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Osaühingu Edgar tähtpäev
avas arengu telgitaguseid

AILI MIKS

Lossi teise korruse kõige avaramas
ja valguseküllasemas saalis saabus
pidupäevakõne järel selle õhtupooliku pidulikuim pooltund. Üksteise
järel kutsus Maie Niit ette ennekõike
oma ﬁrma töötajad, et igaühele lausuda tänusõnu, kinkida roose ja anda
tänukirju. Eriliselt iseloomustas ta
oma töötajaist staažikamaid – vorstimeister Malle Pentsat ja lihalõikajat
Jaan Pentsat. “Nemad tulid meile
tööle esimestena ja on oma tööd
teinud päevagi puudumata!”
Ainult üks lõik Maie Niidu peokõnest: “Enneolematu arengu on läbi
teinud meie inimesed. Lasteaia söögitädist on saanud tööstuse vorstimeister nr. 1, maalrist arvutispetsialist,
karjatalitajast peakokk, koolipoisist
mees, kel selged ﬁrma kõik ametid,
teisest koolipoisist sanitaartöötluse

ANDRES KURESOO

7. aprillil saabus Otepää
lihatööstuse Edgar 15. aastapäeva märkivale pidulikule õhtule Cantervilla lossi
(Pikajärve mõisa) ligi sada
külalist, neist kolmandik
oma tööstuse inimesi.
Firma looja Maie Niit tegi
tagasivaate käidud teele
ﬁrma sünniraskustest praeguseni.

Otepää muusikakooli õpilaste edu

peadirektor, ﬁloloogist meie ﬁnantsdirektor...”
Üksteise järel liuglesid oma nime
kuulnult üle saalipõranda tundmatud
kaunitarid, kes näisid oma moekates
soengutes või säravates ja õhulistes
õhtukleitides pigem supermodellide
konkursilt, mitte aga lihatööstuse
tootmisruumidest saabunuina.
Hiljem peolaudade vahel liikudes
küsis Maie Niit nagu iseendalt: “Kui
palju üldse on tavainimese elus selliseid võimalusi olla kaunis miljöös ja
tunda end ilusana?”
Kes ﬁrmat, selle juhti Maie Niitu,
tema “paremat kätt” ehk miniast

ﬁnantsjuhti Maire Niitu (fotol paremal) ja 10aastase tütarﬁrma KarniVoor juhti Anu Tiirmaad (fotol vasakul) varasemast tundsid ja õnnitlema
tulid, teadsid Otepää lihatööstuse
ühest püsimajäämise võtmest.
Oma põhiolemuselt on see pereﬁrma, kus on rakendatud õe-venna
pere liikmed, kes selleks end välja
koolitades või iga päev uusi kogemusi
omandades, kes koguni teisel tööl ja
kaugemal elades alati oma teadmistega abiks on olnud.
Nüüd võis Maie Niit aga teatud enesekindlusega loetleda pidupäevakõneski neid peaaegu iga päev ﬁrmasse

sisse sadavaid “portfelliga kõndijaid,
kes ainult stressi tekitavad”: ohutuse
tagajaid, seaduse täitmise kindlustajaid, kontrollmõõtmiste läbiviimise
korraldajaid, paigaldise dokumentatsiooni kontrollijaid, vett kontrollivat
vet.teenistust jne., jne.
“Mis peamine, soovin tervist töötamiseks. Laisklemiseks pole ju tervist
vaja. Soovime olla õnnelikud – terved, järjekindlalt töötada ja pidevalt
õppida,” kõlas ﬁrmajuhilt pidupäeva
kõne lõpetuseks.
Laudadele jätkus sööki-jooki. Lossi
avaraim saal jäi peo lõpuni avatuks
muusikale ja tantsule.

Karmi Jänese näitetrupp esindas Soomes Vihti vallas nii Otepää noori kui ka teatrit. Reis sai teoks tänu
Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupi ja Otepää
valla toele.
Ettevõtmist plaanisime juba sügisest saati, mõlemale poolele sobiv aeg oli 2.-5. aprillini. Meie
noornäitlejatel tuli küll koolist puududa, aga usun,
et nad saavad hakkama ja Otepää gümnaasiumis
on hästi mõistvad õpetajad. Koos bussijuht Mati
Ormiga oli meie reisiseltskond 15liikmeline: Ott ja
Siim Kartau, Indrek Noorsalu, Lauri Kiuru, Martin
Möll, Tõnu Troon, Kristel Soidra, Piret Veeroja,
Kaisa Riivald, Margit Tali, Ingrid Tamman, Otepää
teatri- ja kultuurijuht Margus Möll ning noorsootöötaja ja näitetrupi juhataja Marika Soidra. Tallinnas
liitus meie juhendaja ja noorte iidol Veikko Täär.
Soome viisime külakostiks kaks etendust – lastetüki
„Karupoeg Puhi ja Nodsu jõulud” ning noortetüki
„Joonas”. Nädal enne reisi teatas üks „Joonase” tüki
osatäitjaid oma loobumisotsusest, kuna talle tükk
ei meeldivat. Õnneks oli Puhhi etendusega kaasas
Tõnu Troon, kes nõustus kojujäänut asendama.
Soomes oli meie vastuvõtjaks nii teatri kui ka
noorsootöö esindajana rõõmsameelne ja südamlik Maarit Peura. Esimesel õhtul tegime Joonase
etendusega tõsiseid proove, sest oli ju Tõnul vaja
oma osa selgeks saada. Veikko õpetamisel sai Tõnu
keskööks juba trummimängugagi hakkama.

ERAKOGU

Otepää noored näitlejad esinesid Vihtis

„Karupoeg Puhhi” soojendusesinemine oli juba
29. märtsil Valgas maakonna kooliteatrite festivalil,
kus saime parima lastelavastuse eriauhinna.
Hommiku- ja õhtusöögid valmistasime ise, ülemkoka rollis oli Veikko. Kõik söögid olid super-head.
Veikko oli meil asendamatu, suur tänu talle!
Teisipäeval tuli noortel anda 3 etendust. Kell
13 esinesime Kuoppanumme koolis „Joonasega”,
õhtul Nummela noorsookeskuses kell 18 „Karupoeg
Puhhiga” ja kell 20 „Joonasega”. Järgmisel päeval
kell 10 Ojakkala koolis „Karupoeg Puhh” ja kell 13
Nummela koolis „Joonas”.

Maarit tegi enne etendusi soomekeelse lühitutvustuse. Imestati, et nende noored, kes tavaliselt
on üsna lärmakad, suutsid nii rahulikult ja huviga
meie esinemisi jälgida.
Noortekeskuses käisid meid vaatamas ka Vihti
Harrastusteatri tegijad. Tundus, et meie etendused
meeldisid kõigile. Kolmapäeval oli väike huvireis
Helsingisse ja õhtul mõnus saunaõhtu koos kaminas
küpsetatud vorstikestega. Neljapäeva varahommikul
asusime koduteele. Kõik jäid reisiga väga rahule.
Otepää kultuurikeskuse noorsootöötaja MARIKA SOIDRA

Igal kevadel korraldab Eesti Muusikakoolide Liit muusika- ja kunstide koolide
õpilastele üleriigilise konkursi. Eelmisel
aastal võistlesid akordioni-, kitarri- ja
viiuliõpilased, tänavu oli kord puhkpillija klaveriõpilaste käes. Kõigepealt toimusid konkursid regioonides.
Otepää muusikakool kuulub LõunaEesti regiooni (Antsla, Karksi-Nuia,
Põlva, Räpina, Tarvastu, Tõrva, Valga,
Vastseliina, Viljandi, Värska, Võru ja
Otepää). Kohalike konkursside parimate
mängijate salvestused saadeti lindivooru, kus žürii valis lõppvooru pääsejad.
6. märtsil toimus Antslas regionaalne puhkpilliõpilaste konkurss. Otepää
muusikakoolist osales 8 õpilast.
Kuni 10aastastest plokkﬂöödimängijatest võitis Otepää muusikakooli õpilane Kaija Põldsepp 1. ning Lilian Mitt 2.
koha. 11-12aastaste plokkﬂöödimängijate seas sai 2. koha Kristiine Aluvee.
Väga tublilt oli ka Vivian Mitt.
Trompetimängijate noorimas rühmas saavutas 2. koha Remi Leopard
ja noorimatest tuubaõpilastest võitis
Imre Leopard. 15aastaste ja vanematest
tromboonimängijatest oli teine Tambet
Leopard.
Kuni 12aastaste altsarvemängijatest
kuulus esikoht Magnus Leopardile. Žürii
tõstis Magnust esile ka kui kogu konkursi kõikide pilli- ja vanuserühmade kõige
parema mängija.
Konkursil osalenud Otepää plokkﬂöödiõpilasi õpetab Külli Teearu ja vaskpilliõpilasi Arno Anton, kontsertmeistrina toetab Liina Palu. Õpilasi hindasid
Eesti nimekad puhkpillispetsialistid Priit
Sonn, Anneli Kuusk ja Harry Illak.
9. märtsil Põlvas toimunud Lõuna-Eesti regiooni
klaveriõpilaste konkursil
osales Priit Peterson (õp.
Liina Palu), kes noorimas
rühmas saavutas 3. koha.
Mängijaid hindasid Leelo Kõlar ja Ülle
Sisa ning H. Elleri nim. Tartu muusikakooli direktriss Kadri Leivategija.
Üleriigilisse lõppvooru pääsesid Otepää muusikakooli õpilased Kaija Põldsepp, Kristiine Aluvee, Magnus, Remi ja
Tambet Leopard. Väikese muusikakooli
kohta on see väga hea saavutus.
Veelgi suuremat rõõmu valmistas laste edukas esinemine lõppvoorus, kus
Magnus ja Tambet Leopard saavutasid
esikoha, Kristiine Aluvee teise koha
ning Remi Leopardi tunnustati väga hea
esinemise eest diplomiga.
Magnus ja Tambet esinevad konkursi laureaatide lõppkontserdil 15. aprillil
Tallinnas Mustpeade Majas.
TUULI VAHER

Otepää vallavalitsus annab teada, et
kolmapäeval, 18. aprillil 2007. a. kell
18.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses RAHVAGA KOHTUMINE.
Osa võtavad vallavalitsuse liikmed ja
ametnikud, samuti on osavõtma palutud vallavolikogu liikmed.

Palume vallaelanikel saata vastuseid
vajavad küsimused Teile huvi pakkuvatel
teemadel e-posti aadressile: vald@otepaa.
ee või tuua Otepää vallavalitsusse
Lipuväljak 13, Otepää.
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PLANEERINGUD
Otepää vallas
Algatatud on Vidrike külas Uue-Saare kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on AS Arco Vara
Kinnisvarabüroo. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse
alade määramine, maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava
ala suurus on 11,3 ha.
Algatatud on Pilkuse külas Juhani kinnistu detailplaneering. Planeeringu algatamise taotleja on Arvi Anton.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistule ehitusõiguse ala määramine. Planeeritava ala suurus on 10,74 ha.
Algatatud on Otepää linnas Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneering samas jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on
kinnistule ehitusõiguse ala määramine korterelamu ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala suurus on
950 m². Detailplaneeringu algataja ja koostamise korraldaja on
OÜ KRM Liising (Merivälja tee 1, Tallinn). Detailplaneeringu
koostaja on korraldaja ettepanekul U-Disain OÜ (Pühajärve
tee 1, Otepää). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää
Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820).
Keskkonnamõju strateegilist hindamist ei algatatud, kuna
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Algatatud on Otepää külas Köstrimäe kinnistu detailplaneering samas jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, kruntidele
ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus on 47654 m². Detailplaneeringu
algataja ja koostamise korraldaja on E.E.L.K. Otepää Maarja
Kogudus (Otepää Kirikumõis). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul Veeprojekt OÜ (Pikk 12,
Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää Vallavalitsus
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus
ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus
on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Algatatud on Otepää külas Kirikla kinnistu detailplaneering, samas jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, kruntidele










AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati eraldada Otepää Invaühingule 2000 krooni.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Otepää
valla üldplaneeringu koostamine” pakkumismenetluse läbiviimine koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aivar Pärli, Peeter
Aunapu, Marek Merilo, Mati Lüdimois, Olev Matt, Priit
Voolaid.
Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga Lipuväljak 13, III
korruse ruum nr 308, üürileping Merkus Disain OÜga tähtajaga kuni 31. märts 2010.a.
Otsustati kehtestada alates 01.09.2007 Otepää Lasteaed
Võrukaelas toidupäeva maksumuseks sõimerühmas (alla
3aastased lapsed) 15 krooni päevas ja aiarühmades (üle
3aastased lapsed) 17 krooni päevas.
Otsustati kehtestada alates 01.09.2007 Otepää Lasteaed
Pähklikeses toidupäeva maksumuseks sõimerühmas 15
krooni päevas ja aiarühmades 17 krooni päevas.
Otsustati sõlmida H-L. Kga sotsiaalkorteri, asukohaga
Otepää linn Lipuväljak 1-2 üürileping kehtivusega 1 aasta.
Otsustati anda Sprais Reklaam ASile paigaldada Elisa
reklaamtreiler suurusega 6x3 Merano Pizza kõrval asuvasse parklasse kaheks nädalaks ning Otepää külastuskeskuse
parklasse kaheks nädalaks.
Otsustati väljastada ehitusluba Aili Griðtðenkole elamu
täielikuks lammutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn
Kastolatsi tee 9; OÜle Aart Arendus 10ne korteriga korterelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Lille
tn 4; OÜle Jackal elamu täielikuks lammutamiseks asukohaga
Otepää vald Otepää linn Kesk tn 21; OÜle BalRock puurkaevu rajamiseksasukohaga Otepää vald Nüpli küla Tedre
maaüksus; OÜle Jaotusvõrk Hobustemäe 10/0,4kV mastalajaama ka 0,4kV maakaabelliini rajamiseks Raudsepa külas;
OÜle Jaotusvõrk kaubakeskuse alajaama 0,4kV maakaabelliini rajamiseks seoses Sidevõrgu konteinerjaama liitumisega
Otepää linnas Lipuväljak 24a; Kaie Sallokile abihoone täielikuks lammutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Mäe
tn 17; Arne Saarele elamu laiendamiseks asukohaga Otepää
vald Arula küla Veskioru maaüksus; Arne Saarele abihoone
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Arula küla Veskioru
maaüksus; Alar Arukuusele elamu rekonstrueerimisek asukohaga Otepää vald Otepää linn Mäe tn 1a; OÜle Jaotusvõrk















Heakorrauudiseid Otepää vallast

ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus on 38166 m². Detailplaneeringu
algataja ja koostamise korraldaja on E.E.L.K. Otepää Maarja
Kogudus (Otepää Kirikumõis). Detailplaneeringu koostaja on korraldaja ettepanekul Veeprojekt OÜ (Pikk 12,
Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää vallavalitsus
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus
ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus
on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Algatatud on Otepää külas Tiigipõllu kinnistu detailplaneering, samas jäeti algatamata detailplaneeringu keskkonnamõju
strateegiline hindamine. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
kruntideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, kruntidele
ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstarvete määramine. Planeeritava ala suurus on 3,06 ha. Detailplaneeringu
algataja ja koostamise korraldaja on E.E.L.K. Otepää
Maarja Kogudus (Otepää Kirikumõis). Detailplaneeringu
koostaja on korraldaja ettepanekul Veeprojekt OÜ (Pikk 12,
Tartu). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää vallavalitsus
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 766 4820). Keskkonnamõju
strateegilist hindamist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus
ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa Keskkonnateenistus
on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmisega.
Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule
väljapanekule Otepää külas Otepää-Auto kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine
reaalosadeks ja servituutide vajaduse määramine.
Planeeringu koostaja on OÜ Otepää Maamõõdubüroo
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Planeeritava ala suurus on
4391 m².
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. aprillist kuni 04. maini 2007 Otepää vallavalitsuse kantseleis.
Pretensioonide ja ettepanekute laekumisel toimub avalik
arutelu 07. mail 2007 kell 13.00
Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule
väljapanekule Mäha külas Saekoja kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ala määramine
majutushoone ehitamiseks, maa sihtotstarbe muutmine.
Planeeringu koostaja on OÜ Tartu Arhitektuuribüroo.
Planeeritava ala suurus on 1.22 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 20. aprillist kuni
04. maini 2007 Otepää vallavalitsuse kantseleis. Pretensioonide
ja ettepanekute laekumisel toimub avalik arutelu 07. mail 2007
kell 14.00.

Selle aasta talv oli üsna lühike ja
lumevaene. Kui talvised heakorratööd piirduvad enamasti lume- ja libedustõrjega ning linna
kaunistamisega, siis lume sulamine toob heakorramajandusse uued mured ja tööd.
Esimese tööna sai koristatud linnaelanike ning
külaliste poolt maha visatud prahti Otepää linnast Sihvani. Selle illustreerimiseks võib öelda,
et senini on kokku korjatud üle 200 koti prügi
ning ainuüksi lõigult Mäe tänav-Sulaoja leidsid
koristajad 150 tühja klaastaarat. Kõige hullemas
olukorras olid linna peamagistraalid – lisaks eelpool mainitule veel Mäe tänav (kus praeguseni
mäekalda all olev praht asub Aakre metskonna
maadel), Valga mnt. Linnamäe poolne nõlv,
Hurda tn., keskasula ja Tartu maantee.
Peale olmeprahi koristamise on üks kevadisi
suuremaid töid puude kärpimine (peamiselt kesklinnas, aga ka Kalda, Pikk, Koolitare, Pärna
tänav ning mõned ohtlikud puud aedlinnas ja
Sihval). Lisaks on probleemiks ka tolm. Siin
annaks palju teha ka majaomanikel oma maja
ees olevaid tänavaääri koristades.
Järgmise olulise tööna võetakse ette asfaldiaukude lappimine ning sellega peaks lõpule jõutama maipühadeks. Aprilli viimaseks dekaadiks
on tellitud suured prügikonteinerid Otepää linna,
aedlinna, Sihvale, keskasulasse, Kannistiku külla
ja Vana-Otepääle.
Keskväljakule on suvel plaanis rajada haljastus, pingid ja prügikastid, lisaks tuleb lähemal
ajal renoveerida ja vajadusel asendada keslinnas
juba olevad istepingid.
Eelmisel kevadel korraldasime Otepääl kaks
hoogtööpäevakut, millest osavõtt jäi kahjuks
kesiseks. Esimesel korral oli linna korrastamas
6 inimest ja teisel päeval Pühajärve pargis ainult
üks vanaproua ning seegi oli Tallinnas elav









Otepää 110/35/10kV alajaama kaarekustutuspooli ja maakaabelliinide püstitamiseks Otepää külas; OÜle Jaotusvõrk
Kalda alajaama 0,4 kV ﬁider f-5 rekonstrueerimiseks Otepää
linnas Pikk tn 41; OÜle Jaotusvõrk 0,4 kV maakaabelliinide
rajamiseks seoses Oru tn 1 ja Oru tn 2a liitumisega Otepää
linnas; Kerli Leetsaarele elamu täielikuks lammutamiseks asukohaga Otepää vald Otepää linn Koolitare 16; Ivo Tomsonile
suvila rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald Arula küla
Endriku maaüksus.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuuluvale
Nõgla 10/0,4kV alajaamale ja 10kV ning 0,4 kV kaabelliinidele
Vidrike külas; ASle Elion Ettevõtted kuuluvale side lokaalvõrgule Kääriku külas; OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Paklamäe
10/0,4kV mastalajaamale ja 0,4 kV kaabelliinile Arula külas;
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 10/0,4kV mastalajaamele seoses
OÜ regsil liitumisega Taga- kellamäe maaüksusel Nüpli külas;
OÜle Jaotusvõrk kuuluvale 10kV kaabelliinile seoses Tehvandi
lasketiiru liitumisega Otepää linnas Tehvandi tänaval ja Valga
maanteel.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Artur Palmile,
asukohaga Mäha küla Otepää vald Suure-Pursa maaüksus,
elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; OÜle
Regsil, asukohaga Märdi küla Otepää vald Uue-Loku maaüksus, elamu ja sauna ehitusprojektide koostamiseks; ASle Elisa
Mobiilsideteenused, asukohaga Pühajärve küla Saviotsa
maaüksus, mobiilsidemasti ehitusprojekti koostamiseks; Rene
Tammole, asukohaga Pühajärve küla Otepää vald Kullaaugu
maaüksus elamu ehitusprojekti koostamiseks; Einar Mart
Vuksile elamu ja abihoone, asukohaga Otepää vald Otepää
linn Niidu tn 4, ehitusprojektide koostamiseks; OÜle Maxima
Eesti kaubanduskeskuse, asukohaga Otepää vald Otepää linn
Valga mnt 1b, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk
kinnistu, asukohaga Vana-Otepää küla Salumäe maaüksus,
liitumise ehitusprojekti koostamiseks; Arti Arakasele, asukohaga Pilkuse küla Otepää vald Puuraku maaüksuse II
maaüksus, elamu ja abihoone püstitamise ehitusprojektide
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk kinnistu, asukohaga Vidrike
küla Künka maaüksus, liitumise ehitusprojekti koostamiseks;
OÜle Jaotusvõrk kinnistu, asukohaga Otepää linn Kopli tn
2a, liitumise ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk
Tammenurme maaüksuse elektrivarustuse liitumisühenduse,
asukohaga Sihva küla, ehitusprojekti koostamiseks; OÜle
Jaotusvõrk kinnistu, asukohaga Vana- Otepää küla Männi
maaüksus ehitusprojekti koostamiseks; Kalle Kikkasele, asukohaga Otepää linn, Otepää vald, Tamme pst 9, elamu laiendamise ehitusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk kinnistu,
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asukohaga Pühajärve küla Kukemäe maaüksus ehitusprojekti
koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk kinnistu asukohaga Otepää
linn Pärna tn 5, liitumise ehitusprojekti koostamiseks; OÜle
RVV puurkaevu, asukohaga Arula küla Selene maaüksus
Otepää vald, ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek OÜle Andu
Puhkekeskus suitsusauna püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Pedajamäe küla Andu Turismitalu maaüksus; Angela
Oleskile reovee omapuhasti püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Pilkuse küla Pilkuseelamu maaüksus; OÜle Uranos sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Koigu küla Kopra
maaüksus.
Otsustati muuta OÜle Karupesa Hotell määratud
19.07.2006 nr 2-4-445 projekteerimise tingimuste punkti
5 “muud nõuded”.Suurimaks juurdeehituse ehitusaluseks
pinnaks lubada 900 m².
Otsustati tunnistada kehtetuks OÜle Landeker-Kõue
18.06.2004 väljastatud ehitusluba nr 522 puurkaevu rajamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Väike-Kannistiku
maaüksus. Väljastada ehitusluba OÜle Landeker-Kõue puurkaevu rajamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Väike
- Kannistiku maaüksus.
Otsustati anda nõusolek MTÜ Aitado Klubile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil projektlaager ajavahemikus
02.-07.07.2007, 07.-14.07.2007 ja 14.-23. 07.2007 (Marguse
Puhkekeskuses, Nüpli küla, Otepää vald).
Otsustati väljastada reklaamimaksu teated.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
“Pühajärve rannavalve teenus” pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aarne Steinbach,
Mati Lüdimois, Urmas Jaagusoo, Ülle Veeroja.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke “Sihva
küla reoveepuhasti ja kanalisatsiooni rekonstrueerimine” pakkumismenetluse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp,
Ülle Veeroja, Riho Karu, Priit Voolaid, Enn Sepma.
Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest
tingitud lisakulude kompenseerimiseks kahele vallakodanikule.
Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse
tõttu kahele vallakodanikule.
Otsustati määrata ühekordset abiraha 28 vallakodanikule.
Otsustati mitte määrata projekteerimistingimusi Rein
Tiirmaale asukohaga Mägestiku küla Otepää vald Vallimäe
maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Madis Alevile, asukohaga Mäha küla Otepää vald Raua






endine Otepää kodanik.
Sel aastal teeme uue katse. 21. aprillil koguneme rehade ning reipa tujuga kell 10 uue
surnuaia juures, kauplus „Kaks” tagahoovis ja
suusastaadionil. Nädal hiljem, 28. aprillil kell
10 saab oma panuse anda Pühajärve lauluväljakul. Loodame talgutel näha palju inimesi, kes
hoolivad oma kodulinna heakorrast ja puhtusest
ning ei pelga kätt külge panna. Lisaks ühistegevusele on väga oluline, et iga majaomanik ja
korteriühistu koristaks oma valdused hiljemalt
maipühadeks.
Ilusaks algatuseks oli Mare Kalevi intsiatiivil
korraldatud Pika tänava koristustalgud, millest
võtsid osa mitmed elanikud. Ühiselt tehti korda
ka Pika tänava lõpus olev mäekallas.
Kallid otepäälased, linna heakord algab iga inimese koduümbrusest! Loodame, et maipühadeks
on linn saanud juba värskema ning kevadiselt
puhtama ilme.
Ühe meeldiva uudisena võib lisada, et olümpiavõitja Kristina Šmiguni nimeline rosaarium
vallamaja ees talvitus 100%-liselt!
Heakorraspetsialist AARNE STEINBACH

Otepää vallavalitsus kuulutab välja
konkursi heakorratööde teostaja
leidmiseks Otepää vallas.
Tööde hulka kuuluvad võsa ja peenmetsa
raie, puude kärpimine, okste lõikamine, muru
niitmine, Pühajärve ranna ja rannapargi heakorratööd, bussiootlate hooldus ja muud jooksvad
heakorraga seotud tööd.
Täpsemat infot saab Otepää vallavalitsusest,

tel. 7664 810
või 5348 8688. Pakkumisi ootame
hiljemalt 25. aprilliks 2007. a.
kontaktisik Kristjan Rõivassepp,

maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks;
Otsustati jagada Härma, Säre, Punsu katastriüksus.
Otsustati tasuda ERGO Kindlustuse AS’ ile kahjutasuks 15
610 krooni.
Otsustati muuta Kõrre katastriüksuse nime ja asendada
see nimega Kõrre-Ojaääre.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Otepää külas Otepää-Auto kinnistu detailplaneering; Mäha
külas Saekoja kinnistu detailplaneering.
Otsustati kanda Pühajärve põhikooli raamatukogus maha
98 töövihikut ja 8 raamatut.
Otsustati kanda maha Otepää vallavalituses kasutuskõlbmatuks tunnistatud vara.
Otsustati kinnitada Otepää Muusikakooli, Otepää lasteaed
Pähklike ja Otepää lasteaed Võrukael palgaastmed ja palgamäärad.
Otsustati määrata lapse sünnitoetust 2 vallakodanikule.















Otepää vallavolikogus

















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

Otsustati algatada Otepää külas Tiigipõllu kinnistu detailplaneering, jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää külas Tiigipõllu kinnistu detailplaneeringule,
kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Otsustati algatada Otepää külas Kirikla kinnistu detailplaneering, jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää külas Kirikla kinnistu detailplaneeringule,
kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Otsustati algatada Otepää külas Köstrimäe kinnistu detailplaneering, jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline
hindamine Otepää külas Köstrimäe kinnistu detailplaneeringule, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga.
Otsustati algatada Otepää külas Tennisevälja 2 kinnistu detailplaneering, jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine Otepää külas Tennisevälja 2 kinnistu
detailplaneeringule, kuna kavandatav tegevus ei ole olulise
keskkonnamõjuga.
Otsustati anda nõusolek Otepää vallavalitusele Palupera
tee tänavavalgustuse ehitamiseks lepingu sõlmimiseks kogusummas 3 100 000 krooni.
Otsustati võtta vastu Otepää valla heakorra eeskiri.
Otsustati võtta vastu Otepää valla 2007. a eelarve.











Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. aprillil.
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10 aastat Rahvakooli Pühajärvel

ERAKOGU

2. aprillil 1996 loodud Pühajärve Haridusselts on
olnud aktiivne kahel alal: rahvatants ja täiskasvanute kursused. Vabaharidusliku koolituse võimalus loodi aasta pärast seltsi asutamist. Oma
11aastase tegevuse jooksul on seltsi juhtinud
Ene-Mall Vernik-Tuubel ja koolituse juhtijaks
olnud Ene Kelder.
2003. aastal nimetati koolitus Rahvakooliks, sellest ajast on ka HTM koolitusluba.

OTEPÄÄ
OTEPÄÄ GÜMNAASIUM 100

Kuidas Otepää keskkool
tähistas 50. sünnipäeva
Otepää keskkooli 50. sünnipäeva julge tähistamine aitas kaasa
Otepää uue koolimaja ehitamisele, saavutas vilistlaste regulaarsed kokkutulekud. Kooli osatähtsus ja maine kohalikus elus
kasvasid tunduvalt. Mõju ulatus
võibolla kaugemalgi.
HEINO MÄGI

Ene Kelder ja Ene-Mall Vernik-Tuubel
enne sõitu projektikoosolekule Rootsi.
(2002.a.)
Alustati 1997. aastal inglise keele, lilleseade ja
kokanduse kursustega. Hiljem lisandusid arvutiõppe, aianduse, giidinduse, mesinduse, kangakudumise, lapitehnika ja projekti kirjutamise kursused. Viimati avati 2007. aastal kursus graaﬁkahuvilistele.
Kohalikud ettevõtjad on tellinud vene keele ja
saksa keele kursust. Meie õppurid on põhiliselt
oma valla inimesed, aga on tuldud ka Pukast,
Sangastest ja Laatrest ning kaugeimad tulid isegi
Tartust ja Räpinast.
2005. aastal valiti Pille Kangur Valgamaa Aasta
Õppijaks. Ta on osalenud kaheksal erineval kursusel, kokku üle 500 tunni. Pille ise ütleb, et täiskasvanuna õppida on tore, pole vaja pingutada
hinnete ega järgmisse klassi viimise pärast, kõike
teed enda rõõmuks.
Õpetajad oma koolitusele oleme saanud kohapealt, aga ka Räpinast, Olustverest ja Vana-Antslast.
27. aprillil kell 18.00 toimub Pühajärve põhikooli ruumides Rahvakooli 10. aastapäeva
pidulik aktus. Ootame kõiki 2006/2007. aasta
lõpetajaid, endisi õpilasi ja õpetajaid.
Avatud on näitus kursuslaste töödest ja
pildimaterjali 10 aasta tegemistest.
ENE KELDER

Lastelaagri soodustuusikud
Otepää valla lastele

Otepää vallale on 2007. aasta suveks eraldatud
12 soodustuusikut Valgemetsa Noortelaagrisse.
Laagrisse on võimalik sõita ajavahemikul 18.-26.
juuli 2007. Tegemist on sportliku puhkelaagriga
7-14aastastele lastele. Tuusiku hind on lapsevanema jaoks 180 krooni (tuusiku täishind on 1800
krooni), lisanduvad sõidukulud ning vajadusel ka
lapse taskuraha.
Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata
palun esitada Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusele avaldus laagrikoha saamiseks
hiljemalt 04.05.2007. Avaldusse palume märkida
avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed ning lapse nimi,
vanus, kool ja klass.

SÜNNID
Riona Andra Reigo
Meelika Martin

6. märts
24. märts

Otepää gümnaasiumi 1. klassi astuvate laste
lastevanemate koosolek toimub kolmapäeval,
25. aprillil k.a. kell 18.00 algklasside majas
3. korrusel ruumis 302.
Kaasa võtta sünnitunnistuse koopia.
Info telefonil 7668 246, Terje Aasaroht.
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Mind määrati Otepää keskkooli direktoriks
1. septembril 1956. aastal. Õpetajate kollektiiv oli nooruslik ja ka eluaastatelt noor.
Noorus on aga teotahteline ja uljaspäine. Nii
küpseski mõte tähistada kooli 50. aastapäeva
(3.10.1957) väärikalt.
Puudusid sellealased kogemused. Meie seljataha olid jäänud aastakümned, mis seostusid
sõja-aastatega, sõjajärgsete raskete oludega,
võõrvõimu okupatsiooniga.
Kooli vilistlaste viimane kokkutulek oli
toimunud sõjaeelsel perioodil. Paljud vilistlased olid hukkunud, paljud paisatud mööda
maailma laiali, paljud elasid tagasitõmbunuina
kodumaal.
Juubelipeo korraldamiseks tuli taotleda luba
kohalikust parteikomiteest. Ilmnes, et seal ei
pooldatud suuri tagasivaatavaid rahvakogunemisi. Lõpuks lubati kokku kutsuda ainult
nõukogude aastatel lõpetanud vilistlased.
Varasemad lõpetajad olevat enamuses kodanliku minevikuga inimesed.
See meile ei sobinud. Nägime kurja vaeva,
et saada luba kooli kõikide vilistlaste kokkukutsumiseks. Lõpuks loa siiski saime. Mina
pidin vastutama kokkutulnute nõukoguliku
meelsuse eest.
Kooli juubelile 3. oktoobril 1957. a. kogunes
mitusada kooliga seotud inimest. Vana koolimaja saal ja korrustevahelised trepid olid
inimestest tulvil.
Aukülalisena viibis kohal tollane Eesti NSV
haridusminister Voldemar Oja. Ta kinkis koolile kinoaparaadi „Ukraina“ ja komplekti puhkpille. Haridusministri südamlikust tervituskõnest jäid meelde laused: „Viimasel vabariigi
valitsuse istungil otsustati Otepääle ehitada
uus keskkoolihoone. Ehitustööd algavad 1958.
aastal.“ Järgnes tormiline aplaus.
Lausutu osutus tõeks. Aasta pärast paigaldati
uuele koolimajale nurgakivi. Uue maja avaaktus toimus 1. septembril 1961. aastal.

Kooli õpetajate, vilistlaste ja külaliste pidulik
kokkusaamine toimus Otepää kultuurimaja
saalis.
Otepää rajooni täitevkomitee oli selleks otstarbeks eraldanud koolile 5000 rubla (tollases
vääringus). Kokkusaamise rõõm ja minevikumälestused põimusid omavahel. Sõnavõtud,
tervitused, isetegevuslaste ettekanded, lubatud
ühislaulud...
Ootamatult kostus jõuline ühislaul
„Eestimaa, su mehemeel, pole mitte surnud
veel.“ Kokkutulnute seas tekkis ärevus. Laul
peagi vaibus, nähtavasti ei mäletatud sõnu.
Hiljem sain selle vahejuhtumi eest parteikomitees kõvasti nuhelda.
Kool valmistus juubeliks väärikalt. Õpetajad
kinkisid koolile hõbeplaadiga hinnalise seinakella, mis praegu ehib kooli muuseumi ruumi.
Lastevanemad kinkisid kunstnik Uiga suure
Pühajärve maali, mis on direktori kabinetis
aukohal tänapäevani.
Õpetajad ja õpilased valmistasid ette juubelikontserdi. Naisõpetajad panid kokku
heatasemelise naisansambli, kelle esinemine
kaunistas kõiki juubeliüritusi.
Praegu on käsil Otepää gümnaasiumi 100.
tegevusaasta. Mõningat elevust on koolielus
märgata. Rohkem võiks olla temaatilisi konkursse, võistlusi, viktoriine, vastavaid klassijuhatajatunde, muuseumikülastusi, kohtumisi
nimekate kooli vilistlastega. Ehk jõuab veel.
Tundub, et kooli 50. sünnipäev läks tollal
suuresti korda tänu koolile, Otepää linnale
ja selle ümbrusele. Toetati kooli paljusid
ettevõtmisi, mis tänapäeval tunduvad jäävat
tagasihoidlikuks.
Plaan on välja anda Otepää gümnaasiumi
mälestusteraamatut, mis kajastaks kooli
ajalugu, siin töötanud direktoreid ja õpetajaid, kooliga seostuvaid luuletusi jne.
Lisatud oleksid kõikide kooli lõpetanute
nimekirjad (80 lendu). Teos on rohkelt
illustreeritud (umbes 100 fotot).
Pöördun veelkord kooliga seotud inimeste (õpetajad, vilistlased, lennud, organisatsioonid, lapsevanemad) poole palvega
toetada Otepää gümnaasiumi juubeliväljaannet.
Sissemakse saab teha MTÜ Otepää
kooli vilistlaskogu arveldusarvele nr
221020241411 (märge „mälestusteraamat“) Hansapangas.
Tänan heatahtlikke annetajaid!

Gümnasistid talletavad ajalugu
Progümnaasium alustas Otepääl tegevust 3.
oktoobril 1907. aastal, kandes nime Nuustaku
kooli Seltsi II järgu erakool. Seega on sel aastal
Otepää gümnaasiumi sajas sünnipäev.
See õppeasutus oli esimene emakeelne progümnaasium Eesti maapiirkonnas. Sellise tiitliga kooli tegevuse jäädvustamine on ülimalt
vajalik. Tee kolmekohalise juubelini on olnud
pikk ja keerukas, kuid peaaegu 7 kuu pärast
saame öelda – Otepää gümnaasium 100.
Kuna oma sünnipäeva tähistamine on kooli
kõige tähtsam traditsioon, siis ettevalmistused
selleks juba käivad. Nimelt teevad gümnaasiumiõpilased uurimistöid meie kooli õpetajatest, kes on varem Otepääl haridust omandanud
või palju aastaid siin seda jaganud. Vaatluse all
on keemiaõpetaja Tiiu Sander, füüsikaõpetaja
Urve Volmer, puutööõpetaja Peeter Mändla ja

veel palju teisi pedagooge.
Ettevõtlikud ja teotahtelised kümnenda
klassi õpilased tegelevad uurimisega juba
sügisest ning aprilli lõpuks saavad juubelile
pühendatud tööd valmis. On hea, et õpilastel
on soovi end täiendada ja võtta osa koolile nii
tähtsast sündmusest.
Lisaks uurimistöödele valmib kooli juubeliks raamat, kus on kirjas Otepää gümnaasiumi
vilistlaste meenutused nende õpingutest Otepää
koolis. Samuti lisatakse sinna huvitavamaid
väljavõtteid peagi valmivatest uurimistöödest.
Üks on kindel – kõik, mis selles koolis toimub,
saab aktiivsete õpilaste ja hooliva juhendaja
poolt jäädvustatud.
Otepää gümnaasiumi 10.b klassi õpilane
MERIKE ENNOK

Vahva päev Pühajärve
koolis koos külalistega
5. aprillil oli Pühajärve koolis külaliste päev: külla
tulid sõbrad Raudna põhikoolist. Kui meie õpetajad on tihedasti suhelnud kolleegidega Raudnast
ja meie tantsurühmad on käinud ka Viljandimaal
esinemas, siis Raudna õpilased tulid meie kooli
esimest korda.
Direktor Miia Pallase eestvõttel tehti külalistele
ringkäik koolimajas. Seejärel suundusid pedagoogid tähtsaid ametialaseid asju arutama. Õpilastele
olid sel ajal avatud töötoad.
Kipsitoas said soovijad õpetaja Marge Kimmeli
juhendamisel teha maske. Populaarseteks osutusid igasugused käejäljendid. Savitoas oli Tanel
Telli juhendamisel võimalik valmis voolida kauss.
Raudnalastele oli see esimene kord potikedraga
töötada. Paberitoas meisterdati kingikotte Margit

Rello näpunäidete järgi. Ene Tamme juhendatud
töötoas sai värvida pisikesi savipotikesi, millest
tulid väga armsad ja meeleolukad munatopsid.
Lisaks valmistas igaüks ka lauakaunistuse.
Tantsutoas õpetasid õpetajad Krista Sumberg
ja Aili Aigro line-tantse. Selleks ajaks kui õpilastel
olid kõik töötoad läbitud, said ka õpetajad oma
jutud aetud. Päev lõpetati ühise koogisöömisega.
Osalejate hinnanguil oli väga vahva päev.
Õpetajad olid kokku leppinud, et 12. mail lähevad meie tantsurühmad Heimtali laadale esinema
ja oktoobris osalevad meie kooli õpilased Raudnas õuesõppimise tundides.
Huvijuht EVE KOSER

Pühajärve kooli tublimad
spordivõistlustel
Valgamaa koolide algklasside teatevõistlustel
“Tähelepanu. Start” maakondlikus voorus 3. aprillil saavutas 1.-5. klassi võistkond väiksemate
koolide arvestuses esikoha.
Valgamaa koolinoorte meistrivõistlustel ujumises 2. aprillil saavutasid Ketlin Veidemann TE
vanuseklassis 3. koha, Raimo Teder PD vanuseklassis 1. koha, Karl-August Raave PC vanuseklassis 2. koha ja Maido Raidsoo PB vanuseklassis 3.
koha.
Maakoolide karikavõistlustel rahvastepallis 4.
aprillil saavutasid 4.-5. kl. poisid esikoha, 2.-3. kl.
tüdrukud 2. koha ja 2.-3. kl. poisid 3. koha.

KULTUURIÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses
14. aprillil kell 19.00 Komöödiateater ”Venuse armumängud” Pilet 100.-/80.15. aprillil kell 19.00 Vana Baskini teater ”Väljaspool
hooaega” 110.-/90.17. aprillil kell 19.00 Simman. Tantsuks mängib MiniJeti. Vahepalad Tartu väikekoorilt
”So-Le-Mi-Jo”. Pilet 25.19. aprillil kell 19.00 Disko. Pilet 10.-NB! Igal täistunnil
pilet kallineb.
20. aprillil kell 20.00 Kino ”Põrguline”. Pilet 20.21. aprillil kell 18.00 Hingemuusika kontsert.Urmas Vulp
(viiul) ja Lille Randma (klaver). Pilet
25.-/10.26. aprillil kell 19.00 Eksliibriseklubi koosolek
kell 20.00 Kino
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Otepää ja Palupera
teeninduspiirkonnas
Eelmisel nädalal valis Valga
maavanema moodustatud komisjon Otepää ja Palupera teeninduspiirkonda uue perearsti.
Valeri Mizer (sünd. 1969) hakkab tööle 1. maist. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna ning töötanud eelnevalt
perearstina Rapla maakonnas ja
Inglismaal.
Veebruaris välja kuulutatud
avalikule konkursile Otepää ja
Palupera valla teeninduspiirkonna perearsti kohale laekus neli
avaldust.
OT

Palupera vallavalitsus kuulutab
välja avaliku konkursi

PALUPERA PÕHIKOOLI
direktori
vaba ametikoha täitmiseks
alates 16. juulist 2007. a.
Nõuded: vastavus haridusministri
26. augusti 2002. a määruses nr 65
“Pedagoogide kvaliﬁkatsiooninõuded” sätestatud nõuetele, teadmised
eelarvelise asutuse majandustegevuse põhimõtetest, korrektsus ja
täpsus, koostööoskus ja väga hea
suhtlemisoskus, arvuti ja interneti
kasutamise oskus, õpi- ja otsustusvõimelisus, analüüsi- ja planeerimisvõime. Kasuks tuleb isikliku sõiduauto kasutamise võimalus.
Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava dokumendi koopia, ametikohale esitatud
nõuetele vastavust tõendavad dokumendid või nende koopiad, oma
visioon haridusasutuse töö korraldamisest ja arendamisest.
Dokumendid esitada kinnises
ümbrikus märgusõnaga ”Direktori
konkurss” Palupera vallavalitsusse
hiljemalt 02.05.2007 kella 14.00-ks
aadressil Palupera vallavalitsus, Hellenurme, Valgamaa, 67502. Otsus
tehakse 2007.a. maikuu lõpuks. Konkursi korraga saab tutvuda www.
palupera.ee. Töölepingu tähtaeg
kuni 5 aastat.
Lisateave: tel 7679 501, 7679 502,
palupera@palupera.ee

Palupera vallavalitsus ootab
hinnapakkumisi hiljemalt
16. aprillil 2007.a.
bussipeatuste trimmerdamiseks
(7 tükki)
ja bussiootepaviljonide (7 tükki)
ümbruse korrastamiseks 2-3 korda aastas (vastavalt vajadusele).
Pakkumised saata 67502 Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera vallavalitsus või e-mailile:
palupera@palupera.ee. Info
peatuste ja paviljonide kohta tel.
7679 502, 5174 740.

SÜNNID
Aleksander Andrejev
Tristan Maasing

1. märts
14. märts

Lõbusad lesed pidasid lauldes
oma kümnendat sünnipäeva

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
Otsusega nr. 1-1/12 algatati Nõuni külas asuva Tükipoe
kinnistu nr. 1244740 detailplaneering. Planeeringu eesmärgid
on: planeeritava ala sihtotstarbe muutmine, kruntideks jagamine, ehitusõiguse, servituutide, haljastuse ja heakorrastatuse
põhimõtete määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks, maakasutuse ja ehitamise
erinõuete määratlemine, tehnovõrkude lahenduse koostamine, olulisemad arhitektuurinõuded ehitisele, tuleohutuse
tagamine ja servituutide vajaduse määratlemine. Planeeritava
ala suurus on 3,48 ha.
Otsusega nr. 1-1/13 kehtestati Vallamaja maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Otsusega nr. 1-1/14 kehtestati Hellenurme mõisa kalmistu
maa-ala detailplaneering. Nimetatud planeering muudab
kehtivat üldplaneeringut planeeringualal.
Otsusega nr. 1-1/15 kinnitati kinnistu „Nõuni keskuse“
suulise enampakkumise protokoll 13.02.2007 ja lubati vallavalitsusel müüa hoonestatud kinnistu enampakkumise võitjale
Regsil OÜ-le.
Tehti ettepanek Tartu Maakohtu Valga kohtumajale tsiviilasjas nr. 2-04-36 (Kusma-Madala tee asjus).
Otsusega nr. 1-1/16 kustutati vaba metsamaade erastajate
nimekirja lisas, kinnitatud vallavolikogu otsusega 09.03.2004
otsusega nr. 1-1/7, Neeruti külas vaba metsamaa nr. 38 erastamise õigust omav isik FIE Anti Kulasalu Märdi talu ja Neeruti
külas vaba metsamaa nr.39 erastamise õigust imav isik FIE
Johannes Värva Kruusamäe talu.
Määrusega nr. 1-1/7 suurendati Palupera valla eelarve
tulusid ja kulusid kohalikele teedele sihtﬁnantseeringuna
riigieelarvest eraldatud 703 tuhande krooni võrra.
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õuni naisansambel ,,Lõbusad lesed“ tähistas
märtsis oma kümnendat
sünnipäeva. Kohalikku kultuurimajja olid üritusele tulnud nii
omakandi rahvas kui ka külalised
Otepäält ja Hellenurmest.
Juubeliürituse avasõnad ütles
naisansambli esinaine Erene
Pihelgas, kes meenutas kümmet
koosveedetud aastat. Alguses
tegelesid naisansambli liikmed
ka tantsimisega ning käidud sai
isegi Lõuna-Eesti memme-taadi
pidudel. Aastate jooksul on esinetud nii maakondlikel kui ka
valla üritustel. Selleks on selgeks
õpitud 129 laulu, millest paljude
sõnad ja viisid on veel praegugi
meeles.

Meenutuste järel tänati Palupera vallavalitsust ning endiseid
juhendajaid tänukirja, lillede ja
kommikarbiga. Samuti võeti
vastu õnnitlusi ansamblitelt
,,Laulurõõm,“ ,,Lahe,“ Nõuni
Naisseltsilt, Palupera vallavalitsuselt ning teistelt ,,Lõbusate
leskede“ poolehoidjatelt ning
sõpradelt.
Edasi algas meeleolukas kontsert, kus esinemist alustasid juubilarid ning siis juba vaheldumisi
Sinaida Ernitsa juhendatava
,,Laulurõõmuga“. Tunniajalise
kontserdi järel pakkusid ,,Lõbusad lesed“ külalistele sünnipäevatorti koos tervitusnapsu,
kohvi ja suupistetega.

Peoõhtu teises pooles esitas
menukaid laule tantsuansambel
,,Lahe“ ning koos sünnipäevalistega võeti ette ühislaulmisedki.
Üritust toetasid Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Palupera vallavalitsus.
Juubeliürituse lõppedes võis
tõdeda, et kümne aastaga on
palju muutunud, kuid ,,Lõbusate
leskede“ aktiivsus, teotahe ja
rõõmus meel pole kuhugi kadunud.
Aitäh kõigile, kes kõik need
kümme aastat on olnud koos
meiega nii mõtetes kui ka tegudes.
Nõuni maakultuurimaja direktor
MALLE KÕLL

Palupera kooli toimetamised ja
tegemised kevade hakul
14. märtsil tähistasime emakeelepäeva. Külas oli
Postimehe ajakirjanik Martin Pau. Lapsed said
teada, kuidas valmib ajaleht, milline on ajakirjaniku töö. Küsimusi oli igasuguseid, nii et ajakirjanikki jäi vahepeal vastamisega jänni. Oli tore ja
huvitav kohtumine!
15. märtsiks kutsus kool ja hoolekogu algklasside lapsevanemaid ja õpetajaid ühisele pannkoogiõhtule. Koos küpsetasime koogid, segasime
moosi, sõime, parandasime ilma ja inimesi. Lõpus
mõistatasime hoolekogu esinaise Kaja Loki koostatud humoorikaid nuputamisülesandeid. Nalja
nabani!
4. aprillil olid kooli uksed eriti lahtised.
Ootasime kõiki, keda huvitab elu Palupera koolis. Korraldasime näituse Nii ja teisiti, kus olid
väljas korralikumad vihikud, päevikud ja õpikud,
aga ka kõige korratumad vihikud, mis olid mitmefunktsionaalsed (muusikast füüsikani). Avatud
oli ka postkast soojade soovide, mõnusate mõtete,

edasiviivate ettepanekute ja põhjendustega pahandamiste tarvis.
Ühises ümarlauas kohvitassi taga tegime päevast
kokkuvõtteid. Õpetajatel oli võimalus kolleegide
tunde külastada. Vaadata oli ka munapühakaunistuste näitus. Suur aitäh osalenud lastele ja nende
vanematele!
Meie suur ja kaunis mõisapark sai kogu koolipere
abiga peaaegu riisutud. Veidi on veel jäänud.
Käisime rahvastepallis mõõtu võtmas sõpruskoolidega Kongutal, jäime kolmandaks. Osalesime
Valgas koolivõistkondade võistluses Tähelepanu,
start!, kus saavutasime teise koha.
Meie kooli poisid osalevad lindudele pesakastide meisterdamisel, sest linnud on juba kohal ja
ootavad.
Kevad on kiire ja õppimiseks peab ka aega jääma.
Soovime kõikidele hästi pikki ja päikeselisi kevadpäevi!
Huvijuht MARIKA VIKS,
direktor MAIRE LEMBERG





Palupera vallavalitsuses
istung 23.03.2007
Väljastada projekteerimistingimused Leo Treialile Neeruti
külas Keldu kinnistul asuva järve kaldaala puhastamiseks
settemudast.
Väljastada ehitusluba Kätlin ja Randar Meile majapidamishoone lammutamiseks Palupera külas Kungla kinnistul
nr. 2077340, katastritunnusega 58201:002:2400.
Väljastada ehitusluba puurkaevu puurimiseks Miti
külas Savimäe kinnistul nr. 159640, katastritunnusega
58201:002:0670.
Lubada vallavanem Terje Korssil Hellenurme paisjärve
tervendamise projekti juhtimiseks sõlmida töövõtuleping
projektijuhiga.
Lubada vallavanem Terje Korssil sõlmida leping kruuskattega teede greiderdamiseks.
Väljastada ehitusluba Lauri Laubrele elamu ehitamiseks
Nõuni külas Päikesemäe kinnistul nr. 2074340, katastritunnusega 58202:002:0848.
Tunnistada kehtetuks Palupera vallavalitsuse 20.04.2005.a.
korralduse nr. 2-1/05/46 punkt 5 sõnastus ja sõnastada järgnevalt: aluseks võttes Palupera vallavolikogu 09.03.2004.a. otsus
nr. 1-1/7, anda Koolioja katastriüksuse (vaba metsamaa nr. 4)
erastamise õigus äriregistrisse kantud FIE Teet Sauli Ärile.
Lisada Palupera vallavalitsuse 21.09.2006.a. korraldusele
nr. 2-1/136, asustusüksuse katastriüksuse aadresside määramise kohta, punkt 36 järgnevas sõnastuses: katastriüksuse nimi –
Tatra-Otepää-Sangaste T-46; katastritunnus 58202:003:0991;
pindala 4,7 ha; aadress Makita küla.
Kuulutada välja Palupera põhikooli direktori ametikoha
täitmiseks avalik konkurss. Kehtestada direktori ametikoha
täitmiseks korraldatava konkursi läbiviimise kord.
Lubada vallavanem Terje Korssil sõlmida leping Plasto
AS-iga Paluperas asuva korteri akende valmistamiseks ja vahetamiseks.




















istung 28.03.2007
Väljastada ehitusluba Imre Odreksile elamu rekonstrueerimiseks Atra külas Mäeotsa kinnistul nr. 1810040 katastritunnusega 58201:002:1535 .
Kinnitada täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri kogusummas 1200 krooni.
Kinnitada toimetuleku saajate nimekiri kogusummas 22
856 krooni.
Anda ühekordset toetust kooli lõpetamise puhul summas
400 krooni; koolilõunaks üliõpilastele ja kutsekoolis õppijatele
kogusummas 7500 krooni; üks sünnitoetus.






Rõngu-Otepää-Kanepi tee remonditööd
Tellijad on Kagu teedevalitsus, Tartu teedevalitsus, Palupera vald ja Otepää vald. Töö tegija
on AS TREF (Teguri 55, Tartu). Tööde algasid
02.04.2007 ja lõpevad 30.06.2008. Tööpiirkonna
pikkus 19,34 km.
Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. remondi eesmärk
on korrastada olemasolev teekate (osaliselt ehitada
madalamaks kõrgemad kohad, uuendada ja parandada truupe ja teekatet, ehitada välja kraavid)
Otepäält algava maratoni raja kohale (10. km-l)
ehitatakse suusatunnel.
Otepääl planeeritud tööd on: vana asfaltkatte

remont, uued foorid, ehitatakse välja sadevee kanalisatsioon ja kergliiklusteed koos valgustusega,
paigaldatakse uued äärekivid.
Fooriga ristmikult suunatakse liiklus eemale
kuni juunini 2007. Torutöödega alustatakse 16.
aprillil, lõpp juunis 2007. Tööde lõpptähtaeg 30.
juuni 2008. a.
Paluperas planeeritud ehitustööd: ehitatakse
kergliiklusteed koos valgustusega, asfaltkatte
uuendamine. Tööde lõpptähtaeg 30.06.2008.
Lisainformatsioon: Rao Jürison, tel. 5162 174
või rao@tref.ee.



istung 02.04.2007
Lubada vallavanem Terje Korssil sõlmida leping OÜ ELTA
EHITUS-ga Hellenurme kultuurimaja lava remonttööde
teostamiseks.
Kinnitada Hellenurme külas munitsipaalomandisse taotletava maaüksuse Vallamaja, pindalaga 14 543 m², maa maksumus.
Kinnitada Palupera farmi kinnistu nr.1208440 katastriüksuse nr.58201:002:1360 ja Palupera kopli kinnistu nr.2087640
katastriüksuse nr.58201:002:1071 detailplaneeringu lähteseisukohad.






P U K A

13. aprill 2007

5

Puka valla

2007. AASTA EELARVE
TULUD:
20 009 426.39
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 7 650 000,00
Kaupade ja teenuste müük
21 000,00
Toetused
10 632 311,00
Muud tulud
906 115, 39

Kunnar Vahi võitis Austraalias
maailmamängudel medali
Puka valla juhtivkonstaabel Kunnar Vahi osales
Austraalias Adelaidis toimunud politseinike ja tuletõrjujate maailmamängudel Eesti Politsei koondvõistkonnas, saavutades laskejooksus individuaalselt 6. koha, meeskonna arvestuses 4. koha,
sõudeergomeetril meeskondlikult 3. koha.

ERAKOGU

KULUD:
20 009 426, 39
Volikogu
11 1600,00
Vallavalitsus
761 450,00
Reservfond
129 618,39
Rahandus-raamatupidamine
240 620, 00
Omavalitsuste liikmemaks
220 000,00
Korrakaitse
23 935, 00
Maakorraldus
341 945,00
Ehitus
72 050, 00
Teed
598 645,00
Jäätmekäitlus
52 500,00
Haljastus
171 305, 00
Keskkonnakaitse
65 000, 00
Elamumajandus
878 720, 00
Tänavavalgustus
100 000, 00
Kalmistu
64 390, 00
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
2 000,00
Ambulatoorium
30 000,00
Puka Kunstikool
370 925, 00
Vabaaja- ja spordiüritused
202 000, 00
Aakre Raamatukogu
168 415,00
Kuigatsi Raamatukogu
210 280, 00
Puka Raamatukogu
150 245,00
Aakre Rahvamaja
389 300,00
Puka Rahvamaja
231 890, 00
Kino
15 900, 00
Ringhäälingu- jakirjastamine
63 610,00
Muu vaba aeg
15 000,00
Puka Lasteaed
1 337 220,00
Aakre Lasteaed-Algkool
2 580 390, 00
Puka Keskkool
7 271 145, 00
Õpilasliinid
693 300,00
Ostetud teenus (osalemine)
750 000,00
Logopeed
117 665, 00
Muu puuetegainimeste sotsiaalne kaitse 510 300, 00
Hooldekodu
200 000,00
Perekondade jalaste sotsiaalne kaitse
60 000, 00
Sotsiaaltoetused (toimetulek)
353 368,00
Muud sotsiaaltoetused
120 000, 00
Sotsiaal töötajad
234 695, 00

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses:
märtsis 2007
Hooldus lõpetati ühel puudega isikul.
Anti nõusolek ostueesõigusega erastamiseks osaühingu Kangro&Nagla Aakre külas
asuva Aakre kaupluse maaüksus, 2657 m2;
Juta Kärsna, Karin Kärsna, Kerli Kärsna,
Kaimor Kärsna ja Kajar Kuus Kuigatsi külas Laudanurme maaüksus, 2,75 ha; Kalev
Brikker Komsi külas Komsi maaüksus 42,57
ha, Heikki Kadaja Vana-Komsi maaüksus
49,95 ha.
Anti nõusolek väljastada ehitusluba Heikki
Kadajale Komsi külas asuvate temale kuuluvate elumaja ja lauda rekonstrueerimiseks;
Lüüdia Laksile Kaasiku maaüksusele elamu
ehitamiseks; Toivo Kaselaanele Puka alevikus
Kesk tn 20 temale kuuluva elamu rekonstrueerimiseks.
Otsustati taotleda Aakre külas asuv paistiigi
alune ja seda teenindav maa, suurusega 13 148
m2, maaüksuse nimega Suka paistiigi, Puka
valla munitsipaalomandisse.
Määrati Puka valla omadisse antud Oona
karjääri teenindamiseks vajalik maa suuruseks
4,02 ha.
Kinnitati õpilaskoha maksumus Puka valla
koolides: Puka Keskkoolis 1224 krooni lapse
kohta; Aakre Lasteaed-Algkoolis 2642 krooni
lapse/õpilase kohta; Puka lasteaias 2773 krooni
lapse kohta.
Toimetulekutoetust otsustati maksta märtsis
viiele isikule.
Ühekordset toetust maksti kokku 2360 krooni, matusetoetust 500 krooni ning sünnitoetust
kahele isikule kokku 6000 krooni ulatuses.
Meegaste külas asuv Alajärve katastriüksus jagati kaheks – Alajärve 1, sihtotstarbega
maatulundusmaa ja Pühajärve-Pukamõisa 4,
sihtotstarbega transpordimaa.
Otsustati muuta Puka vallavalitsuse
15.10.1996 korraldust nr 175 õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise kohta ja
17.12.1996 korraldust nr 170-309 kompensatsiooni määramise kohta.
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Valgamaa
Keskkonnateenistuse poolt kaevandamise loa
andmisega osaühingule Moranta maavarade kaevandamiseks Kurejärve liivamaardlas,
Ungre mäeeraldisel.
Väljastati kasutusluba osaühingule
Jaotusvõrk Kagu-Eesti piirkonnale seoses
Kähri külas asuva Piiri talu liitumisega elektrivõrguga; Erametsa Haldus osaühingule
Soontaga külas asuva Greete motelli teenindavale välisvesivarustusele ja kanalisatsioonile,
paadisillale, puurkaevule koos pumbamajaga
ning motelli teenidavatele platsidele ja teedele.
Nõustuti kirjaliku nõusoleu väljastamisega
Rannus Priile Vaardi külas temale kuuluvas
Vedela talus puukuuri ehitamiseks.
Kinnitati Puka rahvamaja juurde kõlakoja-lava ehitustööde teostajaks AS Valmap
Grupp.




Vasakult esireas Kertu Tilga, Kati Taur, Karel Tilga, Karel Sarv, tagareas Kaari Tilga,
Keido Luik.

Puka lapsed peastarvutamise
võistlustel ehk pranglimisel

P

uka keskkoolist osalesid
Miksi-kese peastarvutamise eelvõistlustel 2., 4., 5. ja
6. klass. Aitäh kõigile osalejatele
ja kaasa aidanud õpetajatele! Finaali pääses edasi 6 õpilast.
Võistlusklass SIRGUJAD: 1.
koht Karel Sarv ja 2. koht Karel
Tilga.
Võistlusklass OSKAJAD: 5. koht
Kertu Tilga, 6. koht Keido Luik,
9. koht Kaari Tilga ja 12. koht
Kati Taur.
Õpilaste mõtted võistlusest:

Pranglimise võistlus on väga tore.
Ainuke asi, mis häiris pranglimise
ajal, oli see karu arvutiekraanil.
Tema ilmumine segas mõtlemist.
Viievõistlusel oli kõige raskem
ala lünkamine. Kõige kergem asi
oli võrdlemine, sest me oskasime
seda hästi. Meil läks eelvoorudes

väga hästi ja meid kutsuti Tõrva
ﬁnaali võistlema.
Finaalis oli väike närv sees.
Võistluse ajal nägime seinal ka
oma tulemusi. Me võistlesime
kogu aeg omavahel, kord oli
üks Karel, kord teine Karel ees.
Me läksime võitma ja me võitsimegi!
KAREL SARV ja KAREL TILGA,
2. klass

Ma üritasin harjutada iga päev
ja iga korraga läkski järjest paremaks. Eelvoorudes mul tegelikult nii väga hästi ei läinud, aga
siiski ma pääsesin edasi. Meie
perest käisid võistlemas kõik
kolm last. Mu vend jäi ﬁnaalis
teiseks ja mu õde viiendaks.
Pranglimine oli ka väga tore.
Kõik oli hästi läbi mõeldud ja



korraldatud. Eelvoorud toimusid
kõigil omas koolis, kuid ﬁnaaliks
tuli sõita Tõrva – seal olid suured arvutiklassid, kuhu mahtusid
kõik õpilased ära ja ma arvan,
et kõik kes seal käisid, on rahul.
Ka arvutamine oli toredasti välja
mõeldud. Taust oli roheline ning
arvud ise olid üsna suured. Kui
vastasid valesti või kui pääsesid
edukalt järgmisele tasemele,
siis andis sellest märku karu või
öökull. Ka ﬁnaalis ei muudetud
võistlusväljakut, et kõik saaksid
pranglida harjunud keskkonnas.
Pranglimine ja peastarvutamine
arendab hästi mõtlemist. See on
täiesti harjutatav. Ma soovitan
kõigile, kes pole veel proovinud,
kindlasti järele proovida.
Head pranglimist!
KAARI TILGA, 6. klass















Kuigatsis peeti paastumaarjapäeva
Kuigatsi naised on juba aastaid tähtsaks pidanud kevadist
paastumaarjapäeva. Sel aastal aga alustasime esimest korda
kombe kohaselt päeva päikese tervitamisega. Kargel selgel
hommikul alustasime Loomiselauluga, millele järgnesid veel
mitmed naiselikud laulud. Kaunistasime puud kaasavõetud
lintidega, millesse põimusid ka meie parimad soovid. Ilm
tegi meid parajalt vallatuks ja ei jäänud tegemata ka tantsusammud.
Päevakohaselt olid Milvil juba varakult pannkoogidki valmis
ja päev jätkus koos punase joogiga külamajas. Valvel oli valminud laul Kuigatsist ja nii me nautisime selle esmaettekannet,
meenutasime vanu aegu, saime uut energiat-elujõudu.





ÕNNE PAIMRE



Aakre - Puka jooks
Teisipäeval, 17. aprillil 2007 kell 17.00 toimub Aakre - Puka jooks ning kepikõnd.



Start antakse Aakre lasteaed-algkooli esiselt platsilt. Finiš Puka staadionil (distantsi pikkus umbes 8 km, noortele 2 km). Buss väljub stardipaika Puka rahvamaja eest kell 16.30.
Vanuseklasside parimatele jooksjatele ning kepikõnni võitjale diplom ja meene. Kunnar Vahi, Puka spordiklubi 5330 7160.

XII käsitööpäevad on tänavu Valgamaal
Tänavu möödub 15 aastat Eesti Rahvakunsti ja
Käsitöö Liidu (Eesti Kodutööstuse Edendamise
Keskseltsi) taastamisest.
Selle tähistamiseks korraldab ERKL koostöös
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsiga
4. ja 5. mail Otepää kultuurikeskuses üleriigilised
käsitööpäevad.
Alates 1996. aastast Eestimaa erinevates paigus korraldatavate käsitöötegijate kokkusaamiste
eesmärk on ühelt poolt pakkuda kokkutulnuile
suhtlemis- ja tutvumisvõimalust ning teisalt teha
lähemat tutvust kohalike käsitöötraditsioonide ja
-meistritega. Käsitööpäevad on eelnevatel aastatel toimunud Virumaal, Vormsi saarel, Järvamaal
Jänedal, Kihnus, Hiiumaal, Tartus, Värskas,
Viljandimaal Heimtali talumuuseumis, Saaremaal
ning Pärnus.

Konverents “Rahvariide pealisrõivas”

Kõiki osalejaid oodatakse 4. mail alates kella 10st
kultuurikeskusesse (Virulombi 1) hommikukohvile ning osavõtuks registreerima. Kell 11 toimub
Otepää Maarja kirikus ürituse sisseõnnistamine
ja rongkäik.
Kell 12 algab kultuurikeskuses konverents, mille
sisuks on aastateemale lähtuvalt ühisnimetaja
“Rahvarõiva pealisrõivas”. Konverentsi lõppedes
on soovijatel võimalus tutvuda Otepää vaatamisväärsustega (osalemise soovist tuleks teada anda
registreerumisel). Päeva lõpetab ühissimman, mis
algab rahvarõivaste demonstratsiooniga.

Võimalus külastada erinevaid näitusi

3. mail avatakse Soome/Eesti rahvarõiva näitus
ERMis Tartus. Otepääl toimuvate käsitööpäevade

raames on kultuurikeskuses avatud mitmed näitused. Väljapanek “Rahvariide pealisrõivas” aitab
ilmestada konverentsi ja annab ülevaate meie esivanemate poolt kantud rõivastest 18.-19. sajandil. Ave Kruusmaa isikunäitus kannab nimetust
“Kasvamine” ja koosneb rahvuslikus stiilis graaﬁkast. Teisel korrusel saab vaadata Laine Vettiku
käsitöönäitust. I korruse fuajees on näitus ERKL
15. tegevusaasta meenutamiseks.

Töötubades saab täiendada oma oskusi

5. mail alustavad erinevad töötoad Otepää kultuurikeskuses juba kell 9. Käsitööhuvilised saavad
kolme tunni jooksul osaleda viltimise-, õletöö-,
pajupilli-, kaaruspaela punumise-, lõngast nuku
ning nõeltehnikas mütsi valmistamise-, puulusika voolimise-, korvi punumise ja tinanööpide
valamise töötubades.
Kella 10 algab maakondade laat, kus maakon-

dade esindajad panevad välja vaatamiseks-ostmiseks neile omaseid käsitööesemeid. Kell 12 on
käsitööpäevade pidulik lõpetamine. Peale lõunasööki saab külastada käsitöökodasid Sangastes,
Lüllemäel, Karulas, Valgas ning Otepääl.

Registreerimine

• Ootame valgamaalasi osalemise soovist teatama 16. aprillini tel 5646 6720 või meilile:
annmlt@hot.ee. 4. mail alustab tellitud buss
sõitu Helmest läbi Tõrva ja Valga Otepääle ning
õhtul tuldud teed tagasi – bussist huvitatud saavad
lisainfot eeltoodud kontaktidelt.
• Registreerumisel anda teada: bussitranspordi-,
majutamissoovist, Otepää ekskursioonil ja simmanil osavõtust.
• Osavõtutasu: kaks päeva 200 kr /üks päev 100 kr.
Ülekanne teha Otepää käsitööseltsi arvele VRKK
a/a nr 221034843148 Hansapangas.
Korraldajate nimel MARGE TADOLDER,
VRKK juhatuse esinaine

SANGASTE

13. aprill 2007

AMETLIK INFO
Sangaste vallavalitsuses:
Väljastati projekteerimistingimused OÜle Kesa-Agro Tiidu külas asuval Kesa-Agro
kinnistul farmi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Lõuna
Kinnisvaraarendus Restu külas Restu mõisa
kinnistul asuva kuuri lammutamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba OÜ-le
Jaotusvõrk Lossiküla külas asuva Saare kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks,
OÜ-le Jaotusvõrk Keeni külas asuva Leetuse
ja Liivaku kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja Ly Nõmmele Sangaste alevikus
Nooruse tänav 3-7 asuva korteri tehnosüsteemide kasutuselevõtuks.
Anti nõusolek Mägiste külas asuva Maivälja
maaüksuse 9,72 ha suuruse maa erastamiseks Marjamäe OÜ-le, Tiidu külas asuva
Tootsipõllu maaüksuse 7 ha suuruse maa
erastamiseks OÜ-le Astelaid, Tiidu külas asuva
Kraavipõllu maaüksuse 22,82 ha suuruse maa
erastamiseks Marjamäe OÜ-le, Lauküla külas
asuva Maimu maaüksuse 13,56 ha suuruse
maa erastamiseks Nõglapaju OÜ-le, Mägiste
külas asuva Jaanimetsa maaüksuse 11,60 ha
suuruse maa erastamiseks Marjamäe OÜ-le,
Vaalu külas asuva Hellametsa maaüksuse
11,06 ha suuruse maa erastamiseks OÜ-le
Astelaid ja Sarapuu külas asuva Stalkeri
maaüksuse 12,75 ha suuruse maa erastamiseks Toomas Orumaale.
Määrati korteriomandi seadmiseks Tiidu
külas asuvate Kasesalu ehitiste aluse ja nende
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 15 799
m2 ja Tiidu külas asuvate Espe ehitiste aluse ja
nende teenindamiseks vajaliku maa suuruseks
9157 m2.
Määrati märtsikuu toimetulekutoetus kahekümne kolmele isikule kogusummas 30 815
krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati õpilase veebruari sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused 23-le isikule
kogusummas 10 147.50 krooni.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude katmiseks toetus kahele
isikule kogusummas 406 krooni.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 4000 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusummas 1000 krooni. Rahuldamata
jäeti ühe isiku avaldus.
Lõpetati ühele isikule puudega inimese
täiendava toetuse maksmine.






Vendadele Liividele pühendatud koolinoorte etlusvõistlus



Tänavuse etlusvõistluse Valgamaa
voor toimus 5. aprillil Sangaste
Seltsimajas. Osales 8 noort etlejat
Valga ja Otepää gümnaasiumist,
Tsirguliina keskkoolist ning
Keeni põhikoolist.
Kuigi maakondlikul võistlusel oli osavõtjaid kasinalt, oli
esituste tase kõrge. Žürii otsusel
pääses vabariiklikku lõppvooru

maakonda esindama Tsirguliina
keskkooli noormees Alar Allik
(juhendaja Ülle Vihm). Tema
esitas konkursil J. Liivi luuletuse
„Ei näe enam!“ ja J. Viidingu
„Mees“.
Kuna esinejate tase oli väga
ühtlane, otsustas žürii välja anda
kaks teist kohta. Need pälvisid
Birgit Kerb (juhendaja Varje

Schmidt) Valga gümnaasiumist
ning Kairit Linnaste (juhendaja
Maire Roio) Keeni põhikoolist.
Üritus päädis etlejate ning nende
juhendajate tänamise ning auhindamisega.
XIX luulekonkursi vabariiklik
voor toimub Liivi muuseumis 21.
aprillil algusega kell 12.30.

Eesti-Norra koostöösild
kestab läbi aastate
Oli pühapäev, 18. veebruar 2007. Hakøn Staveland (pildil) tutvustas Sangaste koguduse nõukogu liikmetele Bømlo-Sangaste sõprussidemete
ajalugu, mis algas 1994. aastal. Neli kirikut Bømlo
saarel võtsid tookord ühendust EELK Sangaste
kogudusega.
Aastate jooksul on toiminud pidev kontakt eri
maades asuvate kristlaste vahel. On tehtud
bussireise Bømlost Sangastesse ja Sangastest
Bømlosse. Kahe maa külastamine pole katkenud
aastakski. Viimase 3 aasta jooksul on süvenenud
kontaktid eri riikides asuvate perekondade vahel
ja eestlaste külaskäigud Lääne-Norrasse pole
enam haruldased. Meie õed ja vennad kristuses
on meie usku ja veendumusi hea sõnaga toetanud. Nad on rahastanud Sangaste kiriku põran-

RIINA PILL

VETE HAINSOO
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T.O.R.E. koostööpäev Keenis
tutvustas kooli võimalusi nii
õppetööks kui ka vabaaja veetmiseks.
Edasine töö toimus Sangaste
seltsimajas. Pärast tutvumismänge asuti maakonna torekate laulu väljamõtlemisele.
Juhendajad arutasid suvise laagri
korraldamise võimalusi. Laulu
sõnad said tänu hoolsale mõttetegevusele päris ruttu valmis.
Nüüd jääb ainult viisistamine.
Sellega lubasid hakkama saada
Tsirguliina torekad oma muusikaõpetajaga.
Seejärel arutasime kõik koos
suvise laagri läbiviimist, otsisime kohta ja tegime päevakavad. Kõige raskem probleem oli
rahaliste võimaluste leidmine.
Päeva lõpus anti traditsiooniline
üritusi saatev küünal Valga gümnaasiumi torekatele, kelle organiseerida on sügisene koostööpäev.
Meil oli mõnus päev.

ERAKOGU













Sangaste vallavolikogus
Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Eesti
Ühispank 1 635 000 krooni suurune investeerimislaen.
Kinnitati Keeni Põhikooli pedagoogide
kuupalga määrad.
Kinnitati Sangaste alevikus Nooruse 1-7
asuva korteriomandi müümiseks korraldatud
enampakkumise võitjaks 75 000 krooni suuruse pakkumise teinud Randa Undrus.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse
Risttee külas asuv 28,48 ha suurune Raja
maaüksus ja Lossiküla külas asuv 18,18 ha
suurune Lahemaa maaüksus.
Toetati loa andmist Metsatervenduse OÜ-le
Tiidu külas asuva Vomma kinnistu omandamiseks.
Otsustati maksta volikogu esimehele isikliku
sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude
hüvitist 1000 krooni kuus.
Muudeti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni
paremaks korraldamiseks Hummuli ja Tõlliste
vallaga ühiselt asutatava osaühingu asutamisel
osalemise otsust.






4. aprillil korraldas Keeni kool
Valga maakonna T.O.R.E. (tugiõpilaste oma ring Eestis) koostööpäeva. Järjekordselt kohtusid
Valga gümnaasiumi, Valga vene
gümnaasiumi, Valga põhikooli,
Tsirguliina keskkooli ja Keeni
põhikooli torekad, igast koolist

3 õpilast ja juhendaja. Kahjuks
jäi kolm kooli tulemata.
Seekord olid külalisteks Antsla
gümnaasiumi õpilased, kes soovivad meiega koostööd teha.
Koostööpäeva programm oli väga
töine. Alustasime Keeni koolis, kus direktor Diana Sarapuu

KEENI TOREKAD

da vahetust, küttesüsteemi paigaldamist, oreli ja
pastoraadi remonti ning koguduse diakoonia- ja
lastetööd.
Hakøni, Haldise ja Anne seekordse külaskäigu
eesmärk oli leppida kokku edaspidistes koostöövaldkondades ja täpsustada meiepoolsed prioriteedid. Mis on Sangaste koguduse esmased
vajadused? Taaselustamist nõuab meie koguduse laste ja noortetöö. Paljud meist peavad väga
vajalikuks koolis toimivat usuõpetust. Kirikul on
võimalik korraldada siiski ainult pühapäevakooli
tegevust.
Kerkis taas esile noortelaagri korraldamise idee
ja vajadus. Norra sõbrad peavad oluliseks piirkonna kristlikke vestlusringe. Nad on toetanud ja
toetavad ka edaspidi nende toimumist.
Soovime ühiselt, et süveneksid kontaktid perekondade vahel ja jätkuks meie koostöö. Suur tänu
Norra sõpradele Sangaste kogudusele osutatud
sõpruse ja abi eest!
Õnnistust soovides
RIINA PILL, EELK Sangaste kogudus

Lõppes Sangaste valla
teine mälumänguturniir



Kutsutud on: Sangaste, Õru, Tõlliste,
Urvaste, Otepää ja Puka vald
Ajakava:

Kell 18.00 Mõttetalgud koostöö võimalustest (2-3 vallavalitsuse

Sangaste vallaametlike puhkused 2007. aastal
05.03.-16.03.2007, 14.05.-09.05.2007,
16.07.2007 - 10.08.2007.

Abivallavanem Tõnu Saarman
11.06.-22.06.2007, 02.07.-15.07.2007,
21.08.-31.08.2007.

Vallasekretär Janno Sepp

ja/või volikogu liiget)

22.08.-31.08.2007.

Kell 19.30 Võistlused teemal
„Võim rahva kätel“.
Teadmiste kontroll vallajuhtidele
„Mida naabrid teevad?“
Valdade vaheline teatejooks

29.06.-13.07.2007, 01.08.-31.08.2007.

Autasustamine.

Sotsiaalinspektor Pille Sikk
04.07.-13.07.2007, 23.07.-10.08.2007,

Arendusspetsialist Kaja Papagoi
Kultuurispetsialist Merle Tombak
25.06.-20.07.2007, 27.08.-04.09.2007.

04.06.-29.06.2007, 23.07.-12.08.2007.

Raamatupidaja Karmen Simmul

16.07.-31.07.2007, 02.12.-31.12.2007.

Sekretär-asjaajaja Marika Kutter

Maakorraldaja Kati Kala

VALDADE VAHELINE J Ü R I P Ä E V
Reedel, 20. aprillil Sangastes



Vallavanem Kaido Tamberg

Peale etendust ”Nukkude kontsert” said lapsed Riina Ermeli valmistatud nukke ka ise katsuda ja nendega
mängimist proovida – ega see nii lihtne olegi...


09.07.-29.07.2007, 13.08.-27.08.2007.
04.06.-29.06.2007, 23.07.-09.08.2007.

(võistkonnas 6 meest ja 4 naist).

Silva-Agro õue peal



MERLE TOMBAK



Kes soovib, saab pidu jätkata Silva Pubis.
Igal vallal palun leida oma võistkonnale ühine tunnus.
Kindlasti peaks kohal olema vallavanem või volikogu esimees,
tore kui mõlemad saavad tulla!
Korraldaja: Sangaste vallavalitsus.

Info: Merle Tombak

Tel. 7668 043 või 5647 2632 merle@sangastevv.ee

Kolmas ja viimane voor toimus 23. märtsil ja oli
kõige tasavägisem. 40 punktiga lõpetasid kolm
võistkonda: Ivo ja Riina Pill, Maie Plaado ja Saima
Kukk ning Aino ja Aivar Oja.
Üldkokkuvõttes võitis mängu 119 punktiga perekond Pill. Teine koht kuulus uustulnukatele – Airi
Korbun ja Tiina Liivamägi kogusid 111 punkti ja
ainult kolm punkti vähem said Maie Plaado ja Saima Kukk (108 punktiga kolmas koht). 104 punkti ja
neljanda koha sai perekond Oja, ülejäänud võistkondadel jäi tulemus alla 100 punkti.
Kõik võistkonnad olid väga tublid! Tänan kõiki
osavõtjaid rohkearvulise ja aktiivse osaluse eest.
Samuti suur tänu valla kultuuritöötajale Merle
Tombakule, kes oli abiks võistluse tehnilise poole
pealt.
Eraldi tänan Sangaste vallavalitsust, kes oli
abiks auhindade muretsemisel. Esimesed kolm
kohta said auhinnaks raamatukaupluse „Apollo“
kinkekaardid ja ülejäänud võistkonnad said SilvaAgro kaupluse kinkekaartid.
Ilusat kevadet ja kohtumiseni valla III mälumängul 2008. aasta jaanuaris! Loodan samasugust
aktiivset kaasalöömist.
Korraldaja TIIU IVASK

REKLAAM / KUULUTUSED

13. aprill 2007

Ruukki katused
AS-ist Parmet

KUULUTUSED
Splitter OÜ teeb elektri- ja santehnika töid, tel.5290 816, epost: tonu@splitter.ee, www.
splitter.ee.
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OÜ Karter otsib loodavasse ettevõttesse Otepääl
tehnikakaupu ja ehitusmaterjale tundvaid

müüjaid ning
autoremondi lukseppi.

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509

CV-d palun saata 27. aprilliks aadressil J.Hurda 1A
või e-postile: karter@karter.ee

Ostan maad looduslikult kaunis
kohas. 5660 3678 Koit.
Puitfassaadid, aiad, terrassid.
5202 870; 5661 0665
Maalritööd. 5202 870; 5661
0665
Müüa lõhutud küttepuid. Kohaletoomisega. Tel. 5135 495

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

Ostan tootmiseks sobiva pinna
5660 3678 Koit.
Ostan ja üürin korteri või majaosa. 5819 2760

AS Parmet pakub:

Ostan tavalisi väiksemaid maakive ja lõhutud küttepuid. Tel.
5251 936.

AS Parmet

Otepää südalinnas üürile anda
kõigi mugavustega 2 toaline
möbleeritud korter alates 1.
maist s.a. Tel. 7348 470.

tel 766 9444
fax 766 9440

OÜ Raudsepa Auto

AS OTEPÄÄ GOLF vajab oma meeskonda

hooldustöölist

Otepää küla tehnokeskus (1 km
kesklinnast)

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

E-R 9.00-17.00, LP- suletud.

Üürin maja ja majaosa. Tel.
5805 3751

REHVITÖÖD
sõiduautode
REMONDI- JA PLEKITÖÖD
värvi eeltööd ja
VÄRVIMINE

Seoses ehitustööde töömahu
suurenemisega soovime oma
ﬁrmasse tublisi ehitusmehi.
Objekte on üle Eesti. Tel 5344
7003.

Tel. 7663 795, 5540 659

Müüa: prussid 5x10x500. Tel
505 5702





Lisa info telefonil: 520 5747 (Andry Martin) või
e-mail: andry.martin@otepaagolf.ee

Ostan garaaži Kopli tn. piirkonnas. Tel. 5669 2377.

Vean tasuta ära teile mittevajaliku vanametalli (ka pliidid,
külmikud, autod, elektrimootorid jne). Kuulutus ei aegu. Tel.
5562 8624

Vaata ka kodulehekülge: www.parmet.ee



Valga Puu OÜ müüb

Ostan elamukrundi Otepääl või
ümbruses. 5819 2760

alumiiniumist ripplaed (nii paneel kui ka kassettripplaed),
 fassaadikassetid (nii alumiinium kui ka teraskassetid),
 terasproﬁilid (z-proﬁil, U-proﬁil, kübarproﬁil),
 uudne materjal komposiitplaat NEOBOND (3 mm, 4 mm ),
 allhanketööd.


3 meetriseid küttepuid koos kohaletoomisega
Lepp –
Haab –

180 kr. / rm. + käibemaks
180 kr. / rm. + käibemaks

Info E-R kell 9:00 – 16:30

Tel. 7670 370

ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ
Tehase 2, Otepää

teostab autode tehnilist ülevaatust.
Avatud E-R
L

9.00-19.00
9.00-15.00

Teid teenindavad E. Lopman, A. Vasemägi.

Tel. 7663 751

Ökoteh OÜ
OSTAB:

kasvavat metsa ja maad,
lehtpuu- ning okaspuupalke.
Tel 5056 829, e-post olev@okoteh.ee

Suvele vastu
soodsate hindadega

Rebase talu Arulas pakub:

Sulevautost.

* Kevadine
* Istikute
hoolduslõikus ettetellimine

Otepää, J.Hurda 1A

Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

Pakkumine kehtib
kuni 05.05.2007.
REIN KRUUSI
kaotuse puhul.

24.06.1953 - 17.03.2007

EHA LUUKAS

26.06.1929 - 30.03.2007

OLEV HERMANN

REIN KRUUSI

10. surma-aastapäeval mälestavad abikaasa ja tütar
Ülle perekonnaga.

Südamlik kaastunne Liale kalli

ja avaldame Liale südamlikku
kaastunnet.

kaotuse puhul.

Majarahvas

JULIUS MARANIKU
Laine, Luule, Tiiu, Eva, Malle,
Tõnu ja Tarmo lastega.

ÜHINE KOOSVIIBIMINE

Otepää gümnaasiumi 6.b klass ja
klassijuhataja

Südamlik kaastunne Maretile lastega kalli abikaasa ja isa

Sügav kaastunne Mareta Vaksile
kalli venna

PAUL UDRASE
kaotuse puhul.

SA Otepää Tervisekeskus

Südamlik kaastunne Maretale
perega kalli venna

toimub
18. aprillil kell 11.00
Esinevad lapsed lasteaiast
“Võrukael”.
Laulame, tantsime, sekka
nalju.

24. aprillil kell 11.00
loeng
TOIT KUI RAVIM
Lektor Kaja Aidla

kaotuse puhul.

REIN KRUUSE

PAUL UDRASE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Otepää gümnaasiumi 11.B klass ja
klassijuhataja

Mälestab Richard perega.

Perekonnad Vilde, Kalev ja Kuus,
Hilja, Tiiu, Heljo, Teele.

Mälestame endist töökaaslast

Mälestame head naabrimeest ja
sõpra

Mälestame head naabrimeest

REIN KRUUSI.

REIN KRUUSI,

REIN KRUUSI,

ja avaldame kaastunnet elukaaslasele Liiale.

Avaldame kaastunnet
Maretile lastega.

avaldame kaastunnet Maretile
lastega.

avaldame kaastunnet omastele.

Perekonnad Kets ja Kivikas

Marta ja Enn, Jüri ja
Tamur perega.

Perekond Merilo

Nõuni jahiselts

Kaotus on valus,
mälestus jääb.

Leiname sõbralikku majanaabrit

JULIUS MARANIKKU

02.02.1932 - 27.03.2007

Südamlik kaastunne Kairile isa

30.10.1928 – 4.05.1997

Tuleme ikka mõttes Su juurde,
hinges mälestus hell ja soe…

PAAVO VAHER

5286 605

Otepää päevakeskuses

Avaldame kaastunnet Airisele isa

AGO EVERST

tel. 7667 424,

JULIUS MARANIK´u

Mälestame

REKLAAM
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13. aprill 2007

27.-28.04. 2007

KUTSE
Säästuoptika kutsub teid SUURELE PRILLIDE

VÄLJAMÜÜGILE

Igal neljapäeval

27. aprill

28. aprill

16.00

VÕISTLUSKONTSERT
(pilet 15.- / 25.-)
Võistlevad 12.-14. a, 15.-16. a.

15.00

20.00-23.00

17.30
TÜNNIBÄND
(kehtib võistluskontserdi pilet)

VÕISTLUSKONTSERT
(pilet 30.- / 50.-)
Võistlevad 17.-19. a. ja ansamblid

Disko
(diskor Kristjan Hirmo)
(pilet 25.-, alates 21.00 40.-)

OTEPÄÄL, LIPUVÄLJAK 7
kell 11.00

Teisipäeval, 17. aprillil PUKA RAHVAMAJAS
kell 11.00

PRILLIDE MÄÄRAMINE
PRILLIDE MÜÜK (lai valik soodsate hindadega prilliraame)
HINNAD SOODSAIMAD EESTIS

Võrkpall
Üle pika aja toimub Otepääl
võrkpalliturniir.

14. aprillil algusega kell
10.00 algab Otepää spordihoones Eesti XII Maa-

Hoolitse oma silmade eest ja tule kohale !
Soovijad saavad ette registreerida, tel. 7333 258.

Vajatakse KORISTAJAT
Otepää külastuskeskusesse. Avaldus esitada Otepää
vallavalitsusele hiljemalt 20.
aprilliks 2007. a.
Info tel. 5667 6151.

Otepää vallavalitsus võtab tööle

2 puhastusteenistujat

NB! Prillitellijatel silmakontroll ja prillide

valmistamine tasuta!!

Autasustamine

O t e p ä ä
Gümnaasiumis

arvestatava tasemega

SILMADE KONTROLL KAASAEGSEL APARATUURIL

18.30

spordimängude meeste
võrkpalli alagrupiturniir.
Osalevad: Otepää, Väätsa,
Saarde, Tabivere ja Luunja v.
TULE VAATAMA JA
KAASA ELAMA!

Eeldame kohusetundlikust,
usaldusväärsust ja täpsust. Tööülesanneteks on Lipuväljak 13 maja
II korruse ja III korrusel asuva saali
korrashoidmine.
Tööle asumise aeg 2. mai 2007.a.
Palk 3600 krooni.
Sooviavalduse ja CV palume
saata: vald@otepaa.ee või kirja teel
Otepää vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67405 Otepää
hiljemalt 22.04.2007.a.

AS BACULA

pakub tööd
müügitöötajale,
kelle ülesandeks on suhtlemine klientidega ja dokumentide vormistamine.
Pakume:
- võimalust mõjutada
töötasu
- aktiivset meeskonnatööd
- koolitust

Aakre, Puka vald,
Valgamaa
Lisainfo: 5174 059

