, et nad ei laseks täna-
vatele ja küladesse oma lemmikuid hulkuma. 
Reeglina on neil kõigil omanik! 
   Tulenevalt Otepää vallavolikogu kassi- ja 
koertepidamise määruse punktist 4.2, et kui 

Viimasel ajal on Valgamaal sagenenud vargused 
erinevatest asutustest. Vargused toimuvad tava-
liselt tööpäeviti ning kurikaelu ahvatlevad raha-
kotid või väiksemad ja kergemini kaasavõetavad 
hinnalisemad tehnikavahendid, sh fotoaparaadid, 
sülearvutid jms. 
   Paraku teeb varaste elu kergemaks asjaolu, et 
kabinettidel ja kontoriruumidel, kust varastatakse, 
on tavaliselt uks lukustamata või hoopis avatud. 
On juhtunud, et kohe pärast vargust tühjendavad 
vargad rahakotis olnud pangakaardiga kannatanu 
arve. 
   Politsei soovitab ametiruumide uksed alati lukus-
tada, uksed tuleks sulgeda isegi siis, kui sealt lah-
kutakse vaid hetkeks. Samuti tuleks oma asjad 
hoolikamalt ära panna, nii et need  poleks kuri-

kaeltele nähtavad. Politsei ei soovita pangakaardi 
PIN-koode kaasas kanda, veel vähem hoida neid 
kaardiga samas kohas. 
   Asutustes tuleks tähelepanu pöörata võõraste isi-
kute liikumisele kohtades, kuhu neil juurdepääsu   
ei tohiks olla. Julgelt võib pöörduda nende poole 
küsimustega, mida või keda nad otsivad. 
   Ühe huvipakkuva faktina toon esile varaste mee-
todi, kus lukustatud kontoriruumi ukselukku las-
takse vedelat liimi. Ka sellise asjaolu ilmnemine 
on otsene viide varga tegutsemisele asutuses. 
   Igasuguse kahtluse korral tuleks kohe võtta ühen-
dust politseiga tasuta lühinumbril 110 või Otepää 
konstaablijaoskonna telefonil 7655 809.

Vanemkonstaabel MEELIS LILL

omaniku juurest lahti pääsenud koera või kassi kin-
nipüüdmise korraldab vallavalitsus, kannab nime-
tatud kulud loomaomanik.
   Ilusat kevadet ja hoidke oma kassid-koerad kont-
rolli all.

Munitsipaalpolitseinik URMAS KULDMAA

Miks ilmus jaanuaris ja veebruaris 
ainult üks Otepää Teataja?

OT vastab:
Ajalehe väljaandjad otsustasid järgida eel-
mise aasta tava: jaanuaris ja veebruaris 
ning juulis ja augustis ilmub üks Otepää 
Teataja, teistel kuudel kaks lehte. Kokku 
seega 20 ajalehte aastas. 
   Suuresti on selline otsus tingitud rahast. 
Trüki ja levitamise kulud on tänavu suu-
remad kui 2006. aastal. Et mitte tekitada 
vallaeelarvetele liiga suurt koormust, jäädi 
seekord 20 lehe juurde.

Toimetaja ARVO SAAL

Head vallakodanikud!

LUGEJA KÜSIB

Kirikuteade
Algamas on leeriaeg, noortele 18. märtsil 
kell 12.30 ja keskealistele 25. märtsil kell 13.

Kui sa oled ristimata, siis 
see ei ole leeritulekul takistuseks.

Info tel. 5558 2692 (mob) ja 7655 075.
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Otepää gümnaasiumis 
tegutseb meediaklass

Sellest õppeaastast alustas tegevust Otepää 
gümnaasiumi meediaklass. Rühma ei moo-
dustatud konkursiga, vaid iga õpilane sai 

liikmeks, otsustades valikainena meediaõpetuse 
kasuks. Kes võttis selle endale tunniplaani täiteks, 
kes reaalsest huvist, kuid 10.-12. klassi õpilastest 31 
kogunesid meediagrupi õpetaja Marika Paavo klassi 
eelmise aasta sügisel, täis indu ja põnevust. 

Tunnid sisustatakse aktiivse tööga. Enne prak-
tikat tuleb selgeks saada teoreetiline pool. Nii 
mõneski küsimuses oleme palju tarkust juurde 
saanud.

Õpilased ei ole ainult algajad kirjutavad ajakirja-
nikud, vaid nende hääled kostuvad ka kooliraadios. 
Eelmise aasta kevadest muretses kool raadioteh-
nika, et taastada Otepää gümnaasiumis kuulus tra-
ditsioon, mis oli unarusse jäänud paarikümneks aas-
taks. Nii alustatigi kooliraadio saadetega. Teatavasti 
saab Otepää gümnaasium sügisel 100aastaseks, 
mille puhul toimuvad spetsiaalsed juubelisaated 
iga kahe nädala tagant. Need on täidetud kuulsus-
tega meie keskelt. Otepäält on sirutanud oma tiivad 
paljud tuntud inimesed, näiteks Mart Juur, kellega 
korraldati ka intervjuu, mis oma hääle on juba güm-
naasiumi seinte vahele jätnud. Kuulamist ootavad 
saated Jaanus Raidali ning teiste tähelepanuväärsete 
isikutega. Raadiosaade on nn eksamitöö, mille eest 
iga algaja kooliajakirjanik saab hinde.

Saadete edukust tõestab fakt, et need osalevad ka 
vabariiklikul meediakonkursil. Suureks abiks meie 
õpetamisel on olnud tuntud raadiohääl Vambola 
Paavo, kes õpetaja Marika palvel meile raadioteema 
lähemale tõi. Tänu Vambolale on meediagrupi liik-
med ka üle-eestilistes raadiosaadetes osalenud ning 
väga positiivset vastukaja leidnud.

Nüüdseks on meediaklass tegelenud seitse kuud 
ning plaane on veel palju. Kui esimene poolaasta 
kulus peamiselt raadiole, siis nüüdsest algab pühen-
dumine lehesaladustesse. 

“Mul on hea meel, et meie õpilaste hulgas on 
terve rida meediasse tõsiselt suhtuvaid noori, kes 
ei pelga ka puhkepäevadel oma aega raisata ja 
kuulsustega intervjuusid teha,” rõõmustab õpetaja 
Marika Paavo ja lisab: “Mis saab õpetajale pare-
maks tasuks olla kui särasilmsed noored, üdini oma 
tegemistest vaimustuses. Ja just sellised enamik mu 
meedia-klassist on.”

Õppeaasta lõpul läheme oma juhendajate Marika 
Paavo ja Vambola Paavoga tõsisele õppeekskur-
sioonile Tallinnasse Raadiomajja, Türi  Ringhää-
lingumuuseumisse ning Ajakirjade Kirjastusse. 
Loodame oma meediapisikuga nakatada teisigi 
koolikaaslasi, sest tänaseks võime julgelt öelda: 
kooliraadio saateid oodatakse põnevusega.

Meediaklassi nimel KERLI ADOV (11 B)

Meie, Pühajärve kooli 2. klassi lapsed, 
ootasime üle kõige suusamatka, mis oli 
külmade ilmade tõttu ära jäänud. 
   27. veebruaril see lõpuks toimus. Võtsime 
kaasa uisud ja suusad ning sõitsime bussiga 
Pühajärvele. Uisutasime ja see meeldis meile 
väga. Matkarada viis meid läbi talvise metsa. 
Suusarada kulges Murrumetsa, kus nägime 
kopra tööd ja tormiheiteid. Me kuulasime 
tihase siutsumist ja rähni toksimist ning 
puude kõikumist tuules.
   Õppisime tundma talviseid puid. Söögi-
pausi ajal tegime ka lõket. Tagasiteel tutvusi-
me vana Sõjatammega. Olime väsinud aga 
rõõmsad. Täname Tanili isa.

Pühajärve põhikooli 2. klass

8. veebruaril kutsusime Pühajärve lasteaeda 
külla Pähklikese lasteaia lapsed koos kasva-
taja Ulvi ja kasvataja abi Sirjega.  
   Sõbrad Pähklikesest tulid Otepäält  Sih-
vale bussiga. Kohtumine algas Pühajärve 
Põhikooli võimlas suure võimlemise ja 
teatevõistlustega. Kuna kõik lapsed olid väga 
osavad ja tublid, siis võitjateks osutusid kõik 
osavõtjad. 
   Peale seda suundusime Pühajärve laste-
aeda ja seal ootas meid juba kaetud laud 
kringli, puuviljade ja kommidega.  Pähklikese 
lapsed said tutvuda meie lasteaiaga ja män-
gida meie mänguasjadega. Ka kasvatajad 
said vahetada kogemusi oma töödest ja 
tegemistest. 
   See ei olnud esimene kord kui me kohtu-
sime, vaid juba kolmas. Juba järgmisel kuul 
loodame oma sõpradega kohtuda Pähklikese 
lasteaias. 
   Tore on kui selline koostöö ühe valla laste-
aedade vahel toimib.

Pühajärve lasteaia pere

Me käisime kogu kooliperega 20. veeb-
ruaril Karula rahvuspargis vastlapäeval. 
Seal oli meil täpne tegevuskava. Kõigepe-
alt oli meil välitund, kus mõõtsime lume 
ja õhu temperatuuri. Pärast seda läksime  
liugu laskma, seal tegi kõige pikema liu 
Imre. 
   Pärast liugu vaatasime Karula rahvus-
pargi tutvustavaid väljapanekuid. Kõige 
lõpus läksime me matkarajale. 
   Ja tuligi aeg minna kooli tagasi. Koolis 
sõime hernesuppi ja vastlakukleid. Tänu 
kokkadele saime kõik kõhud täis ja toidud 
olid väga maitsvad. Läksime kõik rõõmsal 
meelel koju.
   Karulas oli väga põnev, tahaksime sin-
na suvel tagasi minna. Karulas saime käia 
tänu Keskkonna Investeeringute Keskuse 
toele.

4. klass

Sõpruskohtumine

Vastlapäev Püha-
järve koolis

Saksa TV Otepääl

Aastaid tagasi korraldas muusikakool Otepääl 
kammermuusika päevi. Kahjuks on tänaseks see 
traditsioon katkenud. Parimatel aegadel osalesid 
lisaks Otepää, Tõrva, Põlva, Tartu I, Võru ja Viljandi 
muusikakoolide  ansamblitele isegi õpilased Tallinna 
Muusikakeskkoolist. Selliste päevade taaselustamise 
mõte liigub Otepää muusikakoolis järjest enam ringi. 
    Nii võibki pidada kolmapäeval, 14. märtsil kell 
18 Otepää kultuurikeskuses toimuvat Otepää 
muusikakooli ansamblimuusika kontserti traditsiooni 
taaselustamise esimeseks sammuks. Sedapuhku 
ei ole küll oodata külalisi teistest muusikakoolidest, 
kuid esindatud on kohaliku muusikakooli kõikide 
erialade ansamblikoosseisud. Oma esimese avaliku 
esinemise teeb ka 2006. aasta sügisel muusikakoolis 
tegevust alustanud rahvamuusika orkester.
   Lisaks mitmekülgsele ansamblimuusikale on 
kontserdil ka heategevuslik eesmärk. Nimelt on meie 
kooli õpilasel Kärt Antonil väga suur unistus - osta 
endale oma pill - viiul, aga selleks vajab ta heade 
inimeste abi. Kärt on õpilane, kellel on väga head 
eeldused viiulimängu õppimiseks, aga et juba algu-
sest peale taotleda õiget kõlaideaali, on väga oluline 
osa heal instrumendil.  
   Praegu õpib Kärt Otepää muusikakooli 5. klassis 
ning tema saavutuste hulka kuulub 2006. aasta regio-
naalse konkursi diplom kohustusliku pala meisterliku 
esitamise eest.
   Kõikidel lahketel inimestel, kes soovivad kaasa 
aidata ühe Otepää valla lapse arengule, on sellel 
kontserdil võimalik teha annetusi ning saada samal 
ajal osa ühest väga toredast kontserdist.

TUULI VAHER ja EVELI PRUULI

Ansamblimuusika 
kontsert Otepääl

3. veebruaril toimus Otepää kultuurikeskuses kont-
sert “Klassika superhitid klaveril”, mida esitas pia-
nistist laulja Mihkel Mattisen. Tegemist oli tõesti 
superhittidega, sest absoluutselt kõik lood olid tut-
tavad ning igavust vaevalt et keegi tundis. 
   Arvan, et isegi need, kes on klassikalises muusi-
kas täiesti võhikud, tundsid enamuse lugudest ära. 
Osa lugusid Mihkel töötles ja ühendas terviklikeks 
paladeks, kuid enamuse jättis ta nii, nagu need olid 
autoritel loodud. Kuulda sai Beethovenit, Mozartit, 
Valgret, Hellerit ja teisi heliloojaid. 
   Mõnda lugu mängis esineja väga tugevalt ja jõu-
liselt. Tundus lausa, et pärast kontserti pole kul-
tuurikeskuse klaver enam samas kohas, vaid on 
jõulise mängu tõttu lennus. Õnneks seda siiski ei 
juhtunud. Kuigi tegemist oli improviseerimise ja 
ühendamisega, olid kõik lood äratuntavad. 
   Mõned muusikud, kes improviseerivad, muu-
davad loo täiesti võõraks, kuid Mihkel Mattiseni 
improvisatsioon oli lihtne ning õige loo viis oli 
kogu aeg tunda. Esitaja ütles, et hakkab improvi-
seerides lugusid solkima, kuid minu meelest see 
nii ei olnud. Arvan, et ka teised kuulajad ühtivad 
minu arvamusega. Improvisatsioon lisas kontser-
dile omapärasust.
   Suure aplausi pälvis lugu, mida esitati klaveril 
jutustades. Nimelt oli esitaja sõber talle kirjutanud 

14.-21. veebruarini peatus Pühajärve Puh-
kekeskuses Saksa TV NDR (Norddeutscher 
Rundfunk) võttegrupp.
   Tutvuti lähemalt puhkekeskusega, külastati 
Otepää gümnaasiumi muuseumi ja liiguti 
Otepää maastikul kodu-uurija Heino Mägi 
juhtimisel. Tunti huvi Otepää looduse, aja-
loo-muistenditega seotud kohtade vastu.
   Külalised olid üllatunud rahvusvaheliselt 
tuntud suusakeskuse looduse ilust, siinsest 
ajaloost ja tänapäeva elust-olust.
   Otepääl kuuldut ja nähtut näitab NDR 25. 
märtsil kell 19.00 (Eesti aeg).

OT

jutu ning Mihkel luges selle kuulajatele ette ja hak-
kas seda siis klaveril esitama. Ta rääkis lugu ning 
samal ajal lisas sellele klaverimängu. Kui loos oli 
tegu politseisireeniga, siis jäljendas ta seda klave-
ril. Kui vaja oli vilistamist, siis lisas ta selle ise. 
Taipasin, et paljud helid, mis maailmas eksisteeri-
vad, on väga hästi ja arusaadavalt mängitavad ka 
klaveril. Eelviimane lugu oli just selline ja oma-
moodi uus, muutes lõpu selliseks, et inimesed ei 
tahtnudki lahkuda.
   Iga muusik ei oska mängida hinge ja pühendu-
musega lugu ja olla selle sees, tõusta siis püsti ja 
hakata naljakaid lugusid rääkima. Muusikud on ka 
lugudele vahele rääkides tõsised, kuid Mihkel seda 
küll polnud. Tema lõbus jutt ja suhtumine muut-
sid kontserdi väga nauditavaks. Ühtki lugu polnud 
raske kuulata. Vahepealsed jutud olid kõik naljakad 
ja aitasid välja tulla loole eelnenud palast.
   Kuulajate silmaring laienes kindlasti, sest esineja 
rääkis palju uut, mida vaevalt keegi varem teadis. 
Tänu sellele kontserdile sai klassikaline muusika 
minu silmis uue kuue. 1,5 tundi, kus tuli esitusele 
11 lugu, oli minu jaoks väga meeldejääv ja lõõgas-
tav elamus, kuigi jäi natuke lühikeseks. 

Otepää gümnaasiumi 10.b klassi õpilane 
MERIKE ENNOK

“Klassika superhitid klaveril” Otepääl

5.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna-
voorus osales 116 õpilast 13 koolist.
   Meie piirkonnast jõudsid paremate hulka:
5. klass: 1.-2. Indrek Voolaid ja Kristiine Aluvee (mõ-
leamd Otepää Gümn., õp. Kaidi Palmiste).
6. klass: 1.-3. Kaari Tilga (Puka KK (õp.Ingrid Vessin).
7. klass: 2. Maiko Plinte (Otepää Gümn., õp.Ene 
Ever).
8. klass: 1. Mihkel Kaha (Pühajärve PK, õp. Karin 
Järv) ja 3. Sven Anton (Otepää Gümn., õp. Kaidi 
Palmiste).
9. klass: 3. Maiko Kangro (Otepää Gümn., õp. Anu 
Kikas).
10.klass: 3.-4. Lilian Leetsi ja Margot Sepp (mõlemad 
Otepää Gümn., õp. Anu Kikas).
   Üleriigilisele žüriile läbivaatamiseks edastati vasta-
valt juhendile 7.-12. klassi tööd, mis said vähemalt 
60% maksimumpunktidest. 7. klassis oli selliseid töid 
viis (lisaks eespool märgitutele Diana Vähi Otepäält), 
8. klassis neli. 9. klassist saadeti kolm paremat tööd, 
10. klassist kaks paremat tööd. 
   11. ja 12. klassi töödest ei olnud võimalik edasi saa-
ta ühtegi tööd, sest tulemused olid ääretult nõrgad. 
Möödunud aastal ei kutsutud madalate tulemuste 
tõttu matemaatikaolümpiaadi lõppvooru Valgamaalt 
mitte ühtegi 9.-12. klassi õpilast.  

OT

Matemaatikaolümpiaad

Geograafiaolümpiaadi Valga piirkonna voor toimus 
17. veebruaril. Osales 79 7.-11. klassi õpilast Valga-
maa üheksast koolist. Kõige rohkem osalejaid oli 7. 
klassidest – kokku 29 õpilast.
   Piirkonnavooru parimad:
7. klass: 1. Katrin Helena Kuslap ja 3. Helen Aluvee 
(mõlemad Otepää Gümn., õp. Ülle Kümmel).
8. klass: 2. Viljar Mitt ja 3. Sven Anton (mõlemad 
Otepää Gümn., õp. Ülle Kümmel).
9. klass: 1. Maiko Kangro (Otepää Gümn., õp. Ülle 
Kümmel) ja 3. Aile Sumberg (Pühajärve PK, õp. 
Peeter Kangur).
Gümnaasium: 1. Margot Sepp (Otepää Gümn., õp. 
Ülle Kümmel). 

Üleriigilisele žüriile saadetakse iga vanuserühma 
kolm paremat tööd. Lõppvooru kutsutakse 20-25 
paremat õpilast igast vanuserühmast.
   Lõppvoorust osavõtjate nimekiri pannakse inter-
netti Teaduskooli kodulehele aadressil www.ttkool.
ut.ee/olympiaadid/ego.html.  

OT

Geograafiaolümpiaad

Otepää päevakeskus-hooldekodus 
toimus 27. veebruaril pidulik sünd-
mus, oma 101. sünnipäeva pidas 
Natalie All.
   Tervituskõne pidas päevakeskuse 
juhataja Helle Kuldmaa, vallavanem 
Aivar Pärli ja sotsiaalnõunik Aare 
Matt õnnitlesid vallavalitsuse poolt, 
kinkides lilli ja sooja salli. Häid 
soove ütles ka Otepää kirikuõpetaja 
Jüri Stepanov.
   Kui oli kõlanud mitu laulu, küsis 
sünnipäevalaps: „Kas te minu laulu 
ka kuulda tahate?“ Ja juba ta alustas 
oma laulu Otepääst (pildil). 

OT

Natalie All  
101aastane
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Palupera vallavalitsuses:

P  A  L U  P  E  R  A 

Ülevaade Palupera valla 2007. 
aasta eelarvest

Palupera Vallavalitsuse istung 
(23.02.2007)

� Kinnitada toimetulekusaajate nimekiri 
(14) kogusummas 23 540 krooni, hooldaja-
toetuse saajate nimekiri (31) kogusummas 
8 880 krooni. 
� Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuste saa-
jate nimekiri sügava  puudega inimestele 
(26) kogusummas 10 400 krooni.
� Kinnitati toimetulekutoetuse täiendava 
sotsiaaltoetuse saajate nimekiri (5) a´ 200 
krooni.
� Anda kolm ühekordset toetust kogu-
summas 600 krooni.
� Anda kaks sihtotstarbelist toetust side-
teenuse ostmiseks a´ 1 000 krooni.

KULUD

AMETLIK INFO

Palupera vallavolikogus:
Palupera vallavolikogu istung 
(19. 02.2007)

� Lubati Palupera Vallavalitsusel võtta 
pangalaenu investeeringute katteks sum-
mas 3 700 000 krooni.
� Võeti vastu Palupera valla 2007. aasta 
eelarve kogumahus 19 092 728 krooni. 
Reservfondi suurus 191 000 krooni.
� Muudeti Palupera vallavolikogu ot-
sust nr 1-1/30 (14.12.2006), märkides et 
Lustimäe maaüksuse munitsipaalomandis-
se taotlemisel eksiti maareformi seaduse § 
28 lõike valikul ning sellest tulenevalt saa-
deti taotlus Vabariigi Valitsusele. Uue otsu-
se järgselt taotletakse Lustimäe maaüksust 
munitsipaalomandisse maareformi seaduse 
§ 28 lõike 1 punktist 4 lähtuvalt Valga maa-
vanemalt. 
� Muudeti Palupera vallavolikogu otsust 
nr 1-1/29 (23.11.2006), märkides et Haljala 
maaüksuse munitsipaalomandisse taotle-
misel eksiti eelnevalt katastriüksuse sih-
totstarbe ja maksustamishinna määramisel. 
Sõnastati otsuse punkt nr 1 järgnevalt: taot-
leda munitsipaalomandisse Palupera vallas 
Mäelooga külas asuv maaüksus suurusega 
2962 m² vastavalt juurdelisatud asendiplaa-
nile. Munitsipaliseeritava maaüksuse nime-
tame “Haljala”.Maaüksuse suurus on mää-
ratud lähtudes maakorralduse nõuetest ja 
planeeringuga sätestatust. Maaüksus on 
Haljala elamu teenindusmaa. Sihtotstarve 
tulenevalt üldplaneeringust on maaüksusel 
100% Elamumaa (E). 
� Otsustat i  võt ta  loodusobjekt  – 
Hellenurme puhkeala kohaliku omavalit-
suse tasandil kaitse alla. Kaitse alla võtmise 
eesmärk – suure rekreatiivse tähtsusega 
pargi ja 600 m² suuruse settetiik-puhas-
tuslodu koos läbivoolukraavidega (endise 
akadeemik Al.Th. von Middendorffi poolt 
rajatud puistu ja tiik) kaitseks, nende tut-
vustamiseks, puhkevõimaluste loomiseks, 
samuti juba kaitse alla võetud Hellenurme 
mõisapargi ja avalikult kasutatava Helle-
nurme paisjärve ja vesiveski maastikuilme 
säilitamiseks, pärandkultuurmaastiku säili-
tamiseks ning kaitse alla võtmise eelduse – 
ajaloolis-kultuurilise väärtuse säilitamiseks, 
arendamiseks ja tutvustamiseks. Kinnitati: 
Hellenurme puhkeala kaitse-eeskiri ja 
Hellenurme puhkeala välispiiri kirjeldus. 
Määrati Hellenurme puhkeala valitsejaks 
Palupera Vallavalitsus.
� Kinnitati Nõuni maakultuurimaja struk-
tuur ja palgamäärad. 
� Vabastati Teet Saul Palupera Vallavalit-
suse liikmest.

VOLIKOGU 132 600

VALLAVALITSUS, RAHANDUS, 
ÜLDKULUD

983 000

MAAKORRALDAJA 192 060

SOTS.TÖÖTAJAD 222 420

MAAKORRALDUS 90 000

LIIKMEMAKSUD 145 047

MAANTEETRANSPORT, KORRALDUS 363 000

TURISM 60 000

BIOL. MITMEKESISUS, JÄÄTMED, 
HALJASTUS

4 965 053

KOMMUNAALMAJ., ELAMUMAJ., 
VALGUSTUS

2 208 600

MUUSIKAKOOLID 126 860

HELLENURME RAAMATUKOGU 133 960

NÕUNI RAAMATUKOGU 238 225

HELLENURME KULTUURIMAJA 190 270

NÕUNI KULTUURIMAJA 288 920

ARENDUSJUHT 70 000

KULTUURI, HARIDUSE MUUD 20 000

PALUPERA PÕHIKOOL 3 626 718

ALUSHARIDUS 1 409 500

OSTETUD TEENUS-HARIDUS 917 800

ÕPILASLIINID 418 860

HOOLDEKODUD 272 500

SPORT, VABA AEG, SELTSITEGEVUS 419 515

PERETOETUSED, MUU SOTS.KAITSE 320 000

TOIMETULEKUTOETUS 597 790

HOOLDAJATOETUS 239 400

PÄÄSTETEENISTUS 9 500

LAENU TEENINDUS 100 000

OTEPÄÄ TEATAJA 93 130

KALMISTU 40 000

SIDETEENUS 7 000

RESERV 191 000

KOKKU 19 092 728

ÜKSIKISIKU TULUMAKS 3 371 000

MAAMAKS 585 000

RIIGILÕIV 30 000

KANTSELEI 25 000

MAAVARAD, VEE ERIKASUTUS 480 000

TOETUSED RIIGILT 3 886 000

TEEDE KORRASHOID 200 000

HARIDUSKULUDEKS 1 694 720

LASTEVANEMATE OSALUS 10 000

ÜÜRI- JA PILETITULU 22 400

VALLAVARA MÜÜK 625 000

SA KIK, EAS jt. 4 048 408

TEISED VALLAD 103 800

PANGALAEN 3 700 000

ÕPPELAEN 29 264

MTÜ „HELLENURME MÕIS“ 135 000

OÜ „PALU-TEENUS“ 100 000

A/A JÄÄK 40 136

MUUD 7 000

KOKKU 19 092 728

TULUD

� Palupera valla 2007. a. eelarve (kroonides)

Palupera vallavolikogu võttis 19. veebruaril vastu 
valla 2007. aasta eelarve. Valla 2007. a. eelarve tulude-
kulude üldmahuks on kavandatud 19,1 miljonit krooni, 
mis on 2006. aasta eelarvega võrreldes oluliselt suu-
rem (oli 11,8 milj. krooni) ja seda põhiliselt investee-
ringute mahu suurenemisest tingituna. 
   Osa tulude ja kulude artikleid on aga mullusega 
võrreldes vähenenud, need on sihtsuunitlusega sum-
mad, mida riigieelarvest on meile vähem eraldatud. 
Näiteks, vaatamata sellele, et tasandusfond riigiee-
larvest suurenes (+ 583 tuh. kr.), vähendati oluliselt 
hooldajatoetusteks väljamakstavat summat (- 215 tuh. 
kr.) ja toimetulekutoetusteks väljamakstavat summat 
(- 52 tuh. kr.).
   Iga-aastastes enam võrreldavates tuluartiklites saab 
välja tuua suuremaid erinevusi eelmise aastaga üksiki-
siku tulumaksu osas (+ 725 tuh. kr.) ja taotluste põhjal 
positiivse otsuse saanud rahastajate finantseralduste 
osas, mis 2007. aastal on umbes 4,0 miljonit krooni. 

ning muidugi investeeringute teostamiseks võetava 
pangalaenu mahu osas. 
   2007. aasta eelarves planeeritakse laenu võtta kuni 
3,7 milj. kr., millest põhiosa kulutatakse Hellenurme 
paisjärve saneerimistööde kaasfinantseeringuks ja 
Palupera küla välisvalgustuse väljaehitamiseks. 2007. 
aastat alustas Palupera vald ilma laenukohustuseta, 
nagu paljud eelnevad aastadki, kuid kulukad inves-
teeringud seekord nõuavad omaosalust või täielikult 
omapoolset rahastamist.
   Kinnitatud, planeeritud eelarve saab aasta jooksul 
tõenäoliselt täiendavaid vahendeid, mille arvelt saaks 
osaliselt laenukoormust kas vähendada või mõelda 
lisainvesteeringutele. 
   Suurematest töödest-tegemistest anname aga infot 
edaspidi ja konkreetsemalt ajaleheveergudel.
   Suurim osa kuludest on taas suunatud haridussek-
torisse (34%), investeeringutesse (27%), sotsiaalhoo-
lekandele kulub eelarvest (8%), kultuurile ja spordile 
koos kolmanda sektoriga (7%). Volikogu ja vallavalit-
suse kulutuste katteks kulub (8%) eelarvest.

Naistepäev Nõunis
10. märtsil algusega kell 21.00 

Nõuni kultuurimajas 

NAISTEPÄEV
ansambliga Amadeos. 

Vahepalad tantsurühmalt 
Helles ja näitetrupilt Muhkel. 

Pilet 40 krooni.

14. veebruaril pidasime sõbra-
päeva. Valisime kõige sõbralikuma 
tüdruku ja poisi. Nendeks osutusid 
Kristel, Triinu, Artur ja Raikko. 
Õhtul toimus disko, kus muusikat 
valis DJ Ivo Lani. Kõik, kellel oli 
soovi, võisid väljastpoolt kooli ühe 
sõbra kaasa võtta. Disko oli väga 
tore ja mõnus.

20. veebruar oli vastlapäev. 
Sõitsime kogu kooliperega Mee-
gaste mäele vastlatralli pidama. 
Väiksemad kihutasid mäest alla 
kelgu ja minisuuskadega, suure-
mad said osavust proovida lume-
laua ja mäesuusasõidus. 

   Tore, et meie lustaka seltskon-
naga liitusid ka lapsevanemad ja 
õpetajad, kes kelgusõitu suure 
lõbuga nautisid. Vastlapäeva lõpe-
tasime ühise kukli söömise ja tee 
joomisega. 
  Suur aitäh Meegaste talu pere-
rahvale, kes meid lahkelt vastu 
võttis.

23. veebruaril tähistasime Eesti 
Vabariigi iseseisvuspäeva. Kuigi 
väljas naksusid külmakraadid, oli 
osa lapsi ikkagi kooli tulnud. 9. 
klass oli ette valmistanud vabariigi 
teemalise slaidiprogrammi. 
   Tutvustati Eesti Vabariigi presi-
dente, meie riigi sümboleid, tee-
netemärke. Pärast vaatasime filmi 
Minu Eestimaa. 
   Meie maal on tõeliselt kaunis 
loodus ja on hea, et me elame just 
siin.

LISETTE-HUANIITA SIPELGAS, 
VIKTORIA HUIK, HANNA VOOLAID

Esmaspäeval alustas Maanteeamet 
koostöös politseiga liiklusohutus-
kampaaniat “Kinnita turvavöö!” 
   Märtsi lõpuni kestev kampaa-
nia on mõeldud kõikidele sõidu-
kijuhtidele, reisijatele ja lapseva-
nematele. 
   Turvavöö kasutamise tähtsust ei 
ole võimalik üle hinnata. Statistika 
kinnitab, et 45% möödunud aas-
tal liikluses hukkunud sõidukijuhti-
dest või kaassõitjatest ei kasutanud 
autos sõites turvavööd.  
   Käesoleval aastal on kampaania 
idee üles ehitatud noorte sümpaat-
sete inimeste kujutamisele, kellel 
on unistused, mõtted, eesmärgid 
oma elus. Need aga võivad väga 
ootamatult puruneda – näiliselt 
tühiseima põhjuse, kinnitamata 
jäetud turvavöö tõttu.
   See lugu on märtsikuu jooksul 
eetris nii tele- kui ka raadiokanali-
tes eesti ja venekeelsena. Turvavöö 
kinnitamist tuletavad autosolijatele 

meelde linnatänavate ja maanteede 
äärde paigaldatud samas võtmes 
kujundatud plakatid, kampaania 
teemade juurde viivad bannerid 
mitmetelt internetiportaalidelt.
   Turvavöö kasutamine ei aita 
ära hoida liiklusõnnetust, küll aga 
vähendab oluliselt selle tagajärgede 
raskust. Rahvusvaheliste uuringute 
põhjal vähendaks kinnitatud tur-
vavöö hukkumise riski pea poole 
võrra, seega oleks 2006. aasta sta-
tistika alusel meil Eestimaal ehk 
35 inimest täna veel elus. 
   Tavapäraselt osaleb kampaanias 
aktiivselt politsei, kontrollides 
tähelepanelikult turvavöö kasuta-
mist. Politseiametnikul on õigus 
kinnitamata turvavöö eest teha hoi-
atus või määrata rahatrahv kuni 50 
trahviühikut (so. kuni 3000 krooni) 
sõidukijuhile ning sõitjale kuni 10 
trahviühikut (kuni 600 krooni). 
   Julgestuspolitsei liiklusjäre-
levalve talituse vanemkomissar 

Tõnis Sulu sõnul on turvavöö mit-
tenõuetekohane kasutamine rikku-
mine, mille tõsidust liiklejad kipu-
vad oluliselt alahindama. 
   “Politsei kogemus selles vallas 
näitab, et sageli ei peeta lahtise 
turvavööga sõitmist üldse “päris-
rikkumiseks”, vaid millekski, mis 
on justkui igaühe enda vabatahtlik 
valik. Ometi teame, et liiklusõnne-
tuse korral võib just sellest rikku-
misest saada elu ja surma küsimus 
kõige otsesemas mõttes. Just see-
pärast on liiklejate teavitamine tur-
vavöö kasutamise tähtsusest ääre-
tult oluline,” ütles Tõnis Sulu. 
   Kampaania toimub koostöös 
Politseiametiga, kindlustusselt-
siga If Eesti Kindlustus ja MTÜ-
ga Ohutusõpetuskeskus.  

MAANTEEAMET

Algas liiklusohutuskampaania 
”Kinnita turvavöö!” 

Veebruarikuised tegemised Palupera koolis
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� Hooldus lõpetati ühel puudega isikul.
� Anti nõusolek väljastada ehitusluba Astrid 
Mekkile Prange külas Illise talus asuva temale 
kuuluv elumaja rekonstrueerimiseks:
� Anti nõusolek Andrus Lehtmetsale projek-
teerimistingimuste väljastamiseks Põru külas 
Põru II maaüksusel olemasoleva maakivist 
hoone rekonstrueerimiseks elamuks. 
� Toimetulekutoetust otsustati maksta 
veebruaris neljale isikule. 
� Tartu Käimisklubi korraldab käesoleval 
aastal 2. juunil kaheteistkümnendat korda 
Bruno Junki mälestusvõistlusi. Osa võtavad 
ka külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Soomest, 
Venemaalt, Poolast, Ukrainast ja Austraaliast. 
Puka Vallavalitsus toetab võistluste läbiviimist 
2000 krooni ulatuses. 
� Anti nõusolek Mati Mummile kuuluvale 
saunale ja kõrvalhoonele kautuslubade väl-
jastamiseks. 
� Ühekordset toetust maksti 1000.- krooni 
ulatuses
� Kibena külas asuv Hermani katastriüksus 
jagati kaheks – Hermani 1 ja Hermani 2, sih-
totstarvetega maatulundusmaa ja Rebase ka-
tastriüksus jagati kolmeks – Rebase 1, Rebase 
2 ja Rebase 3, sihtotstarvetega maatulundus-
maa.

AMETLIK INFO

Toimetulekutoetuse taotlemisest 2007. aastal

Tartu maratoni Peebu punkti rahvas koos ühe suusatajaga joogi- ja söögilaua taga.

Võrtsjärve talimängud � 

Tarvastu valla korraldada olid 25.Võrtsjärve talimän-
gud. Võõrustajaks seekord Kärstna põhikool. Osalesid 
kolme maakonna seitse kooli. 
   Mängude ajaloos oli seekord esmakordselt eraldi 
päev lastele. Võisteldi neljal alal (suusatamine, kel-
gutamine, mälumäng, poiste tänavakorvpall). Kõikide 
alade kokkuvõttes võitis Puka keskkooli esindus (pil-
dil). Täname korraldajaid toreda talvepäeva eest. 

Vabariigi aastapäev 

Vabariigi aastapäeva tähistasi kogu koolipere piduliku 
aktusega. Eelnevalt korraldati aastapäeva teemaline 
mälumäng kogu kooliperele. Iga klassi parimat tun-
nustati aktusel. Päevakohast kõnet kuulsime Kaidi 
Orastult ja Evelin Uibolt, kes on meie kooli abituri-
endid. Õpilased laulsid kodust ja kodumaast.

Tartu maratoni Peebu teeninduspunkt

Aegade algusest on üks Tartu maratoni teenindus-
punktidest olnud Puka valla korraldada. Selle tööst 
saavad osa ka Puka kooli õpilased. Üheskoos tehakse 
kõik selle nimel, et suusatajad saaksid süüa-juua. Me 
oleme seda omakeskis nimetanud talviseks laulupeoks. 
Maratonipühapäev on kaugelt pikem kui koolipäev. 

Sõbrapäev

Sõbrapäeva üritused koolis korraldas õpilasomava-
litsus. Kooli Valentina tiitlit kannab abiturient Kadri 
Jürgenson. Puka kooli ajaloos valiti esmakordselt kaks 
Valentini – abiturient Vahur Põder ja 11. klassi õpilane 

Veevo Sikk. Nemad kolmekesi olid kõige rohkem tiitli 
saamise nimel vaeva näinud.

Vastlapäev

Hea tava kohaselt peeti koolipere vastlad seegi kord 
Meegaste mäel. Tuisku-tuult trotsides sai vastlaliugu 
lasta ja peidetud aaret otsida. Hobusega saanisõidu 
olid välja teeninud õpetajad ja 
kooliteenistujad.

VEEBRUAR   Puka koolis

22. veebruar 2007 

� Puka valla 2007. aasta eelarve 
� Vallavanema töötasu.
� Pedagoogide töötasustamise alused 2007. 
aastal Puka valla koolides.

Puka vallavalitsuses:

Puka vallavolikogus:

Suvine Veski noorte-
laager ootab osalejaid!

Puka vallavalitsuse sotsiaalosa-
kond registreerib juba täna soo-
dustuusikute soovijaid vanuses 
7-16 eluaastat. Soodustuusikud on 
mõeldud vähekindlustatud perede 
lastele. 
   Veski noortelaager asub Otepää 
vallas. Vahetus on 16. juulist 24. 
juulini ja kestab seega 9 toredat 
päeva.
   Soodustuusikute saajatele lisain-
fo telefonidel 7669 415; 7669 414.

Korvpallivõistlused

2006./2007. õppeaasta Valgamaa koolide korvpalli-
meistrivõistlused olid Puka kooli korraldada.
   Põhikooli poiste arvestuses tuldi maakonna 
meistriks, põhikooli tüdrukud said teise koha. 
Keskkoolipoisid jäid kolmandaks ja keskkoolitüdruku-
tele ei tulnud meistrivõistluste päeval ainsatki vastast. 
Minikorvpallurite turniir peeti Tõrva gümnaasiumis. 
Korvpallurite põlvkonna järjepidevusest räägib meie 
minikorvpallivõistkonna teine koht maakonnas.
   Korvpallitreener Mati Plaat teeb oma tööd nii edu-
kalt, et vabariigis põhikoolide arvestuses ollakse kahe-
saja osaleva kooli seast kuue parema hulgas.

Bumerang

Neljandat korda kutsus „Spordileht” kõiki koole mälu-
mängus osalema. Teemaks „21. sajandi spordiraamat”. 
Mahuka materjaliga tutvusid edukalt Puka keskkooli 
ja Tõrva gümnaasiumi õpilased. Lisaküsimused and-
sid edumaa Puka KK võistkonnale, kuhu kuulusid 
Kenneth Herm, Karl Kadaja, Tarmo Jõesaar ja Joel 
Hainsalu. Mõlemad koolid pääsesid edasi järgmisse 
vooru.

Matemaatikaolümpiaadilt

5.-12. klasside matemaatikaolümpiaadi maakonna-
voorus jagas 6. klassi õpilaste arvestuses 1.-3. kohta 
Kaari Tilga (Puka KK (õp. Ingrid Vessin).

Alates jaanuarist 2007 on tõusnud toimetulekutoetuse summad, keh-
tivad uued toimetulekupiirid. Sellega seoses võib toetuse õigus tek-
kida ka neil perekondadel, kes seni toetust ei saanud, sest nende sis-
setulekud olid liiga suured. Järgnevalt püüan seletada, kuidas kodus 
välja arvutada, kas Teil on õigus toetuse taotlemisele või mitte. Kui 
arvutuse järgi tuleb toetussumma välja, tasuks pöörata tähelepanu ka 
muudele taotlemisreeglitele. 
    Kui suurtest summadest on juttu? 
Toimetulekupiir on summa, mis riigikogu arvates peaks jääma ini-
mestel kätte toidule, riietele, ravimitele, transpordile, koolitarvetele ja 
muule kulutamiseks peale seda, kui on tasutud eluasemekulud. Senise 
750 krooni asemel peaks ühe inimese nö. toiduraha olema nüüd 900 
krooni; kaheliikmelisel perel 1 620 krooni (seni 1 350); kolmeliik-
melisel perel 2 340 krooni; neljaliikmelisel perel 3 060 krooni jne. 
Iga järgnev pereliige lisab senisele veel 720 krooni. 
     Kuidas toetust arvestatakse? 
Toetuse arvestamiseks liidetakse inimese/perekonna suuruse järgi 
määratud toimetulekupiirile inimese selle kuu (nt. märtsi) eluase-
mekulud ja lahutatakse tema ja tema pereliikmete eelmise kuu (nt. 
veebruari) sissetulekud. Toetuseks ongi saadud summa (kui tule-
mus on negatiivne, siis toetus “ei tule välja” ja seda ei saa määrata). 

Siinjuures on oluline see, mida loetakse eluasemekuluks ning mis 
on sissetulekud. 
 Eluasemekuludena loetakse inimese või perekonna kulutusi 
korteriüürile või hooldustasule, küttele, vee ja kanalisatsiooniteen-
usele, elektrienergiale, majapidamisgaasile (st. Sangastes gaasibal-
loonile), maamaksule, hoonekindlustusele ja olmejäätmete veole. 
   Eluasemekuludeks ei loeta kulutusi telefonile, internetiühendu-
sele, ühistu remondifondile või kulutusi üüriarvete tasumiseks (nt. 
postkontori või panga teenustasu, mis sõltuvalt maksmisviisist võib 
ulatuda kuni 25 kroonini arve kohta).
    NB! Eluasemeteenuse võlga, pangalaenu tagasimakseid jms. 
ei loeta kuluks ja see tuleb kanda toidurahast. 
   Iga linn ja vald on pidanud kehtestama oma piirmäärad eluaseme-
kuludele ehk need põhimõtted, kui palju mingeid kulutusi arvesse 
võetakse. Kui näiteks maamaks on inimese jaoks 200 krooni, kuid 
vald lubab kuluna näidata vaid 50 krooni, siis ülejäänud 150 krooni 
jääb arvesse võtmata ehk tuleb tasuda söögirahast. 
   Piirmäärade juures on oluline ka see, et kõik need on arvestatud elu-
ruumi nn. normpinna kohta. Riigi otsuse kohaselt on normpind see 
korteri suurus, mis on põhjendatud. Kui inimene elab üksi 4toalises 
korteris, siis riik ei maksa toetust suurema pinna kulude katteks. 

   Normpind on 15 m² perekonna kohta + 18 m² ühe inimese kohta. 
Seega üksiku inimese normpind on 33 m² kahe inimese normpind 
on 51, kolme inimese kohta 69, nelja inimese kohta 87 ruutmeetrit 
jne. Kui korter on normpinnast suurem, võetakse arvesse normpind; 
kui väiksem, siis tegelik pindala. 
   Erandiks on olukord, kui pereliikmete arv võrdub tubade arvuga, nt. 
kolmeliikmelise pere elamise korral kolmetoalises korteris loetakse 
õigustatuks korteri üldpind. Teine erand on tehtud vanaduspensionäri-
dele: ühele vanaduspensionärile on normpinnana võimalik arvestada 
kuni 51 m². 
   Sangaste vallavolikogu kehtestas uued, senisest pisut kõrgemad 
piirmäärad alates 1.11.2006. Toonitan veelkord, et need kehtivad vaid 
Sangaste valla elanike kohta; Otepääl, Pukas ja Paluperas on igaühel 
oma summad ning ka arvutusviis võib olla täiesti erinev. 
    Niisiis, Sangaste valla piirmäärad on: 
1)korteriüürile või ühistu hooldustasule 6 krooni (normpinna!) ruut-
meetri kohta; 
2)keskkütte korral küttekulutused, mis on arvestatud normpinnale; 
3)ahikütte korral küttepuude või briketi hind kuni 12 krooni/ruut-
meetri kohta ühes kuus (samuti aluseks normpind). 
   Seejuures on oluline, et ahiküttega inimese küttekulutusi hüvita-
takse võrdselt keskküttega korteris elava inimesega ehk kütteperi-
oodi jooksul (raha saab novembrist maikuuni). Esitatud arve alusel 
hüvitatakse seni, kuni arve summa on “kulutatud”. Kui arve saab tasa 
küteperioodi keskel, võib esitada uue arve; kui kütteperiood lõpeb 
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Sangaste vald tervikuna on 
arenenud viimases kümnen-
dis harmooniliselt ja tõusu-

joones. See protsess on toimunud 
ilma suuremate pingelahvangute 
ja kirepurseteta suuresti seetõttu, 
et kogukonna erinevad huvigrupid 
on omandanud oskuse üksteise-
ga arvestada ning on suutelised 
konstruktiivseks koostööks.
   Asjad vaieldakse asjalikus õhk-
konnas selgeks, pannakse paika 
prioriteedid ja vaadatakse üle 
oma võimalused. Sellega hoitakse 
kokku oluliselt energiat ja säilita-
takse igaühe väärikus. Ka 2007. 
aasta vallaeelarve on nüüdseks 
sellisel moel kehtestatud ning ees 
ootamas veel üks aasta tihket tööd 
püstitatu saavutamiseks.
   Püsime valitud strateegiliste 
suundade ennakarendamise tem-
pos. Tähtsaimad märksõnad on 
haridus, tervis, lapsed ning kogu-
konna vaimline ja kultuuriline elu. 
Rahaga on, nagu ikka väikses val-
las, et õigeks elamiseks vähe ja 
kauniks suremiseks palju. Aga loo-
dame vanasõnale, et ,,kergem saa-
bas, kiirem samm!“ Siiani oleme 
ju omadega hakkama saanud.
   Hariduses on suurem ettevõt-
mine Keeni spordiplatsi ehitus, et 
ei peaks vesise suuga pealt vaa-
tama, kuidas kallid naabrid Pukast 
ja Nuustakult oma spordirajatistel 
end musklisse kruvivad. Kambaga 

 S A N G A S T E 

olümpial ka lõbusam. Ühtlasi 
kohendame ka kooliümbrust.
   Veel on plaanis teha asulaid 
kabedamaks, mille heaks me pro-
jekteerime soojatorustikud ja täna-
vavalgustuse ning kena haljasala 
Sangastesse sissesõidul. EASi 
abiga valmib Sangastes mõnus 
pesuköök vanuritele ja plaanime 
ka rajada lastele mängukohad.
   Abi saavad sotsiaaleelarvest need, 
kes seda tõesti vajavad. Töötuks 
jäänutega tegeletakse, valmistades 
neid ette tööturule sisenemiseks. 
Samuti jätkub valla toetus bussi-
piletitele ja õppevahenditele.
   Kultuuri- ja spordielu on toetatud 
tegevustoetustega erinevatele selt-
sidele ja seltsingutele ning MTÜ-
dele, kes on ka ise siiani tõsiselt 
oma tegevusega end tõestanud. 
Suurematest üritustest seisab ees 
sügisene lõikuspüha Lossikülas 
ja vallapäevad suvel. Jätkuvad ka 
kõik traditsioonilised üritused.
   Teed ja tänavad saavad peale 
nii asfalti kui ka kruusa. Eelkõige 
viime lõpule juba alustatud teelõi-
kude korrastamise. Rõhume ka val-
lateede äärsele võsatõrjele.
   Suurematest ühisettevõtmistest 
naabritega jätkub käesolevas aja-
lehes osalemine, omavalitsusliidu 
tegemised ja ühisasutuste halda-
mine. Suurem samm on ühise 
kommunaalhaldusfirma loomine 
Tõlliste ja Hummuli valdadega, et 

saada paremini ja ühiselt hakkama 
oma veemajandusega jms. 
   Kuidas ja kuhu edasi? Suurem 
väljakutse on käivitatav asustuse 
taastamise- ja säilitamise pro-
jekt, milles erakapitali, fondide, 
riigi ja valla koostöös loodame 
rajada uued eraelamualad ja luua 
valda 10-20 uut ühepere maja-
valdust koos infrastruktuuridega. 
Loodame tagasi kutsuda eelkõige 
siit varasemalt lahkunud noorpere-
sid ja ka uut verd väljaspoolt,
samuti kinnistada meie noorust. 
Aega võtaks see kuni 5 aastat.
   Teine plaan, mis samuti juba 2007. 
aastal käivitatud, on Sangaste piir-
konna kroonika- ja ajaloopõhise 
raamatu väljaandmine. Ilmavalgust 
peaks see nägema 2008. Ja siis 
loomulikult meie oma monument 
,,Kummardus leivale“.
   Olud, ajad ja tingimused on 
pidevas muutumises ning seetõttu 
vajab olulist ajakohastamist valla 
arengukava. Aga tegelikult ongi 
meeldiv aeg-ajal kohaldada kava 
olude järgi, mitte vastupidi.
   Soovin alanud sea-aastaks kogu-
konnale edumeelsust, koostöövõi-
met ja oskust hinnata oma väärt 
elupaika! Asjad tulevad ja lähevad, 
inimesest algab aga kõik!
   Olgu siis ka sea-aasta ennekõike 
inimesele suunatud aasta!

Sangaste vallavanem 
KAIDO TAMBERG

Sangaste valla ettevõtmised ja väljakutsed

enne arve hüvitamist, siis jääb jääk uude kütteperioodi ja pere võib 
taotleda sügisel toetust vana arve alusel. 
4)vee ja kanalisatsiooni piirmäär on 4 m³ ühe inimese kohta kuus; 
5)elektrienergia piiriks on 100 kwh ühe pereliikme kohta kuus, kuid 
mitte rohkem kui 500 kwh kuus perekonna kohta. NB! Elektriga 
kütmist ei kompenseerita!
6)gaasi hüvitamisel arvestan välja 1 kg gaasi hinna. Üheliikmelisele 
perele hüvitatakse kuus 10,8 kg gaasi; kaheliikmelisele perele 14,40 
kg; kolmeliikmelisele perele 18 kg gaasi ning neljaliikmelisele perele 
21,6 kg gaasi kuus. Kuna tavaline suur gaasiballoon on 21 kg, siis 
neljaliikmelised ja suuremad pered võivad arvestada ballooni hinna 
tagasisaamisega samas kuus, teistel kulub selleks kaks kuud. 
7)maamaksukulude kompenseerimise piirmäär on 30 kr aastas; 
8) hoonekindlustuse kompenseerimise piirmäär on 200 kr aastas; 
9)prügivedu tegelikult kulutatud ja esitatud arve ulatuses. 
   NB! Kõiki kulutusi hüvitatakse vaid arve, kviitungi või korrali-
kult täidetud ostu-müügi lepingu alusel. Kui küttepuude müüja pole 
kauba kohta paberit andnud, siis neid kompenseerida lihtsalt ei saa 
(sama põhimõte kehtib muide ka vallapoolse ühekordse küttepuude 
toetuse määramise korral). 
   Muuhulgas võtan arvesse ka väljaspool valda õppivate põhikooli, 
gümnaasiumi, kutsekooli ja ülikooli õpilaste ühiselamu või korteri-
kulud, kui laste sissekirjutus on endiselt Sangaste vallas pere juures. 
Seejuures liidan ma pere ja lapse kulutused ning rakendan kehtestatud 
piiri saadud summale. See tähendab, et kui ühiselamukviitungil on 

kirjas üür 350 kr, siis liidan ma pere kodu ühistu hooldustasu 50 kr 
ja vaatan, kas saadud 400 krooni jääb normi piiresse. Kui ühiselamu 
arvel on kirjas üür 200 kr, vesi 15 kr, küte 130, elekter 5 krooni, siis 
arvestan kõiki piirmäärasid eraldi. 
   Kui õpilane/üliõpilane on sisse kirjutatud koolijärgsesse omavalit-
susse, siis saab ta sealt toimetulekutoetust taotleda ainult juhul, kui 
tema päritoluperekond oli eelmisel kuul toetuse saaja meie vallas. 
Selle kohta peab üliõpilane minult tõendi küsima ning selle oma 
linnas esitama. 
 Sissetulekuna võtab riik arvesse kõik inimeste sissetule-
kud, va. need, mis on seaduses loetletud. Arvesse ei võeta: 
1)ühekordseid toetusi, mida on üksi elavale isikule, perekonnale või 
selle liikmetele makstud riigi- või kohaliku eelarve vahenditest (nt 
sügisene koolitoetus, valla ravimitoetus); 
2)puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse alusel makstavaid toetusi 
(nt. puudega isiku toetus 200, 420 või 640 kr/kuus), välja arvatud 
puudega vanema toetus ja hooldajatoetus;
3)riiklike peretoetuste seaduse alusel makstavat kolme- ja enamalap-
selise ning kolmikuid kasvatava pere toetust (nn. kvartalitoetus);
4)riigi tagatisel antud õppelaenu;
5)tööturuteenuste ja -toetuste seaduse alusel tööturukoolituses osale-
mise korral makstavat stipendiumi ning sõidu- ja majutustoetust ning 
tööpraktikas osalemise korral makstavat sõidu- ja majutustoetust. 
   Sissetulekuna tuleb seega esitada töötu abiraha, töötuskindlustus-
hüvitis, pension, igakuised lastetoetused, alimendid, haigekassa hüvi-

tised, stipendium või kooli poolt igal kuul makstav toetus; “mustalt” 
teenitav töötasu, aiasaaduste müügi kasum jne. Palgast ja vanema-
hüvitisest võetakse arvesse see osa, mis jääb kätte peale tulumaksu 
ja kohustusliku kogumispensioni makse mahaarvestamist.   
   Perekonna sissetulekutest võib maha arvestada teisele perele maks-
tava elatise ehk alimendid, kui see on dokumentaalselt tõendatud (nt. 
pangaülekande kviitungiga). Viimastel aastatel on seadus pakkunud 
võimaluse ebaregulaarset tulu saavatel isikutel võtta arvesse nende 
viimase kuue kuu sissetuleku keskmine. Seda sätet saab kasutada 
näiteks FIE-de ja talunike puhul. 
   NB! Suurperedele makstav nn. kvartalitoetus läheb muutmisele 
alates teisest poolaastast. Siis hakatakse maksma alates 3. lapsest 
suuremat lastetoetust ning see läheb toimetulekutoetuses arvesse. 
   Sissetulekuid tõendatakse palgakviitungi, stipendiumitõendi, pan-
gakonto väljavõtte ja muu sellisega. Kui mingit sissetulekut ei saa 
paberiga tõendada, siis kirjutab avaldaja selle summa avaldusse ja 
kinnitab selle õigsust oma allkirjaga avalduse all. 
   Andmete õigsuse eest vastutab taotluse esitaja ! Vallavalitsusel 
on õigus andmeid kontrollida ning vajadusel pöörduda nt. pensionia-
meti või maksuameti poole. On olnud juhtumeid, kus inimene pole 
oma töövõimetuspensioni suurust õigesti mäletanud, see on kontrolli 
käigus ilmnenud ja seetõttu tuleb pärast toetusi ümber arvestada.  
   Panen kõigile taotlejatele südamele: kontrollige oma viimased sis-
setulekud üle nt. pangakonto väljavõttelt või palgalehelt või postkon-
torist saadud pensioni väljamaksekviitungilt. Toetused tuleb ümber 

Alates 1. veebruarist 2007 tagab riik 
ravikindlustuse (ehk nn. haigekas-
sakaardi) kõigile neile töötutele, kes 
on arvel Tööturuametis ja otsivad 
aktiivselt tööd. Aktiivselt töö otsimine 
tähendab õigel ajal Valgas asuvasse 
Tööturuametisse pöördumist, sealse 
töötaja antud ülesannete täitmist, töö-
kohtade otsimist, soovitatud kohtade-
le kandideerimist, intervjuudel käimist 
jne. 
   Ravikindlustus ei alga kohe, vaid 
alates 31. arveloleku päevast, esime-
sed 30 päeva on ooteaeg, et näha, 
kas inimene tõesti tööd on otsinud. 
Samas kui inimene otsib tööd ja on 
tööturuametis arvel, siis lõpptähtaega 
kindlustusel ei ole, see võib kesta ka 
aasta, kaks või kauemgi. 
   Haigekassakaarti täiskasvanutele 
nüüd enam ei väljastata, perearsti 
juures saab kindlustuse olemasolu 
kontrollida ükskõik millise isikut tõen-
dava dokumendi põhjal. Soovijatel on 
võimalik saada kuni aastase kehtivu-
sega Euroopa ravikindlustuskaart, mis 
on vajalik riigipiiri ületades välismaal 
arstiabi saamiseks. Euroopa ravikind-
lustuskaardi saab siis, kui esitada 
Haigekassale vastaval blanketil kirjalik 
taotlus. Taotlusblanketti saab printida 
internetist, küsida vallamajast, post-
kontorist või Valga maavalitsusest 
tervishoiu peaspetsialisti käest. 
   Tööturuameti Valgamaa osakond 
asub Valga linnas nn. vanas polikliini-
kus Vabaduse 26, teisel korrusel. Infot 
saab telefonil 7679 780 või oma isikli-
kult konsultandilt. 
   Vastuvõtt toimub: 
E, K, N  kell 9.00 - 16.00, 
T   kell 9.00 - 18.00 ja 
R   kell 9.00 - 13.00.
   Tööturuameti Otepää klienditeenin-
dus asub Lipuväljak 13 ja on avatud: 
T   kell 13-16, 
K   kell 9-16 ja 
N   kell 9-12. 
Info telefonil 7655 835. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK 

Ravikindlus-
tus töötutele 

Pensionilt, mis on rohkem kui 3000 krooni, ha-
katakse automaatselt arvestama tulumaksu.  
   Tulumaksu ei pea maksma siis, kui pensio-
när kirjutab pensioniametile järgmise avaldu-
se: “Palun alates 01.04.2007 minu pensionist 
enne kinnipeetava tulumaksu arvutamist maha 
arvata igas kalendrikuus 1/12 tulumaksuseadu-
se §-s 23 sätestatud maksuvabast tulust.” 
   Avalduses tuleb märkida ka enda nimi ja 
isikukood ning saata see aadressil: Tartu Pen-
sioniameti Valga osakond, Kesk 12, Valga 
68203. Avaldus võib olla omakäeline, kuid vas-
tavaid blankette saab ka vallamajast. 
    Need pensionärid, kes korra mõnel eelmi-
sel aastal sellise avalduse on kirjutanud, uut 
avaldust kirjutama ei pea. Töötavatel vanadus-
pensionäridel tuleks taoline avaldus esitada 
oma tööandjale.

PILLE SIKK

Pensionäride tulu-
maksupiir 

Kui alustasin 2005. aastal oli hirm suur: kuidas 
mind omaks võetakse, kuidas ma ise hakkama saan. 
Nüüdseks on see hirm möödas ja koostöö sujub suu-
repäraselt nii klientide kui ka sotsiaaltöötajaga. 
   Rohkem sooviks koostööd kohalike tööandjatega, 
mõnedega on see väga hea, kuid mitte kõigiga. Oleks 
ju tore, kui inimesed saaksid ikka oma vallas tööd 
leida. Alustasime tööklubidega, sest kõigepealt oli 
vaja inimesed “üles soojendada”, et nad endast üldse 
rääkima hakkaksid, sest keegi polnud neilt varem 
küsinud, mida nad tunnevad ja kuidas neil läheb ja 
mida nad tahavad. Mõnele inimesele sobis indivi-
duaalne vestlus, kuid enamusele tööklubi, sest koos 
on julgem ja lõbusam. Tööklubid toimusid pea iga 
nädal ja osavõtjatest puudu ei olnud, huvi oli suur. 
Kui inimesed olid julgemaks muutunud, alustasime 
individuaalse nõustamisega, see toimub ka praegu.

   Tööklubis rääkisime muredest ja rõõmudest, 
õppisime CV-d koostama, tööintervjuul käituma, 
töötasime oma enesehinnangu kallal, analüüsisime 
töökuulutusi ning uurisime töölepinguid ja natuke 
ka seadusi, mis kaitsevad töötajat. 
   Eelmise aastal oli mul 49 klienti ja nendest läks 
aasta jooksul tööle 13 inimest, lisaks läksid 2 naist 
õppima oma unistuste eriala ja 2 naist alustasid ette-
võtlusega. Need inimesed, kel oli tervisega prob-
leeme, jäid töövõimetuspensionile ja 1 inimene hak-
kas puudega inimese hooldajaks.
   Praegu on mul 30 klienti, nendest 19 toimetuleku-
toetuse saajad. Nendega teeme praktilist tööklubi, 
mis tähendab, et tegutseme valla allasutuste juures 
ja seal, kus tööd ootavad, lisaks veel 2 tundi nõusta-
mist minu juures. Allasutuste juhid on tehtud tööga 
väga rahule jäänud. 

   Tööharjutamine on meil kestnud 2 kuud. Küsisin  
töötutelt, kas see oli nende arvates vajalik. Enamus 
vastajatest leidsid, et seda on vaja ja kellele see oli 
vastuvõetamatu, läksid tööle. Paljudele meeldis töö-
harjutuse juures see, et saab suhelda ja kodust välja 
ning ega tegevused polnud ülejõukäivad.
   Tööle on läinud 2 pikaajalist töötut. Oluline, et 
pärast projekti lõppu kõik toimima hakkaks. Inimene 
on ju väärtus ja teda peab hoidma! Sellega seoses 
vajame tegevusjuhendajaid, kes oskaksid õpetada 
neile uusi oskusi. 
   Usun, et mu töö on vajalik ka edaspidi.
Projekti toetab Euroopa Sotsiaalfond, Riiklik 
Arengukava ja Sangaste vallavalitsus ning teostab 
MTÜ Partnerlus.

Sangaste valla töö tugiisik MARJU KARAVIN

Poolteist aastat töö tugiisikuna 

Nukkude kontsert

Teatrikuu raames toimub
Sangaste seltsimajas 21. märtsil kell 11.00 
etendus 

”NUKKUDE KONTSERT” lastele.

Nukkudega mängib Riina Ermel.
  Etendus on kõigile tasuta!

järgneb lk.8
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arvestada või tagasi maksta ka juhul, kui mingit 
sissetulekut on varjatud ning selle olemasolu on 
kontrolli käigus selgunud (nt. töötu abiraha saamise 
salgamine või “must” töötasu). 
 Kuidas toetust taotletakse? 
Toetuse saamiseks tuleb esitada avaldus ja lisa-
dokumendid Sangaste vallavalitsusele igal kuul 
enne 20. kuupäeva. Erandiks on juhtumid, kui 20. 
kuupäev langeb nädalavahetusele või riiklikule 
pühale. Sel juhul võtan avaldusi vastu ka esimesel 
tööpäeval peale 20. kuupäeva. Kui taotlust enne 
õiget kuupäeva ei esitata, siis toetust määrata ei 
saa. Seetõttu soovitan pöörduda vallamajja kohe, 
kui kõik vajalikud arved on saabunud. 
   Taotlust saab esitada ainult täisealine inimene, so. 
avalduse kirjutaja peab olema vähemalt 18 aastat 
vana. Avalduse saab kirjutada sotsiaalinspektori 
juures, soovitavalt esmaspäeviti ja teisipäeviti kell 
9-12 ja 13-16. Taotlust esitama tulles on kõige oluli-
sem kaasa võtta andmed eelmise kuu sissetulekute 
kohta ning arved või kviitungid selle kuu eluaseme-
kulude kohta (nt. elektiarve, ühistu kviitung vms). 
Arvetest teeme vallamajas koopiad ning originaali 
saab inimene kohe tagasi. Töötutel tuleb iga kord 
esitada Tööturuameti poolt koostatud individuaalne 
tööotsimiskava. 
   Lisaks sellele on olemas rida dokumente, mis tuleb 
esitada toetust esimest korda taotlema tulles: 
1)isikut tõendav dokument ja andmed pereliikmete 
isikukoodide jms kohta; 
2)pensionitunnistus, tööotsimiskava, koolitõend 
vms. lisadokument oma ja teiste pereliikmete sot-
siaalse staatuse kohta juhul, kui seda on võimalik 
esitada ning juhul, kui need andmed mulle juba 
teada ei ole. 
3)andmed eluruumi omandisuhte kohta (ostu-müügi 
leping, üürileping, pärismistunnistus vms.), mis 
tõendaks, et Te võite seda eluruumi kasutada ning 
andmed ruutmeetrite ja tubade arvu kohta. Reeglina 
on m² ja toad kirjas nimetatud dokumentides, kuid 
andmeid saab ka inventariseerimisplaanidest.  
4) kinnitus isikule ja pereliikmetele kuuluvate 
varade kohta (kinnis- ja vallasvara, sõidukite ja 
väärtpaberite olemasolu või puudumine).  

 Kuidas toetus välja makstakse? 
Toetuse arvestamisega tegeleb sotsiaalinspektor, 
kuid kõigi toetuste määramise kinnitab vallava-
litsus oma korraldusega. Seejärel kantakse toetus 
taotleja või tema pereliikme pangaarvele või maks-
takse inimesele isiklikult kätte vallamajas raama-
tupidaja poolt.
 Millised on muud reeglid? 
Kõige rohkem on tulnud vastata küsimustele selle 
kohta, keda loetakse perekonnaliikmeks ja keda 
mitte. Sageli kuulen ma väidet: “Jah, elame täiskas-
vanud pojaga/emaga/selle naisega/lapse emaga koos 
ühes korteris, aga ta pole mu leibkonna liige.” 
   Sotsiaalhoolekande seadus ütleb:“Toimetuleku-
toetuse määramisel loetakse perekonna liikmeteks 
abielus või abielulistes suhetes olevad samas elu-
ruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja 
vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt 
kasutavad või ühise majapidamisega isikud”. Ühine 
korter/maja tähendab reeglina ka ühist majapida-
mist, erandiks on siin ühiselamud. 
   Juba mitu aastat on seadus lugenud mujal koo-
lides õppivaid lapsi perekonna juurde kuuluvaks 
juhul, kui nad on samas sisse kirjutatud. Ka aja-
teenijaid ei lahutata enam muudest perekonnaliik-
metest. Õpilane saab üksikisikuna taotleda toetust 
vaid juhul, kui ta sissekirjutus erineb vanematest 
ning vanemad on saanud eelmisel kuul toimetule-
kutoetust. Kui vanemad toetust saanud ei ole, siis 
ei määrata toetust ka lapsele, sõltumata tema sis-
setulekutest, kulutustest või elukohast. 
   Teine oluline reegel on taotleda toimetulekutoetust 
omavalitsusest, kus on isiku ametlikult registree-
ritud elukoht ehk nn. sissekirjutus. 
   Mis puutub perekonda, kes elab koos näiteks 
Keenis, kuid kelle üks liige on registreeritud 
Sangaste alevikku, siis siin olen ma toetuse mää-
ramisel võtnud aluseks tegeliku olukorra ehk mõle-
mad inimesed kuuluvad ühte perekonda vaatamata 
registreeritud elukoha erinevustele. 
   Toimetulekutoetus on mõeldud abiks neile, kelle 
muud sissetulekud ei suuda neid ülal pidada ja kel-
lel seetõttu võivad tekkida üürivõlad. Vahel on see 
toetus hädavajalik ja möödapääsmatu ajutistest ras-

kustest ülesaamiseks. Siis ei tohi häbeneda seda 
taotleda, sest võlad ja elektri väljalülitamine või 
korterist väljatõstmine oleks ju hullem. 
   Riik sovib, et inimesed suudaksid saada hakkama 
ilma lisatoetuseta ning teeniksid elatist palgatööga.   
Seetõttu on vallavalitsus kohustatud nõustama ini-
mest endale teiste elatusvahendite leidmise osas 
ning tal on õiguse jätta toetus määramata: 
1)töövõimelisele 18aastasele kuni vanaduspensio-
niealisele isikule, kes ei tööta ega õpi ja on rohkem 
kui ühel korral ilma mõjuva põhjuseta keeldunud 
pakutud sobivast tööst või osalemast tööturuteenu-
ses või valla- või linnavalitsuse korraldatavas ise-
seisvale toimetulekule suunatud sotsiaalteenuses 
või õppeprotsessis;
2)isikule, kellel endal või kelle eestkostetaval on 
õigus elatist saada, kuid kes keeldub elatise saa-
mise kohta dokumenti esitamast või elatist sisse 
nõudmast;
3)kui omavalitsuse vastav komisjon leiab, et toetuse 
taotleja või tema perekonna kasutuses või omandis 
on vallas- ja kinnisasjad, mis tagavad toimetulekuks 
piisavad elatusvahendid. 
   Viimane säte tähendab näiteks seda, et kui isikule 
kuulub 3 korterit ja ta ise elab ühes, siis toetuse 
taotlemise asemel võiks ta kaks ülejäänud korterit 
välja üürida ning elada üürirahast. 
   Sangaste vallavalitsus otsustas paari aasta eest 
tuua tagasi tööle inimesed, kes on toimetulekutoe-
tust taotlenud juba aastaid. Seetõttu oleme korral-
danud neile nõustamist töö tugisiiku juures ning 
alates 2006. aasta detsembrist nõuame ka osalemist 
erinevatest tegevustest koosnevas rehabilitat-
siooniprotsessis. 
   Lisaks nõustamisele vallas töötava töö tugisiiku 
juures tuleb pöörduda Valgas asuva Tööturuameti 
poole ja täita nende juhiseid endale uue töökoha 
otsimisel. 
   Ühinemist nii nõustamise kui tööklubidega 
nõuame ka neilt töötutelt ja tööotsijatelt, kes hak-
kavad toimetulekutoetust taotlema 2007. aastal ning 
seda alates teisest taotluskuust. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK  

Algus OT nr. 1

01.01.2007 seisuga elas Sangaste vallas 
106 alla 7-aastast last, kellest 24 elab San-
gaste alevikus ja 20 Keeni külas; 18 last 
elab Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väi-
kelapse. Nendest lastest käib Sangaste Las-
teaias 30 last ja Keeni Põhikooli ettevalmis-
tusrühmas 20 last, ülejäänud on kodused. 
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis 
peale põhikooli õpib kokku 250 valla hinge-
kirja kantud last, kellest 60 elab Keenis, 43 
Sangaste alevikus ja 30 Tiidu külas. 
   Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 
185, nendest 44 õpib väljaspool Sangas-
te valda. Keeni Põhikoolis õpib 146 last, 
kellest omakorda 5 on pärit mujalt oma-
valitsustest. Väljaspool valda põhikoolides 
käivatest lastest enamus käib Pühajärve 
Põhikoolis (9 last); Otepää Gümnaasiumis 
(7 last) ja Puka Keskkoolis (6 last), mujal 
koolides ulatub meilt pärit laste arv 3 lap-
seni. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 30 
last, kutsekoolides peale põhikooli minule 
teadaolevalt 31 last. 
   Kutsekoolidest on eelistatuimad Vana-
Antsla, Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka Vil-
jandis, Tallinnas, Türil ja mujal. 
   Juhul, kui minu käsutuses olevad an-
dmed on tõesed, peaksid selle aasta 
veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste 
valla noored, kes on õppinud järgmistel 
erialadel: 2 noort talu – ja kodumajanduse 
erialalt; 2 ehitajat; 2 remondimeest, kes 
oskavad parandada autosid ja muid masi-
naid; 2 kokka; üks müüja ja üks elektrik. 
   Keskkoolide valik on tunduvalt laiem: 5 
last õpib Otepääl, 3 Pukas ja 3 Valgas, kuid 
kokku on erinevaid gümnaasiume 19, sh 
kaks nn. õhtukooli. Üliõpilaste arv pole mul 
täpselt teada, kuid neid peaks olema um-
bes 25 noort. 
   Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid 
emasid on kokku 49, kusjuures erinevalt 
teistest jaotustest on koduseid inimesi kõi-
ge rohkem Tiidu külas (11 inimest). 
   1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 
319 vanaduspensionäri, kellest enamus (68 
eakat) elas Keenis; 39 pensionäri elas San-
gaste alevikus; 38 eakat Laukülas, 27 Res-
tus, 26 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal 
on eakate arv alla 20. Töövõimetuspensio-
näre on mulle teadaolevalt 81 inimest. 
   Tööturuameti Valga osakonnas oli 
01.11.2006 a. seisuga end töötuna arvele 
võtnud 17 valla elanikku. Tegelik ametlikult 
mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud 
tegevusega hõivamata) inimeste arv on 
kindlasti tunduvalt suurem. Üldiselt võib 
hinnata, et töötavaid inimesi on umbes 500 
ja ametlikult mittetöötavaid umbes 100 ini-
mest. 
   Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste 
vallas valdavalt eestlased, teistest rahvus-
test inimesi on 34 ehk umbes 2,3 %: 20 
venelast, 6 ukrainlast, 4 soomlast, 1 valge-
venelane, 1 isur ja 2 muust rahvusest isikut. 

Üldine maakondlik taust 
Võimalik, et nende andmete lugejal tekkis 
lõpuks küsimus “kas seda kõike on vähe või 
palju”? Vastuseks võin tuua välja, et Valga 
maakonnas asuvast 13 omavalitsusest on 
loomulikult suurimad Valga linn (14 890 
elanikku), Otepää vald (4 364 elanikku) ja 
Tõrva linn (3 387 elanikku). Meist suurema 
rahvaarvuga on veel Helme vald (2 365), 
Puka vald (1 909) ja Tõlliste vald (1 949 ela-
nikku). Sangastest väiksemad on elanike 
arvu poolest Õru, Palupera, Taheva, Karula, 
Põdrala ja Hummuli vallad. Allikas: Valga 
maakonna kodulehekülg. 
   Erinevalt meie vallast on maakonnas üldi-
selt naisi rohkem kui mehi; sarnaselt meile 
on tööealisi praegu rohkem kui pensionäre 
ja lapsi kokku ning surmasid rohkem kui 
sünde.          Allikas: Valgamaa aastaraamat 2004. 
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Kord vaieldes, kord tülis,
kord ära leppides…
Niikaua, kuni tuli
me sõprus mängides.
  Marina Novikova

Sõbrapäevaks said Valgamaa kolm lasteaeda: Tsirguliina las-
teaed „Õnnelind“ ning Laatre ja Sangaste lasteaiad kutse sõita 
külla Õru lasteaed-algkooli perele. 
   Vastuvõtu avas juhataja Tiina Aarna. Kõigile sõpradele ripu-
tati kaela omavalmistatud südamekujulised meened. Järgnes 
Õru algkooli laste tervitus mõtetega armastuse erilisusest ja 
sõbraks olemisest. Siis aga tuli üllatus: kloun Ummi, kes tegi 
mitmesuguseid trikke pallide-, värviliste rätikute-, paelte- ja 
klotsidega. Ta sõitis üherattalisel jalgrattal ning innustas lapsi-
gi oma oskusi näitama, haaras neid kaasa esinemistesse.
   Pärast klouni etteastet kostitati kõiki maitsva lõunasöögiga. 
Et külalisi oli palju, tuli söömas käia mitmes vahetuses. Need, 
kes parajasti ei söönud, joonistasid saalis Õru lastele pilte 
oma külaskäigu meenutuseks.

   Koos mängiti mitu 
lõbusat tantsumängu. 
„Tule, tule, sõbrake, tule 
tantsi minuga“ oli just 
sõbrapäevaks kohane 
mäng. See andis julgust 
ja aitas eri lasteaedade 
lastel üksteist paremini 
tundma õppida, kuigi 
ühiseid vestlusteemasid 
leiti ka juba varasema 
joonistamise käigus.
   Lõpetuseks tänati vas-
tamisi sõprussidemete 
eest ja anti üle kingitu-
sed. 
   Meie, külalised, täname 
omaltpoolt kogu Õru las-

teaed-algkooli peret hästi korraldatud ürituse eest ja soovime, 
et selliseid kohtumisi oleks veelgi!

Sangaste lasteaia õpetajad

Veebruari alguses käisid Sangaste lasteaia 
lastel külas vanemkonstaabel Linda Oks, 
konstaabel Thea Tekkel ja juhtivkonstaa-
bel Ülo Kets.
   Politseinikega oli kaasa tulnud ka Lõvi 
Leo, tuntud laste ja korravalvurite abimees. 
Politseinikud selgitasid kõige väiksema-
tele liiklejatele ohutu liiklemise vajalik-
kusest, tutvustasid ettetulevaid ohte, rää-
kisid liiklusmärkidest ja valgusfooridest, 
jagasid õpetussõnu ja teadmisi sebradest 
ja helkuritest. 
   Lõvi Leo soovitas kõigil lastel halva näh-
tavuse korral kindlasti helkurit kanda. Hea 
meel on tõdeda, et enamus lapsi seda ka 
teevad ja nad teavad, et helkur on vajalik. 
Tore oli vaadata, kuidas külalised haarasid 
lapsi kaasakiskuvasse tegevusse. 

   Lõvi Leo poolt said lapsed ülesandeks 
kleepida paberile ette joonistatud lapsele 
helkur õigesse kohta, mida nad ka rõõmuga 
tegid. Politseinikud jagasid kõikidele lastele 
helkureid, kleepse politsei numbriga ja Lõvi 
Leo pilte, mida sai värvida. 
   Ja siis jõudis kätte aeg, mida lapsed oota-
sid kõige rohkem. 
   Õue oli sõitnud politseiauto! Lapsed või-
sid ka sinna sisse istuda. Politseiauto huvi-
tas lapsi väga. Lõvi Leo pani sireeni korraks 
käima, aga see oli päris valus kuulata ja 
seepärast lülitas ta sireeni kohe välja tagasi. 
Ainult vilkureid laskis ta kauem käia. 
   Ürituse korraldajatele tänuks ja korda-
mineku tunnistajaks olid laste rõõmsad 
näod.

Sangaste lasteaia pere

Lõvi Leo külaskäik

Õru lastel on palju sõpru!

algus lk. 6

(Toimetulekutoetuse taotlusest 2007 aastal)

Sangaste valla 
elanike sotsiaalne 
staatus 



Valgamaa koolinoorte MV suusatamises

9. märts 2007 9 SPORT

Käärikul toimunud maakonna 
koolinoorte murdmaasuusatamise 
meistrivõistlustel osales 84 noort 
6 koolist, sõideti vabas tehnikas.
   Igas vanuseklassis peeti kahte 
arvestust – need, kes võistlevad 
Eesti noorte meistrivõistlustel 
ja teistel üleriigilistel noorte 
suusavõistlustel moodustavad I 
liiga ehk absoluutarvestuse ja kõik 
ülejäänud õpilased moodustavad 
II liiga. Mõlemas liigas autasustati 
edukamaid.

Tulemused: 
Tüdrukud D (1995-96. a.) 1 km 
1.Kaija Põldsepp Otepää G. 4.40 
2.Maribel Tamm Otepää G. 4.46 
3.Silvia Luup Otepää G. 5.18 
II liiga 
2.Liis Selge Otepää G. 6.15 
3.Helin Külm Otepää G. 6.30 

Poisid D 2 km 
1.Siim Lehismets  Otepää G. 7.01 
2.Marten Pulles Otepää G. 7.35 
3.Jürgen Mõttus Otepää G. 7.52 
II liiga 
1.Madis Vihmann Pühaj. PK. 10.04 
3.Silver Kiho Pühaj. PK.  11.05 

Tüdrukud C (1993.-94. a.) 1 km  
1.Keidy Kütt Otepää G. 4.06 
2.Grete Gaim Otepää G. 4.12 
3.Helen Aluvee Otepää G. 4.13 
II liiga 
1.Anne-Mai Niit Otepää G. 5.15 
2.Lilli Laur Otepää G. 5.54 
3.Mariliis Palk Otepää G. 6.12 

Poisid C 2 km 
1.Keit Rootsma Otepää G. 6.18 
2.Andreas Veerpalu  Otep.G. 6.20 
3.Alar Tiideberg Otepää G. 8.11 
II liiga 
1.Georg Niit Otepää G. 7.41 
2.Timo Kopli Pühaj. PK. 8.40 
3.Hans Urm Pühaj. PK. 9.06 

Tüdrukud B (1991.-92. a.) 2 km 
1.Kristin Kalk Otepää G. 7.25 
2.Pille-Riin Tikan Otepää G. 8.33  
II liiga 
1.Teele Tiidt Puka KK. 9.08 
3.Elen Kurvits Pühaj. PK. 11.25 

Poisid B 3 km 
1.Henri Mündi Otepää G. 11.59 
2.Kristjan Sarv Otepää G. 13.50 
II liiga 
1.Mikk Vihmann Pühaj. PK. 12.46 
2.Kristo Koik Pühaj. PK. 13.33 
3.Lauri Libov Pühaj. PK. 15.13
 
Tüdrukud A (1990. a. ja varem 
s. kuni 19. a.) 2 km 
1.Maarja-Cris TammOtep. G. 8.30 
II liiga 
1.Grete-Ann TadolderOtep G. 9.02 
2.Lilian Leetsi Otepää G. 9.15
3.Kätlin Meema Otepää G. 9.32 

Poisid A 3 km 
1.Rolf-Otto Rootsma Otep. G. 9.18 
2.Tõnis Kartau Otepää G. 10.46 
II liiga 
1.Tarvo Kuus Otepää G. 10.20 
2.Robi Männiste Otepää G. 12.15 

Tüdrukud D (1995.-96.) 3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasiumi I 16.10
(Silvia Luup - 5.42, Keit Kalk - 5.36, 
Maribel Tamm - 4.52)
2.Otepää Gümnaasiumi II 17.27
(Katrina Ojavee - 6.00, Kristin Vähi 
- 6.35, Kaija Põldsepp - 4.52)
II liiga
1.Otepää Gümnaasiumi I 18.14
(Maarja Maranik - 5.55, Helin 
Külm - 6.26, Liis Selge - 5.53)
2.Otepää Gümnaasiumi II 20.19
(Vivian Mitt - 7.20, Neidi Kompus 
- 6.34, Eleri Pastak - 6.35)

Poisid D (1995.-1996.) 3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasiumi I 13.47
(Alex Kirt - 5.07, Mats Karo - 4.23, 
Siim Lehismets - 4.17)
2.Otepää Gümnaasiumi II 14.21
(Kerdo Ilves - 5.09, Henri Koha 
- 4.53. Jürgen Mõttus - 4.19)

3.Otepää Gümnaasiumi III 14.35
(Jaagup Lehes - 5.08, Karl Kinks 
- 5.00, Marten Pulles - 4.27)
II liiga
1.Pühajärve Põhikooli II 17.38
(Taavi Aaliste - 6.14, Mait Peter-
son - 5.59. Dennis Praks - 5.25)
2.Pühajärve Põhikooli I 18.28
(Silver Kiho - 6.32, Gen Alev 
- 6.06, Madis Vihmann - 5.50)
3.Otepää Gümnaasium 20.20
(Martin Grüünvald - 6.42, Saa-
muel Stepanov - 7.11, Kevin Kõo 
- 6.27)

Tüdrukud C (1993.-94.) 3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasiumi I 13.42
(Grete Gaim - 5.08, Kristi Ilves 
- 4.17, Keidy Kütt - 4.17)
2.Otepää Gümnaasiumi II 14.25
(Kristiine Aluvee - 5.35, Helen 
Aluvee - 4.35, Helen Merilo - 4.15)
II liiga
1.Otepää Gümnaasium 17.52
(Triin Kahr - 6.33, Lilli Laur - 6.05, 
Anne-Mai Niit - 5.14)
2.Pühajärve Põhikooli II 20.17
(Ina Mononen - 6.39, Marili Vih-
mann - 6.31, Liis Kangur - 7.07)
3.Pühajärve Põhikooli I 21.15
(Keity Kimmel - 7.33, Eve Kurvits 
- 6.52, Gertrud Leopard - 6.50)

Poisid C (1993.-94.) 3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasium 12.51
(Kunnar Kruus - 5.19, Andreas 
Veerpalu - 3.53, Siim Raudsepp 
- 3.39)
II liiga
1.Otepää Gümnaasium 15.03
(Sven Schneeberg - 5.17, Kristjan 
Karu - 5.13, Georg Niit - 4.33)
2.Pühajärve Põhikooli I 16.52
(Timo Kopli - 5.14, Joel Süldre 
- 5.38, Hare Urm - 6.00)
3.Pühajärve Põhikooli II 20.24
(Richard Kõiv - 7.06, Remi Leo-
pard - 6.02, Siim Süldre - 7.16)

Tüdrukud B (1991– 92.)3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasium 15.28
(Pilleriin Tikan - 5.17, Elena Jod-
sche - 5.43, Kristin Kalk - 4.28)
II liiga
2.Pühajärve Põhikool 22.58
(Elen Kurvits - 6.51, Cärolyn Korp 
- 8.29, Margot Kattai - 7.38)

Poisid B (1991.-92.) 3 x 2 km
1.Otepää Gümnaasiumi I 23.30
(Andreas Nigol - 8.08, Magnar 
Orasson - 7.59, Kaur Lõhmus 
- 7.23)
2.Otepää Gümnaasiumi II 24.04
(Marko Liiva - 7.50, Sven Anton 
- 7.57, Karl Laasik - 8.17)
3.Otepää Gümnaasiumi III 28.14
(Kristjan Sarv - 11.09, Henri Mün-
di - 8.51, Hans Teearu - 8.14)
II liiga
1.Otepää Gümnaasium 27.15
(Rudolf Palk - 9.02, Hans Teder 
- 9.26, Kristo Peterson - 8.47)
2.Pühajärve Põhikool 31.43
(Mikk Vihmann - 10.20,  Kristo 
Koik - 10.09, Lauri Libov - 11.14)

Tüdrukud A (1990. ja varem 
kuni 19.a. k.a.) 3 x 1 km
1.Otepää Gümnaasium 15.43
(Lilian Leetsi - 5.27, Kätlin Meema 
- 5.36, Grete-Ann Tadolder - 4.40)
II liiga
1.Otepää Gümnaasium 16.44
(Triinu Kaarna - 5.55, Maarja Ma-
dissoo - 6.17, Maarja-Cris Tamm 
- 4.36)

Poisid A (1990.a. ja varem kuni 
19.a. k.a.) 3 x 2 km
1.Otepää Gümnaasium 23.30
Tõnis Kartau - 8.05, Gert Kautlen-
bach - 8.16, Keio Kütt - 7.09)
II liiga
1.Otepää Gümnaasium 25.12
(Martti Sala - 9.04, Märt Leesment 
- 8.24, Tarvo Kuus - 7.44)
2.Pühajärve Põhikool 38.00
(Martin Täär - 11.47, Maido Raid-
soo - 12.34, Raigo Mekk - 13.39)

OT

Tehvandi suusastaadionil korraldatud mootorkelgukross „Tehvandi 
Snowcross 2007“ oli tänavu ühtlasi Euroopa karikavõistluste etapp. 
Osalesid Eesti, Norra ja Soome sportlased. Soomest olid võist-
lemas ka mullune Euroopa meister Tomi Ahmasalo ja EMi teine 
Janne Jurvelin.
   Vaatamata külmale ilmale kogunes staadionile võistlusi vaa-
tama mitu tuhat pealtvaatajat. Tehvandi suusastaadionile ja selle 
lähiümbrusse tehtud rajal sai nautida kelgumeeste osavust hüpe-
tel ja viraažides.  

Suurepäraselt tehtud rada, mille hüpetelt mootorkelgud mitme 
meetri kõrgusele õhku paiskusid, võimaldasid tippvõistlejatel oma 
oskusi maksimaalselt näidata.
   Paremus selgus kolme finaalsõidu kokkuvõttes. Euroopa meister 
Tomi Ahmasalo (pildil) oli kõigis sõitudes kiireim ja sai kindla 
võidu. Teise kohaga lõpetas Janne Jurvelin ja kolmaski oli sooom-
lane Ville Ylianttila. Parim eestlane Mart Meeru tuli kaheksan-
daks.

OT

Tehvandil toimus mootorkelgu 
Euroopa karikavõistluste etapp 

Väikesel Munamäel peeti Ees-
timaa hooaja kaalukaim lu-
melauavõistlus „STARMAN 
BIG AIR“. Soomlastest esikol-
mikule Arto Saraniemi, Roni 
Rintala, Petja Piiroinen järg-
nes lätlane Artur Alsins.
   Meie parimatena oli Ken-
nart Peerna (pildil) seitsmes 
ja Mark Duubas kaheksas. 
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Meistrivõistlused toimusid 6. märtsil Käärikul, suusatati klassikalises sõiduviisis.

Tüdrukud kuni 18.a. 5km
1.Mairi Kants SK Oti – Audentes / Valga  20.19

Naised 19.-34.a. 5 km
1.Triin Peips SK Oti-Audentes/ Zahkna/ Otepää 18.53
2.Aili Popp SK Oti-Audentes/Zahkna/ Puka 21.03

Naised N 45 3 km
1.Ene Aigro Puka vald   12.37
2.Pille Illak OK Käbi/ Tõlliste vald  17.05

Mehed 19.-39.a. 10 km
1.Kalmar Salundi Otepää vald   40.04
2.Lembit Uibo Palupera vald   40.18

Mehed M40 5 km
2.Meelis Danilas Otepää vald   17.37
3.Viljar Vihmann Sangaste vald   19.03

Valgamaa meistrid suusatamises Kekkose suusasõit 
2007

Laupäeval, 10. märtsil algusega 
kell 12  toimub Käärikul Kekkose 
suusasõit.

Suusasõidu ajakava:
12.00  Tervitavad Eesti Suusaliidu 

president Toomas Savilt ja 
Soome suursaadik Jaakko 
Kalela.

12.10  Start harrastussuusatajate 
võistlusele ja suusamatkale.

13.30  Harrastussuusatajate auta-
sustamine.

14.30  Matkal osalejatele auhinda-
de loosimine.



MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 

Kutse Valgamaa küladele 
ideevoorus osalemiseks

Valgamaa Partnerluskogu on kohalikke omavalitsusi, mit-
tetulundusühendusi ja eraettevõtjaid koondav organisatsioon, kelle ühiseks 
eesmärgiks on kohalik areng ning piirkonna terviklik areng Valgamaal. Hetkel 
koondab Partnerluskogu 46 liikmesorganisatsiooni, olles samas liitumiseks 
avatud kõigile tegevuspiirkonnas tegutsevatele ettevõtjatele, MTÜdele ning 
sihtasutustele.
Partnerluskogu on koostanud strateegia Elujõuline Valgamaa 2006-2013, 

mille üheks eesmärgiks on toetada külasid, kus seni puudub aktiivne ühiste-
gevus. 
Selle raames ootame projektiideid järgnevatelt Partnerluskogu poolt valitud 

sihtaladelt:

VALD KÜLAD
Palupera Lutike, Räbi, Mäelooga, Urmi
Puka Soontaga küla, Aakre ja Komsi kant
Sangaste Mäeküla-Restu kant, Sarapuu, Pringi
Otepää Ilmjärve-Kassiratta piirkond, Mägestiku, Kastolatsi

 
Et Partnerluskogu saaks teada, millisel moel soovite teie arendada oma 
külaelu, pange oma mõtted kirja mitte pikemalt kui ühel leheküljel:

• Mida te soovite teha?
• Miks see on teie külale vajalik?
• Kui palju idee teostamine võib umbes maksma minna?1

• Kes on teiepoolne kontaktisik ning kuidas saab teiega ühendust võtta?

Idee saatmine annab teile võimaluse osaleda projektitaotluse voorus, mis toi-
mub käesoleva aasta aprillis. Täpsemate taotlemise tingimuste tutvustamiseks 
korraldame märtsi lõpus infopäeva, kuhu kutsume kõik idee kirjelduse esi-
tanud külade esindajad. Teie projekti ideede väljatöötamisel projektitaotluseks 
aga ka projekti elluviimisel ja aruandlusel pakume omalt poolt nõustajate abi.

Oma projektiideed palume saata: MTÜ Valgamaa Partnerluskogu
Kirikumõis, Otepää 67406 Valgamaa
või e-posti aadressil: ailikeldo@hotmail.com
hiljemalt 16. märtsiks, 2007.
Täpsem info: Aili Keldo, tel.nr. 5340 4643
või e-posti aadressil: ailikeldo@hotmail.com

1 Partnerluskogu poolt taotletav maksimaalne toetus on 9000.- krooni.

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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Loeng koduaia kujundajale
(6 tundi) 25. märtsil kell 10 Otepää Kultuurikeskuse saalis

Teemad: planeerimise märksõnad, piirded-hekid, 
 teed ja rajad, puhkealad, 
 kujundusvõimalused ning taimevalikud

Lektor:  Ülle Michelson
hind:  250 krooni
Kontakt ja eelregistreerimine OÜ Consilio, tel. 505 1845   
 consilio@hot.ee

Valga Maavalitsus kuulutab välja maakondliku projektikonkursi tervi-
seedenduslike tegevuste toetuste taotlemiseks. 
   Konkursile võivad projekte esitada kohalikud omavalitsused, hari-
dus- ja noorsootöö asutused ning lisaks organisatsioonid, kelle põ-
hikirjas on terviseedendusliku töö korraldamine. 
   Maavalitsuse vanemspetsialisti terviseedenduse alal Leili Saluvee-
ri sõnul on projektikonkursi laiemaks eesmärgiks terviseedenduse 
alaste ürituste, koolituste ja muude ennetusalaste tegevuste korral-
damine maakonna noortele, samuti rahvusvaheliste ja üleriigiliste 
terviseedenduslike kampaaniate korraldamine. 
   „Tahame projektikonkursiga pöörata tähelepanu ka sõltuvusainete 
ja HIV/AIDSi ning teiste sugulisel teel levivate haiguste ennetamis-
tööle,” ütles Leili Saluveer.
   Konkursil osalemiseks tuleb esitada projekt taotlusvormil koos 
vajalike dokumentidega aadressil Kesk 12, Valga Maavalitsus 68203 
Valga, märgusõna “Terviseedendus” ja taotlusvorm elektrooniliselt 
aadressil Leili.Saluveer@valgamv.ee hiljemalt 16. märtsiks 2007.a.
   Konkursile esitatud projekte hindab ja teeb ettepaneku rahastami-
seks maavanema poolt moodustatud Valgamaa Tervisenõukogu.
   Projekte finantseeritakse HIV/AIDS-I ennetamise riikliku program-
mi ning narkomaania ennetamise riikliku strateegia Valgamaa Ter-
visenõukogu poolt koostatud tegevuskava 2007. a. elluviimiseks 
eraldatud vahenditest.
   Terviseedenduse alase projektikonkursi korraldamise ja läbiviimi-
se korra, tingimused ja taotlusvormid leiad Valga Maavalitsuse ko-
dulehelt www.valgamv.ee. 
   Täiendav info: Leili Saluveer, tel. 7666 176 või 5146 522, e-post: 
Leili.Saluveer@valgamv.ee.

Maakondik projektikonkurss 
terviseedenduslike tegevuste 
toetuste taotlemiseks

UPM, Otepää vineeritehas on Eesti suurim 
ja kaasaegseim vineeri ja spooni tootev 
ettevõte. Tegutseme alates 2000. aastast 
ja tänaseks on ettevõttel 142 tublit töötajat. 
Peaaegu 90 % ettevõtte toodetavatest 
lahendustest eksporditakse, põhiliselt 
Euroopa Liidu riikidesse.

Otsime oma meeskonda

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,

kes osalevad vineeritootmise protsessis ning kelle 
tööülesanneteks on vineeritoorikute pressimine, 
töötlemine ja vineeriplaatide  pakkimine

Kandidaadilt eeldame:
• soovitavalt keskharidust
• valmidust meeskonnatööks
• kohusetundlikkust 
• valmisolekut töötada vahetustes

Omalt poolt pakume:
• eneseteostamise võimalust kaasaegses rahvusvahelises 

ettevõttes
• pidevat enesetäiendamise võimalust 
• motiveerivaid töö- ja palgatingimusi

CV saata  postiaadressile UPM-Kymmene Otepää AS, Tehase 2, 
67404 Otepää, faksile 76 79 101 või e-mailile elve.maasing@upm-
kymmene.com

Lisainfo telefonil 76 79100

Pühajärve Puhkekodu 
võtab tööle:

- köögi abitöölise
- ujula päevase koristaja

Info tel 5226 234

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.

E  kell 10.00-16.00.

Leiame koos 
parima lahenduse Sinu 

õiguste kaitsel.

Otepää AMSi liikmetele
Aasta üldkoosolek (ja valimised) toimub laupäeval, 31. märtsil 
algusega kell 11 Otepää aiandusmajas, J.Hurda 5.
   Päevakorras aruanded, valimised, 2007. a. tööplaanid. Osalejate 
registreerimine, liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursiooonideks 
kirjapanek algab kell 10.   Palun kaasa võtta AMSi liikmeraamat.    Juhatus

Otepää Teataja — 75
MTÜ Meediagrupp Süd-Est  tähistab 28. märtsil, algusega kell 18 Otepää Kultuurikeskuses 

ajalehe Otepää Teataja 75. sünnipäeva koos juubeliks ilmuva raamatu esitlusega.



ILUTEENUS
maniküür, jumestus, 
näohooldus, 
kosmeetikatooted

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

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

Müüa 3 toal. mug. korter- 760 
000. Tel. 5158 137

Ostan elamukrundi Otepää 
linnas või lähiümbruses.
Tel. 5048 738 

Ostan elamukundi Otepääl 
või lähiümbruses 5805 3751

Ostan maad Kääriku Sihva 
suusaradade ümbruses. 
5805 3751

Ostan maad looduslikult kau-
nis kohas.56603678 Koit

Ostan tootmiseks sobivat 
pinda 5660 3678 Koit

Vajan autojuhti. 5819 2760

Üürin või ostan Otepääl kor-
teri 5805 3751

Ostan vanu sõjaväeesemeid, 
pakkuda võib ka muud vana-
vara. Tel 5235 674

K U U L U T U S E D
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Mälestame kauaaegset naabrit 
ja avaldame südamlikku 

kaastunnet omastele

IMBI MILGI
surma puhul.

Perekond Kikkas

Südamlik kaastunne Svenile 
perega kalli 

ISA
surma puhul.

Toomas, Tiiu, Birgit ja Kristin.

Ei ole sõnu,
mis vaigistaks valu…

Mälestame 

LAINE VÄÄRSIT
ja avaldame kaastunnet ema 

kaotuse puhul Tiiu, Evi ja Malle 
peredele.

Ants ja Mati peredega

Mis tulema peab, see tuleb, kel otsa 
saab aeg, see läheb. 

Minnes võtab ta lambist tule ja süütab 
taevasse tähe.

Head laulukaaslast 

SULEV PALLONIT 
mälestab segaansambel ja juht.

Sa tule veel kui oled läinud ära, kui 
oled läinud ära jäädavalt.

Sa tule veel, sa tule meie pärast, veel 
kord möödu meie lähedalt.

Leiname toredat majasõpra 

SULEV PALLONIT
Südamlik kaastunne Veldale ja 

lastele peredega.

Hedvig, Salme, Meeta, Agu

HEINO UIBO

Südamlik kaastunne Anne Jaas-
kale perega.

Kannistiku 2 majanaabrid.

Kuigi  väsis astuja jalg, 
ei  lõpe veel rajad.

Need kulgema jäävad, sest 
armastus mälestust hoiab.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Veldale abikaasa 

SULEV PALLONI
kaotuse puhul.

Palupera valla pensionäride 
ühendus “Pihlakobar” ja kõik 

aktiivsed pensionärid.

Mälestame sügava lugupidami-
sega kauaaegset spordiaktivisti ja 

kohaliku elu edendajat
SULEV PALLONIT

Siiras kaastunne lähedastele.
Palupera vallavolikogu ja valla-

valitsus

Südamlik kaastunne Mall ja Evile 
armsa ema

LAINE VÄÄRSI
surma puhul.

Töökaaslased Kaja ja Maire

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb…

Südamlik kaastunne Tiiule, Evile 
ja Mallele peredega kalli ema

LAINE VÄÄRSI
surma puhul.

Perek. Orasson, Riina, Marina, 
Maila, Elve, Tiina, Tiina, Lea

Südamlik kaastunne Evile pere-
ga kalli ema, ämma, vanaema ja 

vanavanaema

LAINE VÄÄRSI
surma puhul.

46. lennu lõpetajad ja klassi-
juhataja

LEENART PALLON
21.08.1923 - 23.02.2007

Südamlik kaastunne 
Leale, Elsale peredega kalli 

venna

ÜLO TÜRGI
surma puhul.

Perek. Orasson

Südamlik kaastunne Antsule 
perega kalli ema

VEMETA-ANTONIA 
ILVESE

surma puhul.

Pühajärve Puhkpilliorkester

Otepää päevakeskus korraldab 

16. märtsil    EKSKURSIOONI 
Tartu anatoomiliste vahakujude näitusele.

Samas võimalus tutvuda vanas anatoomikumis asuvate TÜ arstiteaduskonna 
meditsiinikogudega, vaadata ülikooli ajaloo muuseumi näitust anatoomikumi 
ajaloost ning katsetada omaenese keha võimeid ja oskusi Ahhaa interaktiiv-
setel eksponaatidel.

Väljasõit kell 15.45 Aia poe juurest.
Pilet koos transpordiga 70.- , pensionäridele ja õpilastele 50.-.
Palume registreeruda telef. 7668592 või 5516418

Südamlik kaastunne Peetrile 
perega isa, vanaisa ja äia

JUHAN KRÜÜNVALDI
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää kiirabist

Kallist abikaasat, isa ja 
vanaisa 

HEINO UIBOT

mälestavad Julia, Helen ja Ruth.

Südamlik kaaastunne Aivole 
perega isa

VELLO PUIDAKU
surma puhul.

ReeDe Villa salongi kollektiiv

Mälestame kauaaegset Hellenur-
me spordielu eestvedajat

SULEV PALLONIT
ja avaldame kaastunnet 

omastele.
Otepää mälumängurid Aarne, 

Kadri, Mairold, Kaido, 
Kristjan, Mare.

Südamlik kaastunne Tõnule ja 
Kristinale kalli abikaasa ja ema

ANN KULLI
kaotuse puhul.

Eevi, Thea, Vilma ja Margo pere.

Kääriku Puhke- ja Spordikeskus 
otsib oma meeskonda 

kokka ja administraatorit. 
Pakume tööle vastavat palka 
ja mitmekesist tööd mõnusas 

keskkonnas. 
Sooviavaldus ja CV saata hiljemalt 
24. aprilliks kas e-posti aadressile 

kaariku@ut.ee või Kääriku Puhke- ja 
Spordikeskus, Kääriku 67301,

 Otepää vald. 

Info tel. 766 5667, Rassel Illak.

OÜ LemmikMees 

valmistab ja müüb 
�täispuit treppe ja uksi
�kümblustünne ja 
�leiliruume. 

Tel. 5295 948,
 lemmik.mees@mail.ee, 
www.lemmikmees.ee

Otepää Invaühingu 
liikmetele

Ühingu 18. aastapäeva
koosviibimine toimub 
21. märtsil kell 16.00 

Edgari trahteris. 

Eelregistreerimine  15. märtsini 
tel. 7655 330, E. Saar.
Omaosalus 10 kr.     Muusika

IN MEMORIAN

SULEV 
PALLON

Palupera valla rahva ja valgamaalaste mällu jääd Sa aktiivse 
kohaliku elu ja kauaaegse spordielu edendajana, organisaa-
torina. Me kõik oleme harjunud, et Sa seisad Hellenurme 
võrkpalli karikamängude ja Palupera valla mälumängutur-
niiri eesotsas. Sa olid see, kes organiseeris valla esindusmees-
konna Valgamaa talimängudele ja panid kokku maakonnas 
toimuvatele mälumänguturniiridele küsimustikud.
   Sinust jääb meile riiulile alles raamat “Hellenurme aegade 
peeglis” ja “Hellenurme-Palupera spordiajaloost” käsikiri 
ning hulgaliselt kodukandi ajaloolist materjali. Läbi aas-
tate kõlas Sinu mehine lauluhääl erinevates laulukoorides. 
Sa tundsid huvi väga paljude asjade vastu, olid laia silma-
ringiga ja jagasid kogenud sõbrana õpetussõnu ka järgne-
vatele põlvedele.
   Vaatamata oma muredele viimasel ajal jäid Sa ikka soliid-
seks härrasmeheks, olid endiselt tegus ja muretsesid ka kodu-
seintest väljaspool toimuva üle. Sa vajasid suhtlemist ja tead-
mist, et saad midagi kasulikku ära teha.
   Sa hoidsid alati meeles oma sõprade tähtpäevad, olid sõp-
rade vastu tähelepanelik. Hoiame mälestust Sinust ja usume, 
et Sa jälgid meie tegemisi endiselt. 

Võib-olla ongi olematus vaid olemise teine, 
kõrgem vorm, siht,
pürgimuste summa, lõpetatus.
(K. Kangur)

SÕBRAD

21.10.1929 – 26.02.2007

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.

* Kevadine   
hoolduslõikus

* Istikute 
 ettetellimine

tel. 7667 424, 5286 605

www.rebasetalu.net 
Ahti Tiirmaa

 VÕTAB TÖÖLE 
töökoormuse suurenemise 
tõttu: -ettekandja

-koka
-kokaabi
-toateenija

Infot töö kohta saab
mirell@marguse.ee või 

tel. 5561 3469.

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” 
Pubi 

OOTAB OMA KOLLEKTIIVI 
TÖÖLE

� Kogemustega baarmen
 – ettekandjat
� Kööki abikokka (soovitav 

eelnev töökogemus)

Rebase talu Arulas pakub:

Südamlik kaastunne Aivo 
Puidakule perega 

kalli isa

VELLO PUIDAKU
kaotuse puhul.

Perekonnad Kaup ja Silm

TE Kariner 
KORRALDAB 
Otepää Kultuuri-

keskuses,  Virulombi 2

30. märtsil  kl 14.00 
ühepäevase

TOIDUHÜGIEENI-
koolituse

Osavõtutasu 400 kr + km. 
  Tunnistus.
Registreerumine 
tel 688 8688, 512 1539 

Otepää päevakeskus korraldab 
23. märtsil 
ekskursiooni Tallinnasse.

Kohtume Pirita linnaosa pensionäridega ja tutvume nende tegemis-
tega. Kontsert Tallinna ja Otepää taidlejatelt.

OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!
Sõit koos kohvilauaga maksab 30.-.
Täpsem info ja registreerimine tel. 7668 590 või 5516 418.

ruum 302
Lipuväljak 13

Otepää
mob +372 517 6599

E - R  9 - 16

LISETTA VALGE
15.08.1927 - 25.02.2007

Südamlik kaastunna Priidule 
vanematega kalli vanaisa

ALEKSANDER PÄÄRSONI
surma puhul.

Zahkna Teami laskesuusatajad 
ja treener.

Südamlik kaastunne Vellole ja 
Ennule peredega kalli venna

MATI VAHERI
surma puhul.

Onu Kalju ja Anni 
laste peredega. 

ARVED PARM
18.03.1931 - 27.02.2007

EINO UIBO
02.12.1931 - 19.02.2007

Otepää
Kinnisvara
Mäe 11, Otepää

Tel. 7663 700,  515 8137
    ostab elamukrundi, 
 maad, maja, korteri

www.okv.ee, innavelt@hot.ee

On vaikus ja rahu sinuga,
mälestus jääb meiega…

MATI VAHER
3.10.1948 - 5.03.2007

Avaldame kaastunnet Vello ja 
Ennu peredele.

Töökaaslased OÜ Ternes.
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Eesti Geenivaramu (EGV) alustab 
käes-oleva aasta 26. veebruaril taas 
andmekogumist. Alustatakse esmalt 

Lõuna-Eestis ning 2007. aasta jooksul haa-
ratakse järk-järgult kõik Eesti maakonnad. 
Esimesed täiendkoolitused perearstidele on 
läbi viidud ja nad on valmis alustama tööd 
geenidoonoritega. 
   EGV loodi 2001. aastal ja tänaseks on ole-
mas 10 317 geenidoonori tervise- ja sugupuu-
andmed ning DNA. Sellise andmekoguga on 
Geenivaramu juba praegu kogu maailmas 
arvestatav biopank. 
   Eesti riik on teadvustanud Geenivaramu 
olulisust geeni- ja terviseuuringute läbiviimi-
sel. Nelja aasta (2007-2010) jooksul on pla-
neeritud kasvatada andmekogu suurus 100 
000 geenidoonorini. Käesoleva aasta keva-
dest on Geenivaramu saamas Tartu Ülikooli 
üheks osaks, mis tagab biopangale stabiilse 
arengu.
   Riigipoolne finantseerimine võimaldab luua 
andmekogu, mille suuruseks on 100 000 gee-
nidoonorit. Sellest kujuneb piisavalt suur and-

mepank, et läbi viia kõrgetasemelisi geeni-
uuringuid, mille tulemused on suure usaldus-
väärsusega. 
   Geenidoonoriks olemine ei sisalda mingit 
riski. Ainult 10%-l Eesti elanikest on võimalik 
kuuluda Eesti rahva geeniandmeid hõlmavasse 
kogusse. Need inimesed saavad anda oma 
panuse Eesti rahva tervemasse tulevikku.

Kuidas saada geenidoonoriks? 
Geenidoonoriks saada on lihtne. Esimese 
visiidi ajal perearsti juurde tutvustatakse ini-
mesele kõike, mis seondub geenidoonoriks 
saamisega. Pärast kirjaliku informeeritud 
nõusoleku allkirjastamist täidetakse tervise-
seisundi ja sugupuuandmete küsimustik ning 
võetakse 50 ml veeniverd. 

Kes võivad saada geenidoonoriks?
Geenidoonoriks hakkamine on vabatahtlik. 
Geenidoonoriks võivad saada kõik täisealised 
Eesti Vabariigi elanikud. Visiit arsti juurde ja 
vereproovi loovutamine on geenidoonori jaoks 
tasuta. Geenivaramu projektiga võivad liituda

 ka ravikindlustuseta isikud.

Mida tehakse minu geeniprooviga 
edasi?
Veres olevatest valgetest vererakkudest 
eraldatakse Geenivaramu laboris DNA ehk 
pärilikkusaine, mille analüüsimisel saadakse 
geeniandmed. DNA kvaliteeti kontrollitakse 
hoolikalt Seejärel hoiustatakse DNA väga 
madalal temperatuuril veeldatud lämmasti-
kuga täidetud biohoidlates. Nii on võimalik 
pärilikkusainet ajatult säilitada.
 
Kes saavad teada geenidoonori 
andmeid?
Kõik geenidoonori andmed säilitatakse kodee-
rituna, see tähendab salastatuna. Andmeid 
ei saa seostada isikuga ilma geenidoonori 
nõusolekuta. Teadustöödes kasutatakse vaid 
anonüümseid tervise- ja geeniandmeid.
   Geeni- ega terviseandmeid ei väljastata koh-
tuorganitele, politseile, kindlustusfirmadele, 
pankadele ega tööandjatele.

Eesti Geenivaramu alustab taas geeni-
doonorite andmete kogumist

VÕRUMAA TALUPIDAJATE LIIT
Talupidajate asendusteenistuse väljatöötamine ja 
rakendamine

   

Lp osalise tööajaga töötajad, peretalupidajad, endised põl-
lumajandusettevõtete töötajad, põllumajanduskoolide lõpe-
tajad jt huvilised!

TULE ÕPI PÕLLUMAJANDUSETTEVÕTTE ASENDUSTÖÖ-
TAJAKS! 
120 t koolitus toimub Türi Tehnika- ja Maamajanduskoolis 
ja vastab põllumajandustöötaja II kutsestandardi nõuetele. 
Õppekavas on loomakasvatus ja -tervishoid, söödatootmi-
ne, farmiseadmed, lüpsipraktika, tööohutus ja -seadusand-
lus, suhtlemispsühholoogia. Koolitusega seotud kulud (ma-
jutus, transport, ööbimine) kaetakse projekti rahast.    

Kandideerimistingimused 
- Põllumajandusharidus (võib olla ka omandamisel) või 
2aastane töökogemus põllumajandusettevõttes.
- Autojuhilubade olemasolu.

Nõutavad dokumendid
- vabas vormis avaldus,
- elulookirjeldus ehk CV,
- haridust tõendava dokumendi koopia,
- juhilubade koopia.

Praktika edukalt lõpetanuile tagame:
- vaheldusrikka iseloomuga töökoha asendustööta-
jana taludes,
- konkurentsivõimelise töötasu,
- meiepoolse abi ja koordineerimise.
Kõigi kandideerijatega võtame ühendust. 
Dokumendid esitada hiljemalt 12. märtsiks 2007 aadressil: 
Võrumaa Talupidajate Liit, Liiva 11, Võru 65609. Märgusõ-
na “Asendustöötaja”
Lisainfo tel. 56 472706 Andres Soots

LEADERi raha jõuab 
Valgamaale
Maakonda saabub järgmise 1,5 aasta jooksul 2,8 miljonit 
krooni euroraha, sest heakskiidu on saanud MTÜ Valgamaa 
Partnerluskogu taotlus strateegia rakendamiseks LEADER 
tüüpi meetmest. Koos valdade omaosalusega kasutatakse sel 
perioodil (2007.-2008. a. juuni) 3,2 miljonit krooni kohalikuks 
arenguks. 
   „Meie liikmeteks on kõik maakonna vallad ja Tõrva linn. 
Positiivne otsus tähendab seda, et saame tegevust jätkata,” rõõ-
mustab Partnerluskogu assistent Tiina Ivask. „Esimese stratee-
gia raames suutsime aktiviseerida passiivseid külakogukondi 
suunates neile projektide teostamiseks nii raha kui nõuandvat 
tuge. Tänaseks on 60 % toetatud kogukondadest ühistegevust 
jätkanud. Häid tulemusi andis kogukonna teenuste toetamine: 
näiteks Vähero külas hakati selle tulemusel osutama puuhakke- 
ja Pikkjärve külas  traktoriteenust. Pikkjärves aeti soetatud trak-
toriga lumest lahti teed ja aidati künda külaelanike põlde,” rää-
kis Ivask.
   „Sügisel kinnitatud strateegia kohaselt kavatseme jätkuvalt 
aktiviseerida külakogukondi ja turgutada kohalikku arengut küla-
des. Soovime parandada ettevõtjate vahelist koostööd ja toetada 
noorte kohapealset aktiivsust. Kavas on koolitada külaliidreid, 
et suurendada nende  oskusi ja teadmisi.”
   Käesoleval perioodil on summad veel suhteliselt väikesed 
(maksimaalselt 88 tuhat krooni projekti kohta), mistõttu tege-
vusvõimalused on piiratud. „Teatud mõttes on tegemist õpi-
ajaga: Euroopas soovitakse kõigepealt näha, et oleme võimeli-
sed väiksemaid projekte teostama. Alates 2009. aastast on loota 
Valgamaale LEADER meetme raames suuremaid summasid 
(kuni 10 miljonit krooni aastas). LEADERi eesmärk on arendada 
kohalikku ettevõtlust, tõsta noorte ettevõtlikkust ja parandada 
külade elukvaliteeti,” kinnitas LEADERi ekspert Ivika Nõgel.
   Valgamaa Partnerluskogu ootab kohalikelt seltsidelt, ettevõt-
jatelt ja omavalitsustelt ideid, mil moel saaks LEADER pro-
grammi abi kasutada koostöö parandamiseks passiivsemates 
kogukondades ja parandada külakogukondade elukeskkonna 
kvaliteeti.

LEADERi eesmärk on toetada maapiirkondades koostööd ette-
võtjate, kolmanda sektori ja kohaliku omavalitsuse vahel.
   LEADER on Euroopa Liidu algatatud programm maaelu aren-
damiseks, mille raames rahastatakse ettevõtjate, kodanikuühen-
duste ja kohalike omavalitsuste koostööd piirkondliku strateegia 
koostamisel ja elluviimisel.
LEADERi infokeskus

EGON VALDARU
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� Keeni Raudteejaama kõrval asuva “Raudtee” bussipeatuse ja Keeni vahe on 3 kilomeetrit, mille buss sõidab 5-8 minutiga.
 

Reisirongide sõiduplaan 
alates 1. märtsist 2007 

Palk ja pension:
keskmine brutokuupalk 7089 krooni  (II kvartal 2006), 
keskmine netokuupalk 5 029 krooni  (I kvartal 2006),
keskmine kuupensionpension 2 370 krooni 
 (1. jaanuar 2006).
Tööturg: 
töötuse % 3,3%  (1.august 2006),
registreeritud töötud ühe kuu jooksul on 673 
 (1.august 2006).

Allikas: Statistikaameti Kuukiri ja Statistikaameti kodulehekülg

Valgamaa loomuliku iibe tabel 2006

Omavalitsus  Sünnid  Surmad

 aastal 2006  aastal 2006
Otepää vald 29 47
Palupera vald 10 42
Puka vald 13 21
Sangaste vald 11 19
Tõlliste vald 8 15
Õru vald 3 7

KOKKU 333 560MAAKONNAS

Omavalitsus
Alevikke

1.01. 
2007

Külasid
1.01.
2007

Elanikke 
1.01.
2006

Elanikke 
1.01.
2007

Pindala 
km²

Asustus-
tihedus in/km²

1.01.2006

Helme vald 1 14 2375 2345 312,73 7,57

Hummuli vald 1 8 1030 1009 162,70 6,46

Karula vald - 14 1133 1092 229,92 4,98

Otepää vald 1 21 4310 4227 217,36 19,92

Palupera vald - 13 1194 1185 123,48 9,44

Puka vald 1 18 1901 1885 202,41 9,43

Põdrala vald - 14 958 937 128,70 7,63

Sangaste vald 1 13 1503 1467 144,73 10,54

Taheva vald - 13 928 903 204,71 4,66

Tõlliste vald 2 13 1915 1868 193,78 10,08

Tõrva linn - - 3264 3199 4,80 690,42

Valga linn - - 14683 14372 16,54 892,02

Õru vald 1 8 575 548 104,63 5,6

Kokku 8 149 35769 35007 2046,49 17,61

RAHVASTIKUSTATISTIKA 
Valgamaa elanike arv 


