
Punane kõrghoone Otepää 
madalate majade reas

Omaaegse kaubamaja kohale raja-
tav Go Groupile kuuluv Ugandi 
Hotell Spa on vastavalt 2005. aastal 
volikogu kehtestatud detailplanee-
ringule naabemajadest umbes kaks 
korda kõrgem ja mõjub punase 
hambana heledate majade reas. 
   Seda kõrgust heidetigi ette ja hoo-
net peeti Otepää jaoks võõrkehaks. 
Kuna aga detailplaneeringul on 
seaduse jõud, siis ilmselt nii jääb. 
Pealegi arvati, et Otepää areneb 
ning praegu üksikuna tunduv viie-
korruseline maja ei pruugi meie 
kesklinna ainukeseks kõrghooneks 
jääda.
   Vallavolikogu esimees Aivar Nigol 
ütles, et 2005. aastal näidati volini-
kele hoopis teistsugust projekti, kui 
nüüd ehitada kavatsetakse. Arhitekt 
pareeris, et detailplaneering kehtes-
tab vaid ehitusmahud, mitte hoone 
arhitektuuri.
   Hotellis on alumisel korrusel res-
toran, kohvikud ja poed, kolm järg-
mist on majutuskorrused kokku 85-
90 toaga ning kõige kõrgemal asub 
spa. Lille tänava poolel on siseõu ja 

Vallavalitsuse 18. aprillil kor-
raldatud kohtumisel huvitas 
rahvast kõige rohkem lähi-
ajal kerkiv kõrghoone. See 
ehitatakse Otepääle Tartu 
maantee 4. Tulevast Ugandi 
hotelli tutvustas arhitekt 
Indrek Tiigi, illustreerides 
oma juttu slaididega.
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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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keldrikorrusel 25kohaline parkla. 
Seda on küll  vähe. Ilmselt loodavad 
hotelliomanikud üle tänava asuvale 
parklale, kus pole juba praegugi 
eriti palju vabu kohti.
   Arvamusi jätkus, sest alati on ini-
mesi, kes jäävad eriarvamusele. 
   Küsi t i :  Kas külastuskes-
kuse kõrvale tuleb soodus-
h i n d a d e g a  k a u b a  p o o d ? 
   Vastas vallavanem Aivar Pärli: 

ARVO SAAL

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Selline peaks olema varsti Otepää kesklinn.

“Krunt müüdi edasi ja praeguseks 
on vald väljastanud projekteerimis-
tingimused, et sinna saaks ehitatud 
Maxima kauplus. Loodetavasti on 
5-6 kuu pärast see valmis.”
   Hoone pidavat tulema mitte kõr-
gem kui kahekorruseline ega olevat 
nn. “plekkkarp”.
   Küsimusi oli infostendidest (õige-
mini nende puudumisest), kiriku-
mõisasse mineva tee ääres seisvast 

varest, mille peale kellegi hammas 
ei hakka(?), kruusateede tolmuva-
baks tegemisest, talvisest lumelük-
kamisest, heakorrast Linnamäel ja 
surnuaedades. 
   Juttu oli ka Otepää valla arengu-
kava tegemisest, üldplaneeringust 
ja sügiseks kavandatud rahvaküsit-
lusest ning sõprusvalla Vihti 500. 
aastapäeva kajastamisest Otepää 
Teatajas.

Valminud on aren-
gustrateegia ”Valga-
maa 2013” 2007. a. 
täiendatud versioon

Arengustrateegia “Valgamaa 2013” on 
arengustrateegia „Valgamaa 2010+” 
täiendatud versioon, mis on koostatud 
Valga maavalitsuse, Valgamaa kohali-
ke omavalitsuste, maakonna elanike, 
ettevõtjate ja mittetulundussektori 
koostöös. 
   Arengustrateegia eelnõu on välja 
pandud avalikuks aruteluks. See on 
kättesaadaval internetiportaalis: www.
valgamaa.ee ja kohalikes omavalitsus-
tes – valla- ning linnavalitsuse ruumi-
des.
   Teie arvamusi ja ettepanekuid ooda-
takse kuni 06.05. 2007 e-posti aadres-
sil: arengustrateegia@valgamaa.ee või 
Valga maavalitsuse aadressil Kesk 12, 
68203 Valga. Posti teel saates on vii-
mane postitamiskuupäev 04.05.2007. 
Arvamustele ja ettepanekutele palu-
takse lisada oma ees- ja perekonnani-
me ning kontaktandmed.

OT

Sangaste vallavalitsus tänab vapraid 
naabreid Otepää ja Tõlliste vallast 
ning oma valla tublisid sportlasi, kes 
ekstreemsetes tingimustes võistlesid 
20. aprillil valdade vahelisel jüripäeval.
   Ürituse korraldamisele panid õla alla 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 
ja Tõlliste vallavalitsus.
   Meie erilise tänu palvivad suurepära-
se korraldusmeeskonna liikmed Aivar 
Oja, Kaupo Kõivuste, Mati Raudsepp, 
Gunnar Sarapuu ja Tõnu Varjun.

Sangaste vallavalitsus 
tänab naabreid 

Valdade jüripäev peeti Sangastes 

Valgamaa koolilap-
sed sõidavad Peter-
buri
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20. aprillil kogunesid Otepää, Sangaste ja Tõlliste 
valla juhid alustuseks mõttetalgutele arutama, 
kuidas muuta jüripäeva tähistamine suureks 
rahvaürituseks. Kahjuks ei jõudnud seekord 
kohale Õru, Urvaste ja Puka valla esindajad.   
   Arutelul leiti, et rahvas ootab sõud. Sangaste 
kultuurijuht Merle Tombak lisas, et rahvast huvi-
tab ka minevik ja seepärast ei tohiks jüripäeva 
tähistamist üles ehitada ainult spordiüritustele.
   Ideid pakuti igasuguseid: põletada vanu, maas-
tikku risustavaid hooneid, lasta välja kosmose-
rakett, vahetada mõneks ajaks vallaametnikke, 
teha teatrietendus, vedada karu vankril Otepäält 
Sangastesse rukkisse, korraldada igas eas isetege-
vuslaste kontsert, kutsuda kokku ühisvolikogu.
   Keegi arvas, et kõigi valdade ühine volikogu 
oleks õhtul ise tõeline etendus. Valgamaa 
Omavalitsuste Liidu juhatuse esimees, Tõlliste 
vallavanem Madis Gross kinnitas, et tema on küll 
nõus sellisele volikogude istungile tulema.
   “Rahvas tahab näha, et nende juhid ei ole 
vaid ametnikud,” lisas Merle Tombak. Põnev 
ja kasulik võiks olla ka vallavanemate vahetus, 
sest oi kui hästi teiste vead välja paistaksid! 

Huvitavaid, naljakaid, julgeid ja esmapilgul 
vastuolulisi ideid tuli veelgi.
   Kokkuvõttes peeti vajalikuks teha naaberval-
dade ühisüritus, mis oleks suunatud oma piir-
konna inimestele, aga kajaks kaugemalegi. 
   Jüripäeva võistlusi külm ja vihmane ilm ei 
seganud. Jõukatsumised Silva-Agro õuel olid 
põnevad ja humoorikad. Näiteks ei saanud 
Sangaste võistkond hakkama Eesti kaardi (pusle) 
kokkupanekuga. Ei jäänud siis vallavanem Kaido 
Tambergil muud, kui küsida: “Kas me sellist 
Eestit tahtsimegi?” Sel alal oli kiireim Tõlliste.
   Juhendiga reklaamitud võistlus “Võim rahva 
kätel” tähendas seda, et alluvad pidid vallava-
nemat kandma. 
   Pildil on selle ala võitnud Sangaste meeste stii-
linäide (2. Otepää, 3.Tõlliste). Mati Raudsepp ja 
Margo Toom olid parimad ka paaris sangpom-
mirebimises Otepää ja Tõlliste jõumeeste ees.
Naabrite sümboolika tundmise võitis Otepää 
(2.Sangaste ja 3.Tõlliste) ning taignarulli võistluse 
Tõlliste (2.Otepää, 3.Sangaste). 
Tugevam ja osavam vallavanem oli otepäälane 
Aivar Pärli. Madis Gross ja Kaido Tamberg lep-

pisid järgmiste kohtadega. Tõrvikutega teate-
jooksul ei saanud Otepää vallavalitsuse töötajate 
võistkond teiste valdade noorematest jooksjatest 
koosnenud esindustele vastu. Kiireimad jooksjad 
olid seekord Tõllistel.
   Kõigi alade kokkuvõttes oli üldvõitja Otepää 
vald, Teise koha sai Tõlliste ja peoperemehd 
leppisid viisakalt kolmanda auhinnaga.

   (Loe ka 9. leheküljelt naabriks olemisest).

Projekti “Iga laps Kumusse, Ermitaaži, 
Louvre’i” raames eraldas Haridus- ja 
Teadusministeerium raha 8. klasside 
õpilaste õppereiside korraldamiseks 
Peterburi. Valga maakonna õpilased 
lähevad õppereisile 4.-6. mai. 
   Valgamaalt soovisid sõita teiste hul-
gas ka Puka keskkooli ning Keeni põhi-
kooli õpilased ja õpetajad. 
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Otepää vallas
� Algatatud on Pilkuse külas Mäemõisa kin-
nistu detailplaneering. Planeeringu algatamise 
taotleja on Algis Ilves. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse 
väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, 
maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala 
suurus on 12,59 ha.
� Algatatud on Tõutsi külas Merilini kinnistu 
detailplaneering. Planeeringu algatamise taotle-
ja on AP Kinnisvara AS. Planeeringu eesmärgiks 
on kinnistu kruntideks jagamise võimalikkuse 
väljaselgitamine, ehitusõiguse alade määramine, 
maa sihtotstarbe muutmine. Planeeritava ala 
suurus on 32,06 ha.
� Algatamata jäeti Nüpli külas Piirimäe kinnis-
tu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegili-
ne hindamine. Planeeringu eesmärgiks on hoo-
nestusala piiritlemise ja ehitusõiguse määramise 
võimalikkuse väljaselgitamine äriotstarbelise 
hoone rajamiseks, maa sihtotstarbe muutmine. 
Detailplaneeringu algataja ja koostamise kor-
raldaja on OÜ Makarov Muusik (Osmussaare 
10, Tallinn). Detailplaneeringu koostaja on kor-
raldaja ettepanekul OÜ Valgapro (Puiestee 1, 
Valga). Detailplaneeringu kehtestaja on Otepää 
vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää, tel. 
766 4820). Keskkonnamõju strateegilist hin-
damist ei algatatud, kuna kavandatav tegevus 
ei ole olulise keskkonnamõjuga. Valgamaa 
Keskkonnateenistus on nõustunud keskkon-
namõju strateegilise hindamise algatamata jät-
misega. 
Korraldustega saab tutvuda töö ajal Otepää 
vallavalitsuses, Lipuväljak 13, Otepää.
� Otepää vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab 
avalikule väljapanekule Ilmjärve külas Järvemäe 
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu kruntideks jagamise või-
malikkuse väljaselgitamine, ehitusõiguse alade 
määramine, maa sihtotstarvete määramine.
Planeeringu koostaja on OÜ Gepa Maa- ja ehi-
tuskorraldus (Teguri 30, Tartu). Planeeritava ala 
suurus on 12,86 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04. 
maist kuni 18. maini 2007 Otepää vallavalitsu-
se kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 21. mail 2007 
kell 13.00.
� Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja 
suunab avalikule väljapanekule Nüpli külas 
Taga-Kellamäe kinnistu detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu krun-
tideks jagamise võimalikkuse väljaselgitamine, 
ehitusõiguse alade määramine, maa sihtotstar-
vete määramine.
Planeeringu koostaja on OÜ Manglusson. 
(Lipuväljak 13, Otepää). Planeeritava ala suu-
rus on 2,34 ha.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 04. 
maist kuni 18. maini 2007 Otepää vallavalitsu-
se kantseleis. Pretensioonide ja ettepanekute 
laekumisel toimub avalik arutelu 21. mail 2007 
kell 14.00.

27. aprill 20072

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 11. mail.

Toimetus: Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
 ja 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.

PLANEERINGUD

   Päivil on nüüdseks Otepääl oma 
pere jaoks teine kodu – vanast 
majast renoveeritud kaunis 
majake äärelinnas. Sinna palus 
ta ülestõusmise 2. pühaks külla 
sõpruse alguseaegade meenu-
tuseks otepäälaste esindajaist 
vanimaid: tollastest ameteist 
teada linnatäitevkomitee esimehe 
Harald Veeroja, keskkooli direk-
tori Heino Mägi, kunstiõpetaja 
Tiiu Maasiku ja piirkonnalehe 
toimetaja Aili Miksi. 
   Kõik nad said maitsta hõi-
muvellede ülestõusmispühade 
rahvusroogi: suitsulambalihaga 
puuviljasuppi ja mämmit (eriline 
leivajahuroog piimaga).

Sõprussuhete alguse aegu käis 
toimetuses meelde tuletamas 
kauane Vihti valla noorsoo-

töötaja Päivi Veikkolainen 5. aprillil. 
“Sellest on nüüd möödas 18 aastat, 
kui ma esimest korda Otepääga 
tutvuma tulin”, teatas ta soome-
eesti-segakeelses kiirkõnes. 
   See on fakt, mida kinnitab ka 
artikkel tollases Valgamaalases. 
Veidi hiljem seisab rajooni-
lehes juba järgmine uudis: 
“Sõprusleping Otepääga ootab 
vaid pitseriga kinnitamist”, mis 
tõlkena soomekeelse Luoteis-
Uusimaa veergudelt sai sellise 
sõnastuse meie maakonnalehes. 
(Valgamaalane, 25.märts, 1989). 
   Eesti-Soome Sõprusühingu 
Otepää osakonna es imees 
Vambola Sipelgas, kes hellenur-
melaste delegatsiooniga Soome-
reisilt naasnult selle uudise 
kaasa tõi, oli peaosaline Otepää 
kaasamises suure hoo ja ägeda 
tegevusega alanud sõprussuhete 
projektis. Hellenurme olnuks 
Vihtile rahvaarvult liiga pisike 
partner, nii sai Otepää oma rolli 
kõiges järgnevas.   
   Veel samal, 1989. aastal läksid 
ennast sõprusvalda 36liikmelises 
delegats ioonis  näitama ka 
Otepää taidlejad Põhjamaade 
rahvakunstifestivalile Vänlek. 
Esimese etendusena viis Otepää 
rahvateater oma esimesele välis-
reisile üle lahe Kruusvalli “Pilvede 
värvid”.

Vihti - Otepää sõprus-
suhete algusest

   Päivi kogub ja jäädvustab kõike, 
mis Vihtis meid tutvustada aitab. 
Nii palus ta kaasa sõprussuhete 
esimese kümnendi leheartikleid, 
fotosid alguseaegadest ja hiljuti 
toimunust, nagu see oli Otepää 
Teataja 75. sünnipäevaks ilmu-
nud väljaande tutvustamise õhtu. 
Suurem imestus kõlas selle üle, 
et meie väikeleht juba nii kõrges 
eas!
   Meile teadmiseks olgu ette 
öeldud, et Vihti vald tähistab 
augustis oma 500. sünnipäeva. 
Kaunis ja piltiderohke raamat 
sellest ilmus Vihti kirikukogudu-
selt juba mullu. 

AILI MIKS

Otepää vallavolikogus
� Otsustati algatada Otepää külas Teeääre kin-
nistu detailplaneering.
� Otsustati algatada Otepää linnas ja Otepää 
külas Ületee kinnistu detailplaneering.
� Otsustati tunnistada peremehetuteks ehitis-
teks:
1.Lokumärdi elamu ja kõrvalhooned Tõutsi 
külas;
2.Tõutsi karjalaut Tõutsi külas;
3.Liivaku talu elamu ja kelder Vana-Otepää 
külas;
4.Luiga elamu abihoone Raudsepa külas.
� Otsustati kinnitada Otepää vallavalitsuse 
ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis ja 
palgamäärad.
� Otsustati eraldada vahendeid reservfon-
dist.
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AMETLIK INFO

KULTUURIÜRITUSED 
Otepää kultuurikeskuses

3. mai kell 17.30  Pärnu Kunstide Maja 
röövlimuusikal “Puujala ja 
Ükssilma sõda”. Tasuta.

3. mai kell 20.00  Kino – ”Jan Uuspõld läheb 
Tartusse”.

4.-5. mai  Üleriigilised käsitööpäevad.
13. mai kell 16.00  Emadepäeva kontsert. 

Tasuta

1. maist 2007 jõustub Otepää valla uus heakorraees-
kiri. Võrreldes varasema määrusega on tegu oluliselt 
mahukama aktiga, mis peaks aitama paremini tagada 
heakorda kogu vallas.
Kuivõrd määruse avaldamine ajalehes võtaks ära 
suure osa niigi piiratud leheruumist, siis on käeso-
leva artikli eesmärk tutvustada olulisimat. Eeskirja 
on paberkandjal võimalik saada Otepää valla raa-
matukogudest, kuhu see paljundatuna lähiajal välja. 
Elektroonilisel kujul on heakorraeeskiri avaldatud 
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.
   Linnaelanikele on kõige olulisim säte eeskirjas 
paragrahv 5, mis määrab kinnistu ja ehitise omaniku 
kohustused heakorra tagamisel Otepää linnas ja valla 
asulates. 
   Selle kohaselt on kinnistu ja ehitise omanik 
kõige muu hulgas kohustatud hoidma korras 
oma kinnistu ja kinnistu piirdeaia; hoidma 
korras hoone fassaadi; teostama heakorratöid 
kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal; 
tegema umbrohutõrjet, niitma muru ja rohu. 
Heki, põõsaste ja puuokste kärpimine on nõutav 
ka väljaspool kinnistu piire, kui need varjavad 
liiklusmärke, takistavad jalakäija või sõiduki liiklust. 
Kinnistu või ehitise omanik peab tagama heitvee ja 
fekaalide kogumismahuti korrasoleku, veepidavuse, 
hermeetilise sulgumise, õigeaegse tühjendamise ja 
ümbruse hooldamise; omama heitvee äravedu ja 
kogumismahuti tühjendamist (purgimist) tõendavat 
dokumentatsiooni; kõrvaldama ehitiselt lume, 
jääpurikad, varisemisohtlikud kivid, plaadid jms. 
Tööde ajal tänaval ja kõnniteel tuleb ohutu liiklemise 
kindlustamiseks piirata tööde teostamise koht ajutise 
piirdeaiaga. 

   Mittekasutatava ehitise omanik on kohustatud 
hoidma ehitise ja sinna juurde kuuluva krundi heas 
korras, vältima hoone varisemisohtlikkust ja sulgema 
sissepääsud hoonesse ja krundile. 
   Kinnistu reostamisel või risustamisel on reostaja või 
risustaja kohustatud selle puhastama. Kui reostajat 
või risustajat ei ole võimalik kindlaks teha, peab ala 
korrastama selle omanik. 
   Heakorranõuded on kehtestatud ka ettevõtjatele 
ja asutustele. Nii on ehitustööde tegija kohustatud 
järgima, et ehitustolm ja -praht ei kanduks tänavale 
ega ümbruskonda ning rakendama vastavaid 
meetmeid. Probleemiks on olnud ehitusel 
kasutatavate suurte veoautode rehvide külge 
kogunenud pori kandumine tänavakattele. Selle 
vältimiseks on alatest ١. maist ehitus- või remonditöö 
tegijad kohustatud pesema auto rehve enne tänavale 
sõitmist.
   Linnas on keelatud kulu põletamine ja lõket võib 
teha vaid vastava loa olemasolul. Vaatepilt, mis 
on avanenud kevadõhtuti lehtede põletamisest 
tekkinud suitsupilve mattunud linnast, peaks jääma 
möödanikku. Puulehti on soovitatav komposteerida 
või tuleb need kinnistuomanikul ära vedada.
   Esmapilgul võib tunduda, et kinnistuomanikule 
on pandud liiga palju kohustusi. Esimestel kuudel 
juhib valla järelevalvet teostav munitsipaalpolitseinik 
vaid tähelepanu rikkumistele. 
   Juhul, kui aga määruse nõudeid rikutakse 
korduvalt ja neid ei soovitagi täita, on ametnikul 
õigus läbi viia väärteomenetlus ning määrata trahvi 
ja sunniraha, et tagada valla heakord.

Otepää valla munitsipaalpolitseinik URMAS KULDMAA

Otepää valla uuest heakorraeeskirjast

Otepää Teataja küsib:
Tänavu sügisel täitub Otepää Rahva-
teatril 50. aastat. Kas ja kuidas seda 
tähtpäeva tähistatakse?

Teatritegemise algust Otepääl märgita-
takse juba 1882. aastast. 1957. aasta ok-
toobripühade ajal (nov. alguses) mängiti 
vastvalminud kultuurimajas (praegune 
kultuurikeskus) A.Korneitšuki “Eskaadri 
hukku”, mille järel omistati toonasele Ote-
pää Rajooni Kultuurimaja näiteringile rah-
vateatri nimetus. Seda peamegi Otepää 
Teatri sünniks.
   Aasta lõpus tähistatakse juubelit esi-
etendusega “Äri(a)tegemise kunst” ja loo-
mulikult – nagu kord ja kohus, on tulemas 
ka sünnipäevapidu.

MARGUS MÖLL

Heakorrast
Selle kevade esimesed heakorratalgud toi-
musid 21. aprillil. Sel hommikul valitsenud 
halva ilma tõttu ilmus kohale oodatust väik-
sem hulk inimesi, kes tegid korda aastaid 
juba unaruses olnud Kauplus 2 tagusel paik-
neva haljasala. 
   Samal nädalavahetusel oli Otepää valla-
valitsus tellinud linna ja küladesse  suured 
prügikonteinerid, mis kiiresti vallakodanike 
poolt üle ”uputati”, nii et esmaspäevalgi neli 
inimest koristasid nii turuplatsil kui ka aed-
linnas prügikastidest välja jäänud prahti. 
Sellest tulenevalt on tekkinud mitmeid ideid, 
kuidas järgmistel aastatel olukord kontrolli 
all hoida. Võimalik, et järelvaataja jälgiks 
prügi ladustamist konteineritesse, samuti 
ka sümboolse rahasumma küsimist prügi 
toonud kodanikelt. 
   Pikemas perspektiivis on kaalutud Otepää 
linnas jäätmejaama ehitust, mis leevendaks 
prügimajandse olukorda. Siinkohal tänan 
laupäevakul osalejaid: perekond Kuldmaad, 
Ülo Alamaad, Külli Väärsit ja Maia Laasikut. 
   Tuletan meelde, et järgmine kokkusaami-
ne on 28. aprillil algusega kell 10.00 suusas-
taadionil ja Pühajärve pargis laululaval. Kaa-
sa võtta rehad ja reibas tuju!

 Otepää valla heakorraspetsialist 
AARNE STEINBACH

TEISED MEIST

Otepääl elav vabakutseline näitleja Veikko 
Täär (35) on mitmekülgne mees – osaleb 
teatriprojektides, täidab seriaalis „Õnne 
13” Morna vallavanema kohuseid ja on 
hinnatud õhtujuht. Viimasel ajal võtab 
suure osa mehe ajast ja energiast pesu-
maja arendamine.

LõunaLehes ilmus Egon Valdaru 
pikem kirjutis

Näitleja Veikko Täär peab 
pesumaja ja mängib suvel 
Quasimodot 
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AMETLIK INFOSÜNNIPÄEVAD mais

Erna Allev Märdi  10.05.1914 93
Laine Laul Otepää  08.05.1915 92
Milla-Tresenni Kutsar Otepää  05.05.1916 91
Elvine Luht Otepää  21.05.1917 90
Ludmilla Jürissoo Otepää  02.05.1921 86
Lilli Tamm Otepää  23.05.1922 85
Eha Reidolf Otepää  24.05.1922 85
Amalie Eljand Otepää  24.05.1923 84
Amanda Salundi Raudsepa  03.05.1924 83
Alfred Teder Tõutsi  06.05.1924 83
Valter Kivimaa Otepää  09.05.1924 83
Helmi Paal Märdi  15.05.1924 83
Laine Kaldalu Otepää  08.05.1926 81
Helju Kirber Otepää  31.05.1927 80
Rolaine Kattai Otepää  15.05.1928 79
Liidia Mõttus Nüpli  25.05.1928 79
Eha Vallisto Otepää  10.05.1931 76
Aino Oja V-Otepää  16.05.1931 76
Ester Ruusa Otepää  20.05.1931 76
Sirgi Malts Otepää  02.05.1932 75
Einhard Kriisa Otepää  13.05.1932 75
Maimu Ilves Otepää  18.05.1932 75
Helju Uibo Otepää  07.05.1933 74
Heldur Segar Otepää  08.05.1933 74
Erika Kudu Pedajamäe  26.05.1933 74
Elsa Lutter Otepää  28.05.1933 74
Maria Sillar Nüpli  06.05.1934 73
Elsa Lissin Sihva  10.05.1934 73
Laine Suvi Tõutsi  16.05.1934 73
Aino Roosnupp Otepää  01.05.1935 72
Harri Ilves Otepää  17.05.1935 72
Eero Kalle Ilmari LuomaOtepää  19.05.1935 72
Maret Teder Otepää  27.05.1935 72
Inge Toomes Otepää  28.05.1935 72
Ventseslav Ivanov Otepää  30.05.1935 72
Helju Jäär Otepää  29.05.1936 71
Milvi Mägi Otepää  17.05.1937 70
Galina Nesterova Tõutsi   20.05.1937 70
Helju Ott Mäha  28.05.1937 70
Heli-Reet Poolus Märdi  29.05.1937 70
Arvo Laud Pühajärve  06.05.1938 69
Aime Väär Kaurutootsi  15.05.1938 69
Enno Kõiv Nüpli  30.05.1938 69
Jelena Sõrg Otepää  12.05.1939 68
Silvi Tamm Nüpli  13.05.1939 68
Jüri Teder Otepää  13.05.1940 67
Urve Trees Otepää  21.05.1940 67
Mai Mõttus Mägestiku  11.05.1941 66
Silvi Näkk Otepää  22.05.1941 66
Endel Alter Koigu  06.05.1942 65
Hille Maidla Otepää  06.05.1942 65
Aino Juhkam Otepää  10.05.1942 65
Milvi Sisask Sihva  13.05.1942 65
Ene Pruus Otepää  05.05.1943 64
Aino Babina V-Otepää  07.05.1943 64
Maire Saar Otepää  16.05.1943 64
Eevi Pajur Pühajärve  18.05.1943 64
Ellen Sokk V-Otepää  04.05.1944 63
Tiiu Sander Otepää 08.05.1944 63
Koidula Soots Otepää  22.05.1944 63
Helgi Kattai  Otepää  27.05.1944 63
Arno Kalev Otepää  28.05.1944 63
Miia Pihooja Otepää  28.05.1944 63
Ülo Mõttus Otepää 04.05.1945 62
Anu Raudla Otepää  30.05.1945 62
Riho Vutt Otepää  02.05.1946 61
Heili Alber Otepää  26.05.1946 61
Evald Kaur Vidrike  02.05.1947 60
Vaike Väärsi Otepää 07.05.1947 60
Helju Loog Pilkuse 12.05.1947 60
Kalju Pettaig V-Otepää 21.05.1947 60
Peep Rosanov Pühajärve 27.05.1947 60

Otepää vallavalitsuses

� Otsustati vabastada SA Otepää Spordirajatised 
nõukogu liikme kohalt Avo Orav, Määrata SA 
Otepää Spordirajatised nõukogu liikmeks Silver 
Eljand.
� Otsustati määrata projekteerimistingimused 
OÜle Jaotusvõrk Gaia kinnistu liitumisühendu-
se, asukohaga Truuta küla, ehitusprojekti koosta-
miseks; OÜle Jaotusvõrk Tiiu Sanderi kinnistu, 
asukohaga Otepää linn Pikk tn 11, liitumise ehi-
tusprojekti koostamiseks; OÜle Jaotusvõrk Pakese 
kinnistu liitumisühenduse, asukohaga Arula küla, 
ehitusprojekti koostamiseks. Otsustati väljastada 
projekteerimistingimused OÜle Jaotusvõrk kinnis-
tu, asukohaga Otepää linn Kolga tee 13a, liitumise 
ehitusprojekti koostamiseks. 
� Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Euro Hoses 
Development puhkemaja täielikuks lammutami-
seks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Pakasmäe 
maaüksus.
� Anda nõusolek Lõuna Politseiprefektuurile viia 
läbi Otepää valla haldusterritooriumil noortelaager 
ajavahemikus 05.-13.07.2007 vastavalt esitatud pro-
jektile.
� Otsustati Lossitare katastriüksuse jagamine.
� Otsustati pidada võimalikuks Kiina Alteri, oman-
dis oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõiguse-
ga erastamist; Raivo Kurvitsa omandis oleva elamu 
juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist. 
� Otsustati algatada Otepää vallas Pilkuse külas 
Mäemõisa kinnistu detailplaneering; Otepää vallas 
Tõutsi külas Merilini kinnistu detailplaneering. 
� Otsustati jätta algatamata keskkonnamõju stra-
teegiline hindamine Nüpli külas Piirimäe kinnistu 
detailplaneeringule. 
� Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää valla 
üldplaneeringu koostamine” pakkumistoimingute 
läbiviimise komisjoni otsused.
� Otsustati mooodustada ajutine komisjon riigihan-
ke “Otepää turupaviljoni ehitus” pakkumismenet-
luse läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, 
Peeter Aunapu, Ülle Veeroja, Aivar Pärli, Mare 
Raid.
� Otsustati moodustada ajutine komisjon riigi-
hanke “Heakorrateenuse ost Otepää vallas” pak-
kumismenetluse läbiviimiseks koosseisus; Kristjan 
Rõivassepp, Urmas Kuldmaa, Urmas Jaagusoo.
� Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele valla-
kodanikule.
� Otsustati kanda Otepää gümnaasiumi raama-
tukogus maha 1506 aegunud ja kasutuskõlbmatut 
raamatut.
ˇ� Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väl-
japanekule Ilmjärve külas Järvmäe kinnistu de-
tailplaneering; Nüpli külas Taga-Kellamäe kinnistu 
detailplaneering. 
� Otsustati tagasi lükata riigihanke “Pühajärve 
rannavalve teenus” käigus laekunud kõik pakku-
mised, kuna pakkumiste maksumused on hanke 
eeldatavast maksumusest ja ostja reaalsetest või-
malustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise 
maksumusega vastu võetav.
� Otsustati anda nõusolek maa ostueesõigusega 
erastamiseks hoonete omanikule Helen Kapteinile 
Otepää vallas, Otepää linnas Paju tn 13. 
� Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 
kuuluvale Kõiviku 10/0,4kV alajaamale ja 10kV 
ning 0,4kV kaabelliinidele Mäha küla. 
� Otsustati lubada Otepää Muusikakoolil müüa 
kaks kitarri.
� Otsustati võtta vastu Otepää vallavalitsuse raa-
matupidamise siseeeskiri. 

Otepää valla EELARVE

UUS RAAMAT     Üllatavaid vastukajasid kogu maailmast

“Elu ja inimesed ajalehe peeglis. Otepää Teataja - 75” ilmus märtsi lõpupäevil. Nüüdseks on toimetusse jõudnud ka esi-
mesed vastukajad lugejailt.
    “Palju tänu Otepää Teataja mitmekülgset huvi pakkuva juubelitrükise eest! Mul on hea meel võimaluse eest üritusele 
omaltki poolt pisut kaasa aidata,” kirjutas raamatu üks kaasautoreid, kirjandusteadlane August Eelmäe.
   Käsikirjavariandis väljaannet sai esimesena lugeda Otepää tuntuim ajaloolane ja kodu-uurija Heino Mägi. Esimeste 
muljete hulgas oli pisike kahtluse-iva, kas pole see tekst tavalugejale ülemäära teaduslik ja faktiderohke. Raamatu esitlu-
sele järgnenud päevil helistas ja lisas: “Lugesin uuesti ja ütlen, et te olete tohutu töö ära teinud kultuuriloo jäädvustami-
seks!” 
   Raamatukogutöötaja Maret Viigimets leidis, et tänu rohketele viidetele, lisaks isikuregistrile on raamat heaks abiliseks 
igapäevatöös – aitab kiiremini vajalikke allikaid leida.

   Üks raamat rändas lugeja abiga Nõunisse ja leidis sealt Otepää esimese trükikoja omanike Prakside järglaste kolmanda põlvkonna esidajad! 
On mida loota ja oodata: ehk kohtume ja võibolla täieneb meie lehe lugu seni “peidus” olevaga!
   Kõige põnevamaid vastukajasid tuli kaugemalt. Põltsamaale, oma sünnipaika tagasi kolinud endine otepäälane Meeta Sõna teatas, et ta oli 
raamatut võtnud lugeda koguni kaks korda jutti! Nii palju tulevat meelde ja väärib meenutada!
   Viljandimaalt tuli aga hoopis ootamatut: raamatulugejale meenunud tema lapse- ja koolipõlv Rõngus. Kui ta millegi noomimist väärivaga 
hakkama oli saanud, võtnud ema teda hirmutada metsaerak Kusta Toomega! Nüüd aga lugevat, imestavat ja tahtvat sellest mehest, meie esi-
mesest toimetajast, veel rohkem teada!
   Suurima üllatuse tõi Lutsu turismitalu perenaine Eike Tasa. See oli mahukas ümbrik Austraaliast pika kirja ja fotodega 95aastaselt Leo Prak-
silt, kes meenutas oma noorusaegu ja soovis tellida Otepää Teatajat. Otepää Teataja asutaja Elmar Praks oli Leo Praksi vanem vend. 
   Raamat on müügil Otepää raamatukaupluses ja Otepää Teataja toimetuses.      AILI MIKS

Eelarve tulud tuh. 
krooni

Tulumaks 20714,0

Maamaks 1400,0

Reklaamimaks 40,0

Riigilõivud 265,0

Tulud haridusalasest tegevusest 2248,0

Tulud kultuurialasest tegevuses 362,8

Tulud puhkealasest tegevusest 85,0

Tulud sotsiaalabialasest tegevusest 671,0
Tulud elamud- ja kommunaaltegevu-
sest 204

Muud teenused 457,6

Toetused jooksvateks kuludeks 277,4

Toetused põhivara soetamiseks 3212,0

Toetus riigilt 21982,5

Tulu varalt 1581,6

Saastetasud 110,0

Arveldusarv e jääk 4680,9

Tulud kokku 58291,8

Eelarve kulud tuh. 
krooni

Vallavolikogu 185,7

Vallavalitsus 2691,6

Reservfond 1539,8

Raamatupidamine 547,7

Omavalitsuste liidud 81,9

Maakonna ühisüritused 314,3

Politsei 35,0

Päästeteenistus (rannavalve) 166,0

Muu energia-, soojamajandus 35,0

Valla teed 3863,1

Transpordikorraldus 300,0

Turismiinfopunkt 317,4

Külastuskeskus 288,3

Arendusprojektid 561,0

Keskväljaku projekt 4229,9
Ehitus-, majandus- ja planeerimis-
teenistus 1362,7

Jäätmekäitlus 155,0

Parkide ja haljasalade heakord 993,4

Elamumajandus 151,0

Veemajandus 110,0

Tänavavalgutus 1240,0

Kalmistud 345,5

Avalikud tualetid 130,2

Otepää Tervisekeskus 90,0

Pühajärve velskripunkt 22,0

Toetus perearstidele 33,0

Spordirajatised 200,0

SA Otepää Spordirajatis 600,0

Spordiorganisatsioonid 711,0

Lastemuusikakool 1354,6

Spordiüritused 165,0

Otepää raamatukogu 524,2

Pühajärve raamatukogu 221,4

Otepää Kultuurikeskus 1000,0

Otepää Suusamuuseum 190,8

Kultuuriüritused 420,0

Toetus kultuuriseltsidele, 
organisatsioonidele 158,9

Ajaleht “Otepää Teataja” 217,5

EELK Otepää Maarja Kogudus 33,0

Sihva seltsimaja 35,0

Lasteaed Pähklike 2753,0

Lasteaed “Võrukael” 1876,3

Otepää Gümnaasium 15609,3

Pühajärve Põhikool 5458,5

Õpilasveo eriliinid 592,0

Hariduskulu teistele omavalitsustele 370,0

Erivajadustega inimeste hoolekanne 1132,6

Päevakeskus hooldekodu 1338,5

Toimetulekutoetus 491,0

Sotsiaalhoolekande teenused eakatele 130,0

Sotsiaalhoolekande teenused pere-
kondadele ja lastele 300,0

Eakate sotsiaalhoolekande asutused 70,0

Sotsiaalkorterid 62,8

Sotsiaal- ja haridusteenistus 474,3

Intressikulud 699,2

Finantseerimistehingud 1313,4

Kulud kokku 58291,8
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Kuigi kevad vindub, on koolilaste süda-
mes see aastaaeg juba täiel rinnal maad 
võtnud. Et mitte oma noort südant ainult 
õppimisega ära vaevata, tegutsetakse mit-
mel rindel ka väljaspool koolitundi.
   12. aprillil kohtusid kooli uudishimulikud 
meediaklassi noored (pildil) Otepää Tea-
taja toimetusega. Saadi teada ajalehe aja-
loost, hetkeseisust, toimetajatöö valudest-
vaevadest, nähti oma silmaga nii meie 

kandi kauaaegset ajakirjanikku Aili Miksi 
kui ka praegust peatoimetajat Arvo Saali. 
Kõike ikka selleks, et sügisest taas oma 
kooli ajalehele tuule tiibadesse saaks.
   Viimasel ajal on mõistagi kõige rohkem 
tähelepanu pälvinud meie 57 abiturienti, 
kellele jüripäev, 23. aprill oli viimane koo-
lipäev oma armsaks saanud maja seinte 
vahel. Traditsiooniline tutipidu, mis on 
noorte endi kätetöö, pälvis nii õpetajate 
kui nooremate vilistlaste suurt heakskiitu. 
   Eksamikarussell läks ringlema juba 14. 
aprillil eesti keele riigieksamiga. Erinevalt 
eelmistest aastatest, kirjutati meie koolis 
kõigil kümnel teemal. Lemmikteema-
deks osutusid „Meie suurim ja hiilgavaim 
meistritöö on õigesti elatud elu” (Michel 
de Montaigne) ja „Lõbusalt saeb inim-
kond oksa, millel ta istub” (Mati Unt). 
Kuidas meie koolilõpetajatel „oma oksa 
saagimine” õnnestus, selgub veidi enne 
jaanipäeva.

MARIKA PAAVO

21. aprillil 2007 jõudis lõpule Eestimaa 
koolimeedia konkurss, mis kuulutati 
välja juba veebruaris. Konkursile 
oodati vabariigi koolidest nii kooli-
lehti kui ka kooliraadio saateid. Kuna 
Otepää gümnaasiumis tegutseb esi-
mest õppeaastat meediaklass, mis oma 
töös on rõhku pannud just raadiotra-
ditsiooni taaselustamisele, otsustasime 
sel väärikal konkursil katsetada. Tõsi 
küll, uute alustajatena ei tulnud 
kellelgi mõttesse võitma minna, vaid 
lihtsalt oma taset testida.
   Konkursisaate kokkupaneku üle ei 
tulnud pikalt pead murda. Kooli 100. 
sünnipäevaks peab iga noorajakirja-
nik hinde saamiseks ühe saate ette 
valmistama ja selle eetrisse laskma. 
Sellest pigem küsimus, milliseid töid 
eelistada? 
   Nii osalesidki vabariiklikul võistlusel 
meilt lausa 3 portreesaadet: Gertu 
Võsu ja Ott Kartau saade abitu-
rientidest, Kerli Adovi ja Kadi Reha 

portree Jaanus Raidalist ning Anneli 
Ruusna, Kristi Kaarna, Erki Pariku 
ja Martin Meema intervjuusaade 
Mart Juurega. Erilist tähelepanu oli 
paljudele zhüriiliikmetele avaldanud 
just viimatinimetatu.
   Konkursisõel oli tihe – kokku osales 
70 kooli ringis. Tõsi küll, raadiotööd 
tehakse siiski veel küllaltki tagasihoid-
likult ja vähestes Eesti koolides. Seda 
suurem oli rõõm uustulnukatena 
pälvida nii tähtsal võistlusel väärikas 
teine koht. Meeldiv oli tõdeda ka 
seda, et meie tööd olid tehniliselt 
tugevaimad. Auhinda käisid Tartu 
raekojas vastu võtmas Kerli Adov, 
Kadi Reha ja Helen Raudsepp.
   Küllap tiivustab kooli juubel ja 
saavutatud kõrge tulemus meediak-
lassi noori edaspidigi oma tegevust 
rohkem eksponeerima.

MARIKA PAAVO, tublide noorte õpetaja

Otepää gümnaasiumi kooli-
raadio Eesti edukaimate seas

Otepää gümnaasiumi 
tegemistest aprillis PÜHAJÄRVE PŌHIKOOLI 

tegemised APRILLIS

24. aprillil kell 12.20 esineb Pühajärve koolis Otepää 
gümnaasiumi lastekoor Eve Eljandi juhatusel.

Süda – temast räägitakse, temast laul-
dakse, teda usaldatakse, tema nõuannet 
kuulatakse…
   Aga kui palju me kaasaegses kiires ja 
tohutute võimalustega maailmas mõtleme 
temale, sellele väikesele, kuid kõige täht-
samale, meid elus hoidvale organismile?
   Juba aastaid on üleriigiliselt pööratud 
tähelepanu südamele ja aastas vähemalt 
kord kutsutud tema eest hoolitsema. 
   Sel aastal, 16.-20. aprillil oli südamenä-
dal ka Otepää gümnaasiumis. Rohkem 
tähelepanu pöörati õues viibimisele, ke-
halise kasvatuse tundides jälgiti südame 
tööd, mõõdeti pulssi, leiti sobivam viis 
pulsi normaalseks taastamiseks.
   Värvilised plakatid koolimaja seintel kut-
susid mõtlema, kas eelistada kartulikrõpse 
või teraleiba, limonaadi või piima. Kahjuks 
aga ei saa paljud lapsed ühtegi päeva läbi 
friikartuliteta. Valed toitumisharjumused 
on liiga kõvasti juurdunud. Oleks tänu-
väärne tegu laste tervisele, kui õpilased 
saaksid vahetundidel närida sööklas värs-
ket juurvilja.
   Neljapäeval oli saalis võimalik määra-
ta kehamassi indeksit. Et teada saada, 
kas kehakaal on liiga väike või suur, tuli 
astuda kaalule, end mõõta ja siis teha 
järeldused selgitavaid plakateid uurides. 
Nõuannet sai ka kohal olnud meditsiini-
töötajalt. Oma tervise vastu tundsid huvi 
rohkem vanemate klasside õpilased.
   Reedel oli võimalus kuulata Kaja Aluvee 
lühiloengut esmaabist. Kuigi aega nap-
pis, sai mõndagi uut teada ja vanu oskusi 
meelde tuletada. Näidati ka praktilisi elus-
tamisvõtteid.
   Sel nädalal oli õpilastel võimalus kaasa 
tuua oma klassikaaslaste jaoks juur- ja 
puuvilja, millega turgutada oma kevadvä-
simuses olevat südant. 

TIIA LEHISMETS, OG õpetaja

Südamenädal Otepää 
gümnaasiumis

Kätte on jõudnud kevadkuu ja 
juba tehakse plaane suveks. 
Minulgi üks kevadkuu tööd 

selja taga. 
   Asusin tööle täis mõtteid ja entusi-
asmi ja usun, et koos teoka Margus 
Mölliga suudame elavdada kultuuri-
elu Otepääl. Aga 1-2 ka kõige võime-
kamat ei suuda seda teha, kui ei tea, 
millest elanikkond on huvitatud. 
   Kultuurikeskuses tegutsevad isetege-
vuskollektiivid on tugevatel jalgadel, 
olgu need laulu- või tantsukollektiivid. 
Lõppenud ja alanud aasta jooksul 
on iga kollektiiv juba korraldanud 
iseseisvaid kontserte oma juubelitäht-
päevade tähistamiseks. See traditsioon 
loomulikult peaks jätkuma. 
   Kuid otepäälane tahab kuulda-näha 
ka külalisesinejaid. Kes jälgib kultuu-
risündmusi vabariigis, teab, et huvi-
tavad kollektiivid liiguvad suvetuu-
ridel, kuid Otepääle juhtuvad harva. 

Teatritest on ainult Rakvere teater 
jäänud truuks Otepää rahvale, ehk on 
Toomas Suumannil oma teene. Suvel 
võiks ju siingi toimuda massiüritusi. 
Et aktiivselt töösse sukelduda, tahame 
teada rahva soove. Keda kutsuda 
esinema! Millal kutsuda? Ja kui kut-
sume, kas ikka tulete külastama? Et 
ei juhtuks, nagu Hingemuusika kont-
sertitel, et saalis istub 10-20 inimest. 
Kas tuleme kuulama-vaatama oma 
maakonna (Valga, Tõrva, Puka) esi-
nejaid? 
   Ootan kultuuritööst huvitatuilt 
arvamusi, kirjalikult kultuurimajja, 
helistades tel: 7655 212, mobii-
lile 5662 6481, e-mailiga: merle.
soonberg@otepaa.ee 
   Teie nõuanded ja soovid oleksid 
meile tegevuse elavdamiseks väga 
vajalikud.

Kultuurikeskuse kunstiline juht 
MERLE SOONBERG

Kultuurielu Otepää vallas 
peaks saama nüüd uue hoo

Pühapäeval, 13. mail kell 16 Otepää kultuurikeskuses toi-
muva ühisüritusega avaldavad hobikoor Lepalind ja Ote-
pää Naisselts austust valla kõikidele emadele, vanaema-
dele ja vanavanaemadele.   
   Külalisesinejaiks on palutud Kanepi noortekeskuse juure 
tegutsevad moderntantsurühmad, koolitantsu 2006. aasta 
konkursi võitjad. Tulevad ka noored esinejad Otepää güm-
naasiumist ja piduliku päeva korraldaja Lepalind. Naisselt-
si korraldusel on kohvilaud osalejaile.
   Ühtlasi täname ettevõtteid, kes on alati seda üritust 
toetanud: osaühingut Edgar, kauplust Kaks, Jaani äri, 
Pühajärve Puhkekeskust, Otepää juustutööstust ja Merle 
lillepoodi. 
   Lepalind ja naisselts ootavad rohkearvulist osavõttu!

Austame emasid

Pühajärve kool – minu lapsepõlvemaa, 
kuhu viib mu tee, kõikjal kaasas Sind 
kannan ma…

Väga austatud Pühajärve 
põhikooli vilistlane!

2. juunil 2007. aastal toimub meie koolil 
II kokkutulek, mis on pühendatud koo-
lihariduse andmise150. aastapäevale 
Sihval. 
   Koolimajad ja -elu on muutunud, kuid 
põhieesmärk – konkureerimisvõimelise 

hariduse andmine, on jäänud samaks. 
   Kokkutulekupäeva organiseerimine on lõppfaasis ja minu pöördumine kut-
sub vilistlasi oma soovidest teatama, kas meili teel aadressil: pyha.kool@mail.
ee või telefonil 7668 555. 
   Soovid võivad olla seotud aktuse, esinemiste, kontserdi, peoõhtu, spordi-
võistluste, näituste ja väljapanekute vms. organiseerimisega.

Teie aktiivsele tegutsemisele lootes organiseerimiskomisjoni nimel
kooli direktor MIIA PALLASE

“Nuputa” võistlus Tarvastu koolis
Reedel, 13. aprillil osalesid Tarvastu koolis toimunud Tartu-, Val-
ga- ja Viljandimaa traditsioonilisel “Nuputa” võistlusel 5.-8. klas-
sidele ka meie kooli õpilased. 
   Meie maakond saavutas esikoha. Kooli parim oli Remi Leopard 
6. klassist II kohaga. 5. klassist osalesid Taavi Aaliste ja Markus 
Narusk, 6. klassist Andre Ostrak ning 8. klassist Mihkel Kaha.

Mihkel Matiiseni kontsert
17. aprillil külastas meie kooli muusik Mihkel Matiisen, kes pidas 
loeng-kontserti.
   Ta mängis klaveril palu läbi 80 aasta, mille olid kirjutanud kuul-
sad heliloojad. Kontsert oli väga tore, sest esineja mängis väga 
hästi ja huvitavaid palu ning suhtles palju publikuga. Pärast kont-
serti said kõik soovijad Mihkel Matiiseni autogrammi.

BIRGIT KÕIV, 6. kl., “Gloobus” toimetuse liige

Võõrkeelepäevad
11. ja 18. aprilli võõrkeelepäeval oli 6.-9. klassist esinejaid küll 
vähevõitu, aga head tuju ja esinemisrõõmu jagasid need vähe-
sedki. Esineti vene ja inglise keeles. Valmis ka üritust iseloomus-
tav plakat.
   Nooremate seas (3.-5. kl.) kõlas küll ainult inglise keel, aga esi-
nejate arv oli tublisti kosunud. Tänutäheks julguse ja pealehakka-
mise eest said ka suu magusaks.

KEITY KIMMEL, 7. kl. ja õpetaja NELE PUNNAR

Väike Pühajärve kool juubeldab
21. aprillil toimus Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis vabariiklik ma-
temaatika viktoriin “Nuputa” 5.-6. klassidele. Viktoriinist võttis 
osa 22 kooli, nendest 4 olid põhikoolid.
   Meie kooli võistkond jagas 7.-8. kohta Gustav Adolfi Gümnaa-
siumiga. Kooli võistkonda kuulusid Taavi Aaliste 5. kl., Markus 
Narusk 5. kl., Remi Leopard 6. kl. ja Andre Ostrak 6. kl., juhenda-
jateks olid õpetajad Leelo Kapp ja Karin Järv.

 “Gloobus” osales konkursil
Aprillis toimus üle-eestiline kooliajalehtede ja kooliraadiote kon-
kurss, milles osales ka Pühajärve põhikooli ajaleht “Gloobus”, 
mille väljaandmist juhendab õpetaja Ave Kruusmaa. Laupäeval, 
21. aprillil toimus Tartu Raekojas konkursil osalenute vastuvõtt, 
kus kuulutati välja parimad. Esines Miina Härma gümnaasiumi 
endine direktor, kes rääkis, kuidas sündis nende kooli ajaleht. 
Meie küsimustele vastas räppar Chalise. Enne võitja teatavaks 
tegemist oli meil muidugi pinge üleval.   
   Kuigi meie ajalehte ei premeeritud, tasus ikkagi osaleda, sest 
saime palju uusi teadmisi ja ka tagasisidet meie ajalehe kohta.

LIIS KANGUR, 6.kl., ”Gloobus” toimetuse liige
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Eesti rahvuslikku käsitood viljelev MTÜ Karukäpp kutsub 
kõiki käsitööhuvilisi osa võtma mütsikonkurst, mis toi-
mub oktoobris Otepääl.
   Kahel eelneval aastal korraldasime sokikonkursi ja kin-
dapäeva. Seekordse mütsiteemaga püüame teha lõpu 
igivanale müüdile: mulle-ükski-müts-ei sobi, sest õpetus-
sõnu tulevad jagama mütsimeistrid, -disainerid, -kunstni-
kud – seega oma ala asjatundjad.
   Oma peast tuleb lugu pidada, seda läheb ju kogu aeg 
vaja ja seda asendada on võimatu. Kõle tuul, lumelörts ja 
kõrvetav päike on vaenlased nii peale kui ka juustele.
   Müts on viimastel talvedel kujunenud lausa moehitiks. 
Hiphopparid, räpparid ja rasta on toonud mütsi kandmise 
kombe isegi ruumidesse. Moesõnaks nii mütside kui ka 
sallide puhul on suurus. Stiilne müts on suur, soe ja kar-
vane, pigem number suurem kui väiksem.
   Moes on ka suured ja karvased palmikutega baretid 
(kuklas kantuna), uus-vana leiutis on kõrvadega karva-
ne läkilaki, uudne on nokaga peapael ja sall-müts. Jälle 
moes olev 60-70-80ndate aastate retrostiil lubab kootud 
või heegeldatud kübaratele ja ka muudele peakatetele 
kinnitada lilli, paelu, prosse, metalldetaile, tutte jne.
   Praegune mood soosib ka etnofolki. Pehmest, soojast 
villasest lõngast kootud värviküllased mütsid, mustrid 
põhjapõtradest triipude-ruutudeni. Mütside inspiratsioo-
niallikaks võiksid olla isegi pitsi ja tikandiga kaunistatud 
rahvarõivaste tanud. Igati positiivne ongi endiseaegset 
tänapäeva ümberpaigutades.
   Mütside ja kübarate valmistamine on olnud käsitöö ja 
kunst selle sõna kõige otsesemas tähenduses ja rahva-
kunst on lõputu ideeallikas, ta ei sea piiranguid, sest ta 
ongi ju rahva kunst. Tore kui mütsile lisanduvad ka sa-
mas stiilis sall ja kindad.
   Täpsem info mütsiseminari, -näituse ja -konkursi toi-
mumise ajast ilmub suve lõpul, seniks aga vardad välja ja 
kuduma!

MTÜ Karukäpp

Päevakeskus on kujunenud Otepää 
eakatele kultuuri- ja vaba aja veetmise 
keskuseks. Üheskoos leitakse erinevaid 

ideid uuteks tegevusteks. Innustamas on 
maja lahke perenaine Helle Kuldmaa. 
   Tegusatest naistest kujunes juba maja 
avamise ajast aktiiv, kelle peahuvialadeks 
olid laulmine ja tantsimine. Nii sündis 
naisansambel Laulurõõm, kes on tähis-
tanud juba oma 5. sünnipäeva. Juhendaja 
Sinaida Ernitsaga käiakse uuest aastast 
kord nädalas proove tegemas kultuuri-
majas, nii nagu ka peotantsuringigagi. 
Viimatimainitut juhendab ansambli laulja 
ja aastaid tantsujuhina tegutsenud Liidia 
Vilde, kes räägib, et uute tantsuhuviliste 
lisandudes on leitud ka teised suunad, kus 
valik langes möödunud sajandi 30ndate 
aastate moetantsudele.
   Esialgsest ideest esineda oma päeva-
keskuse-hooldekodu pere rõõmuks on 
kasvanud hoopis laiahaardelisem tegevus. 
Helgemad pead leidsid üha uusi ideid ja 
võimalusi kava mitmekesistamiseks, seda 
nii omaloominguliste naljandite esitamisel, 
“seelikukütte” parodeerides või mustlasan-
sambliks kehastudes. Helle Kuldmaal on 
energiat olla vajadusel autoroolis või trans-
porti organiseerimas, ansamblis laulmas, 
solist Jörbergiks kehastumas või mustlas-
tantsu esitamas – just nii, nagu olukord 
või kava ette näeb! Esinetud on Otepää 
kultuurikeskuses ja naabervaldadeski.
   Sõprussuhted Pirita Sotsiaalkeskusega 
said alguse nende suvepäevadest, mil 
võõrustajaiks Otepääl oli siinne päeva-
keskus. Nii saabus kutse pealinnast tulla 
vastukülaskäigule, mis sai teoks märtsi 
alguses. Fondist taotletud raha toel sai 

Helle Kuldmaa sellele reisile kutsuda 
peale esinejate teisigi huvilisi. 
   Peamine eesmärk oli külla minna täius-
likuks lihvitud eeskavaga. Ansamblilt 
Laulurõõm oli tsükkel Otepää-teemalis-
test lauludest, mustlaslaulude osasse oli 
põimitud sarmikas ja ehtne mustlastants 
(Helle Kuldmaa), toonekureks ehitud 
naljandi esitaja (Marta Lapp), kes titt 
nokas ette astudes ennustas eestlaste 
iibe kasvu ja hambaarsti juurde ruttav 
maatädike (Leidi Kattai), kelle suurim 

hirm oli varaste ees ja mure oma kalos-
side kadumise pärast. Kontserti ilmestas 
jaanuaris loodud seltskonnatantsu rühm 
Liidia Vilde juhendamisel.
   Oma särtsaka ja mitmekesise kavaga 
andsid meie esinejad pealinlaste esine-
misele silmad ette! Reisist osavõtjana ja 
otepäälasena tundsin uhkust 
meeldiva ja kordaläinud kohtumise üle!

LAINE PULLERITS

MÜTS – 
see on peaasi (pea asi)

Otepää päevakeskuses leiavad eakad 
endale meelepärast tegevust

Otepääl toimus  erivajadustega noorte 3päevane loo-
duslaager 4 maakonna osavõtul. 
   Õppeprogrammi viis läbi OÜ Murulill juhataja Merle 
Anton, kes pälvis osalejatelt ainult kiidusõnu. Ühiselt 
vaadati õppefilme erinevatel teemadel, kuulati loen-
guid, viidi läbi teemakohaseid viktoriine. Toimus matk-
ekskursioon Otepää Linnamägi-Pühajärve Sõjatamm 
ja park-Harimäe vaatetorn. 
   Osalejad kiitsid ettevõtmist ja soovisid osaleda edas-
pidigi meie korraldatavatel keskkonnateemalistel 
õppepäevadel. Otepääl toimunu oli esimene neljast 
keskkonnalaagrist, mis saavad teoks tänu KIK-i finant-
seerimisele. 
   Täname meeldiva koostöö eest Veski spordibaasi 
töökat ja sõbralikku kollektiivi, ENSO Otepää OÜ-
d ja Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru 
loodushariduse spetsialisti Margit Turbi. 

MARIKA EIN, Otepää päevakeskus 

Looduslaager, mis 
andis teadmisi ja po-
sitiivseid emotsioone
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Naisansambel Laulurõõm esinemas Otepää Teataja 75. sünnipäeval.

Otepääl 

käis tuline võimuvõitlus. Ajalehes seisab valimisliidu “Otepää 
Tulevik” avalik ettepanek volinik Tiit Talvari tagasiastumiseks, 
kuna ta ei täitvat valimiseelselt valijaile antud lubadusi.
   Valimisliidu eeltoodud 1.04.1997 üldkogul vastu võetud 
otsuse alusena on lehes avaldatud lühike tekst pealkirjaga 
Vanne: “Astun tagasi volikogu liikme kohalt, kui ignoreerin 
valimisliidu “Otepää Tulevik” otsuseid. Kohustun valima 
valimisliidu “Otepää Tulevik” otsuste poolt.” 
   Allkirjadest nimede loetelu: J.Raidal, A.Raid, K.Merisalu, 
M.Värk, T.Talvar, J.Barkala, T.Lukka, Ü.Reedi. 3. nov. 1996 
(Valgamaalane, 17. apr., 1997).

10 aastat tagasi (1997)

Vaatamata aprillikuu tujukatele ilmadele 
oli algklassides siginat-saginat palju.
Kuu algas lihavõttelaadaga. Kahel vahe-
tunnil müüsid algklassi lapsed kodus 
valmistatud maiustusi. Valik oli rikkalik. 
Väikesed müüjad said taskuraha ja ostjad 
põske head ja paremat. Suur tänu lap-
sevanematele, kes aitasid lastel maiustusi 
valmistada! 
   12. aprillil selgitati klasside parimad 
matemaatikud, toimus kooli matemaatika-
olümpiaad. Tublimad osalesid maakond-
likul olümpiaadil. Ametlikke tulemusi ei 
ole veel teada.
   Kuu keskel toimus Keenis noorte laulu- 
ja tantsupeo II ülevaatus. Seal osales meie 
kooli IVa klassi rahvatantsurühm õpetaja 
Kaire Ojavee juhendamisel.

Pühajärve vallas
Nelja maakonna koolijuhid tulid õppepäevale Pühajärve kooli, kus 
vastuvõtjaks oli kooli direktor Ene-Mall Vernik. Seminarile kogunes 
poolsada koolijuhti Valga-, Viljandi-, Pärnu- ja Saaremaalt.
   Seekordse seminari peakorraldaja oli Valgamaa koolijuhtide 
8liikmeline ühendus (Valeri Talu, Toivo Punga, Laur Speek, Ave 
Rõõm, Kati Talja, Heiki Järlik, Mall Lilleleht, Kalle Vister). Taoline 
seminaride traditsioon pärineb 1991. aastast. 
   Pühajärve koolis oli üks peaettekandeid direktor Vernikult hinda-
misest, lisaks saadi kuulda ka kohaliku haridusseltsi algatatud pro-
jektist “Kool kultuurikeskusena”, mida rahastab Hollandi fond. 
   Koolijuhid said päeva jooksul tutvuda 4 aastat tagasi avatud uue 
koolihoonega, näitustega ja sportlikku tegevust arendada kooli 
verivärskes spordisaalis. (Valgamaalane, 1. apr., 1997).

   Üleriigilisel noorte leiutajate konkursil 
jõudis esimeste sekka IIa klassi õpilase 
Geitrud Jääri töö. Tema juhendajaks oli 
õpetaja Ene Must. 
   Markus Punnar IIa klassist saavutas 
Valgamaa pranglimise finaalis 3. koha 
ja Hardi-Henri Ambos IIIa klassist 6. 
koha.
   Vaatamata külmale ja vihmasele ilmale 
toimus algklassides jürijooks. 15 võist-
konnas osales kokku 120 last. Võistlus oli 
pingeline, nii et mõned kohad läksid lausa 
jagamisele.
   25. aprillil toimus Valgas mudilaskoo-
ride ülevaatus. Otepää gümnaasiumi 
mudilaskoorile õpetajate Vilve Maide ja 
Pille Mölli juhendamisel omistati I kate-
gooria. 

   Tulemas on nõidade kokkutulek, kuhu 
on oodata palju häid nõidasid.

Aprillikuu tegemised OG algklassides

5 VIIMAST 

VI vabariiklik noorte solistide (vanuserühmad 
12-14, 15-16 ja 17-19) ning väikeansamblite 

K O N K U R S S
toimub 27.-28. aprillil Otepää gümnaasiumis

27.04.
16.00-19.45        Võistluskontsert (12.-14 ja  
  15.-16. a.)
20.00-23.00        DISKO  

28.04.
15.00-17.30        Võistluskontsert (17.-19. a.  
  ja ansamblid)
17.30                   Tünnibänd
18.30                   Autasustamine

AJALOOST

M
A

RI
KA

 E
IN



27. aprill  20076 P  A  L  U  P  E  R  A

Palupera sotsiaalhoolekandest

Täiskasvanud puuetega inimeste 
sotsiaalhoolekandeks eraldatud 
vahendite kasutamisest   Palupera 
vallas aastatel 2005 – 2007.

Riigikogu poolt võeti 2004 aastal vastu  
seadusemuudatused, mille jõustumisega 
aprillist 2005 muudeti oluliselt hooldaja-

toetuse maksmise põhimõtteid puuetega  inimeste 
hooldajatele. Nüüd otsustati hooldajatoetuste 
vahendid anda üle omavalitsusele iseseisvate ot-
suste tegemiseks puudega inimeste toimetuleku 
tagamiseks, kuna järelvalvet hooldamise tegeliku 
teostamise üle teostab ikkagi samas kohalik oma-
valitsus ja pensioniametil puudub  ülevaade hool-
datavuse üle. Eelnev kord võimaldas riigil maksta 
hooldajatoetust igale raske või sügava puudega 
inimese hooldajale. Tegelik olukord kujunes 
aga selliseks, et sõltumata abivajaduse suurusest, 
taotlesid kõik raske ja sügava puudega inimesed 
endale hooldaja, kellele seni riik oli maksnud 
toetust ( 240 või 400 krooni kuus). Tööealiste 
hooldajate eest tasuti ka sotsiaalmaks. 
Hooldusvajaduse või täiendava abi väljaselgita-
miseks viidi läbi EGGA (Eesti Gerontoloogia ja 
Geriaatria Assotsiatsiooni ) poolt väljatöötatud 
hindamisinstrumendi abil  hindamine kõigile 
meile teadaolevatele puuetega inimestele. 
Hinnatud sai vallas sügava ja raske puudega 
inimesi kokku 124 . Hiljem on hindamisva-
jadusi veel lisandunud. Täiendav toetus on 
mõeldud  osaliselt teenuste eest tasumise 
katmiseks, mida kohalik omavalitsus ei suuda 
tagada puudega inimesele (transport, ravimid, 
invaabivahendid, hooldusvahendid ja kulu-
tused abistajale). Täiendava toetuse saamisel 
tasub puudega inimene ise selliste teenuste 
eest.
Vallavalitsus võib määrata ning maksta 18 
–aastase ja vanema inimeste teovõimelisele 
hooldajale või eestkostjale hooldajatoetust 
kohaliku omavalitsuse volikogu poolt kehtes-
tatud tingimustel  ja korras. Hooldajatoetust  
ei maksta isikule, kellele endale on määratud 
puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seaduse 
alusel raske või sügav puue.
Palupera Vallavolikogu võttis vastu määruse 
12.04.2005 nr.1-1/05/8 hooldajatoetuse ja 
puudega inimese täiendava sotsiaaltoetuse 
määramise ja maksmise korra, mis hakkas keh-
tima alates 01.04.2005.a. ning  mille alusel võe-
takse vastu siiani vastavaid otsuseid eraldatud 
vahendite olemasolu korral. Määrusest nähtub, 
millised on tingimused toetuse saamiseks ja 
samuti kellel on kohustused lähtuvalt pere-
konnaseadusest aidata oma lapsi , abikaasasid, 
vanemaid ,vanavanemaid jne.

Määrus on kättesaadav Palupera valla veebile-
hel, raamatukogudes ning ka vallavalitsuses.
Toetusteks makstavad vahendid eraldatakse 
riigieelarvest eelarveaastaks. Igal eelarveaastal 
vaadatakse üle hooldatavate ja täiendavate 
toetuste saajate hindamisinstrumendid. 
Palupera vallas makstakse sügava puudega 
hooldajale 400 kroooni kuus ja raske puu-
dega inimese hooldajale 240 krooni kuus. 

Täiendavate toetuste summad on samad nii 
sügava kui ka raske puudega inimesele.
Kui inimesel puue muutub, siis teostatakse uus 
hindamine ja otsustatakse järgnev vajadus. 
Puuetega inimeste hulgas on väga palju vanu 
inimesi, kellele on määratud tähtajatu puue. 
Kui määratud puue ei vasta terviseseisundile, 
siis tekib vajadus VEK-ile teha uus taotlus uue 
puude taotlemiseks.
    Palupera vallale eraldati 2005 aastaks  
riigieelarvest sihtotstarbeliseks kasutamiseks 
hooldajatoetuse ja teenuste eest maksmiseks 
332 000 krooni.
2005.a. veebruarikuu seisuga anti meile maa-
valitsuse arvel olnud 38 hooldatavat inimest 
üle.  Kulutusi oli kokku alates 01.04.05.a. aasta 
lõpuni 155 798 krooni . Hindamise käigus 
selgus aga ,et hooldaja abi vajas  38 inimese 
asemel hoopiski üle 60 inimese.  Lisaks sellele 
tuli kohalikul omavalitsusel samadest vahen-
ditest tasuda ka sotsiaalmaks, mis oli kokku 
aastas 85 932 krooni (ühe hooldaja eest 231 
krooni kuus). 2005 aastal jätkus ka vahendeid 
täiendava sotsiaaltoetuse maksmiseks 60-le  
puudega inimesele tema igapäevakulutuste 
katteks summas 90 270 krooni.
 2006 aastaks eraldati riigieelarvest 454 000 
krooni . Lisaks eraldas Palupera Vallavolikogu 
50 000 krooni lisa valla reservfondist, kuna 
raha ei jätkunud enam novembrikuu ja det-
sembrikuu makseteks. Kokku maksti hooldaja-
toetuseks 136 932 krooni aastas, sotsiaalmaksu 
126 126 krooni (iga hooldaja kohta kuus 462 
krooni, olenemata hooldatavate arvust). Olid 
ka kulutused sotsiaalhoolekandeteenusele 
summas 13 600 krooni ja täiendavateks sotsi-
aaltoetusteks puuetega inimestele maksti  228 
075 krooni. Hooldatavaid oli 2006 aastal kokku 
54 inimest.
 2007 aastaks eraldati riigieelarvest sihtots-
tarbeliseks kasutamiseks puuetega inimestele 
hooldajatoetuste ja teenuste toetuste maksmi-
seks 239 400 krooni. Nagu näha on vähenenud 
meile eraldatud raha summa tunduvalt. Seoses 
sellega tekib vallavalitsusel raskusi täiendavate 
toetuste maksmisega.
Käesoleva aasta 2 kuuga on kulunud hoolda-
jatoetuse maksmiseks 18 480 krooni , hool-
dajate eest on makstud sotsiaalmaksu 20 715 
krooni ( iga hooldaja eest nüüd 660 krooni 
kuus), täiendavat sotsiaaltoetust maksti ainult 
sügava puudega inimestele summas 11 200 
krooni. Seega ei jätku vallavalitsusel kindlasti 
vahendeid täiendavate toetuste maksmiseks. 
Arvestuse kohaselt peaks raha jätkuma ainult 
hooldajatele hooldajatoetuse maksmiseks ja 
sügava puudega inimestele täiendava toetuse 
maksmiseks. Suur osa puuetega inimestele 
eraldatud vahenditest kulub hooldajate eest 
sotsiaalmaksu tasumiseks, mis tuleb tasuda 
samadest vahenditest.
Jääb loota, et riigieelarvest eraldatakse lisafi-
nantse puuetega inimestele toetuste maksmi-
seks. Siis saame ka jätkata  täiendavate toetuste 
maksmist.

Anne Tutk, Palupera valla sotsiaalnõunik.

AMETLIK INFO

10.04.2007
� Nõustuda Päidla külas asuva Rebase maaüksuse, 
suurusega 2,11 ha, riigi omandisse jätmisega riigi 
maareservina. Maatüki sihtotstarve on maatulun-
dusmaa.
� Nõustuda Palupera külas asuva Rõngu-Otepää-
Kanepi mnt. XII maatüki, suurusega 210 m²; X 
maatüki, suurusega 3271 m²; IX maatüki, suuru-
sega 1002 m² ; VIII maatüki, suurusega 491 m² ja 
VII maatüki, suurusega 1999 m² riigi omandisse 
jätmisega. Maatükkide sihtotstarve on transpordi-
maa.
� Anda üks ühekordne toetus ravimite ostuks sum-
mas 390 krooni, üks ühekordne toetus küttepuude 
ostuks summas 500 krooni ja üks matusetoetus.
� Väljastada ehitusluba Eeri Ilvesele elamu ehita-
miseks Päidla külas Lohu kinnistule nr. 1931840.
� Väljastada projekteerimistingimused OÜ 
Jaotusvõrgu Kagu-Eesti piirkonnale Miti külas 
Uue-Maksina kinnistule nr. 2145840 Andrus 
Aavaste majavalduse liitumisühenduse projektee-
rimiseks.
� Pidada võimalikuks Palupera külas asuva 
Suure Pritsu kinnistu nr.2082640, katastritun-
nusega 58201:002:0454 jagamist kaheks eraldi 
katastriüksuseks järgnevalt: katastriüksus Suure 
Pritsu, suurusega 12,38 ha, sihtotstarve maatu-
lundusmaa ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi 
mnt. XIV maatükk, suurusega 393 m², sihtotstarve 
transpordimaa.
� Pidada võimalikuks Atra külas asuva Muru 
kinnistu nr.2062740 neljanda maatüki, katastri-
tunnusega 58201:002:2244 jagamist kaheks eraldi 
katastriüksuseks  järgnevalt: katastriüksus Muru, 
suurusega 8,03 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 
ja katastriüksus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. VIII 
maatükk, suurusega 56 m², sihtotstarve transpor-
dimaa.
� Pidada võimalikuks Palupera külas asuva 
Pritsikuuri kinnistu nr.2053740, katastritunnusega 
58201:002:2370 jagamist kaheks eraldi katastriük-
suseks  järgnevalt: katastriüksus Pritsikuuri, suuru-
sega 8850 m², sihtotstarve elamumaa ja katastriük-
sus Rõngu-Otepää-Kanepi mnt. XVI maatükk, 
suurusega 375 m², sihtotstarve transpordimaa.
� Väljastada kaks liikumispuudega inimese sõiduki 
parkimiskaarti tähtajaga 5 aastat.
� Kehtestada vallavanem Terje Korssi mobiiltele-
foni ametkõnedeks kasutamise rahaline limiit kvar-
talis kuni 1500 krooni ja maakorraldaja Tõnu Kuke 
mobiiltelefoni ametkõnedeks kasutamise rahaline 
limiit kvartalis kuni 900 krooni. Summa, mis üle-
tab kehtestatud limiiti, kuulub tasumisele telefoni 
kasutaja poolt.
� Kehtestada vallavanem Terje Korssi sõiduauto 
ametsõitudeks kasutamise rahaline limiit kuus kuni 
2000 krooni. Summa, mis ületab kehtestatud limiiti, 
kuulub tasumisele auto kasutaja poolt.
� Palupera Vallavalitsuse istung  19.04.2007 kor-
raldab: 
� Väljastada Elmo Saulile Ilusa kinnistul vana 
kruusakarjääri korrastamiseks kaeveluba.
� Anda kaks ühekordset toetust ravimite ostuks 
kokku summas 845 krooni, üks ühekordne toetus 
lapse prillide ostuks summas 480 krooni.
� Väljastada ehitusluba Lauri Laubrele puurka-
evu puurimiseks Nõuni külas Päikesemäe kinnis-
tule.
� Väljastada projekteerimistingimused AS Eesti 
Raudteele Palupera külas Tartu-Valga 466,791 
km-l asuva raudteesilla rekonstrueerimisprojekti 
koostamiseks.
� Sõnastada vallavalitsuse 12.01.2006 korraldu-
se punkt 2 järgnevalt: Villavabriku katastriüksuse 
suuruseks on 2,58 ha ja punktis 4 Villavabriku 
katastriüksuse maksumus.
� Pidada võimalikuks Hellenurme külas Nurme 
kinnistu nr.1222640 jagamist kaheks eraldi ka-
tastriüksuseks: Nurme, suurusega 32266 m² , sih-
totstarve tootmismaa ja Nurme halli, suurusega 
16299 m², sihtotstarve tootmismaa.
� Pidada võimalikuks Mäelooga külas Hellenurme 
keskasula reovee biopuhasti kinnistu nr.1945940 ja-
gamist kaheks eraldi katastriüksuseks : Hellenurme 
keskasula reovee biopuhasti, suurusega 20421 m² 
, sihtotstarve jäätmehoidla maa ja Jaanuari, suuru-
sega 2594 m², sihtotstarve maatulundusmaa.

Armilda Kase Räbi 30.05.1912 95
Jaan Tobre Pastaku 08.05.1914 93
August Kurvits Mäelooga 23.05.1915 92
Endel Inselberg Päidla 30.05.1921 86
Eha Jaanus Mäelooga 13.05.1924 83
Mai Kleimann Palupera 21.05.1926 81
Alma Aruella Hellenurme 18.05.1927 80
Jaan Rebane Atra 04.05.1930 77
Hilja Ainsalu Hellenurme 05.05.1930 77
Elga Alatalo Mäelooga 30.05.1934 73
Maie Kalbus Hellenurme 29.05.1935 72
Vello-Johannes Lang Nõuni 02.05.1937 70
Toivo Lepik Hellenurme 04.05.1937 70
Ants Reimann Nõuni 14.05.1937 70
Maret Kuik Nõuni 11.05.1940 67
Aino Sild Hellenurme 11.05.1940 67
Ülo Laur Hellenurme 31.05.1940 67
Valentina Vask Hellenurme 17.05.1941 66
Priit Rubel Palupera 27.05.1941 66
Konstantin Keermann Mäelooga 02.05.1942 65
Peeter Sirk Mäelooga 01.05.1944 63
Aavo Kõiv Lutike 17.05.1945 62
Madis Jaanikesing Nõuni 20.05.1945 62
Sirje Kiisler Palupera 17.05.1947 60

SÜNNIPÄEVAD mais

AMETLIK INFO
� Pidada võimalikuks Lutike külas Kooli kinnistu nr.1294540 
jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks: Kooli, suurusega 5,59 
ha , sihtotstarve maatulundusmaa ja Koolimäe, suurusega 
18435 m², sihtotstarve maatulundusmaa.
� Väljastada Tõnu Tiislerile Lutike külas Soome kinnistule 
väikehoone ehitamiseks kirjalik nõusolek.
� Pidada võimalikuks Mäelooga külas Kalde kinnistu 
nr.34540 jagamist kolmeks eraldi katastriüksuseks: Kalde, 
suurusega 19160 m² , sihtotstarve elamumaa, Mäe-Kalde, 
suurusega 7974 m², sihtotstarve maatulundusmaa ja Lustimäe 
tee, suurusega 2594 m², sihtotstarve transpordimaa.
� Kinnitada Hellenurme külas munitsipaalomandisse taot-
letava maa „Hellenurme mõisa kalmistu“, suurusega 11789 
m² maa maksumus.
� Tunnistada kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldus 
nr. 58 (14.07.1999) „Mittetulundusühingu Hellenurme 
Mõis asutajaõiguste teostaja nimetamine“. Nimetada MTÜ 
„Hellenurme Mõis“ valla esindajaks Anne Tutk.
� Kehtestada 12. mail 2007 toimuval prügitalgute päeval 
kodanike poolt tasutava prügiveo teenuse hinnaks 100 kroo-
ni.
� Väljastada Hanno Murrandile Nõuni külas Väike-Ilusa 
kinnistule puurkaevu ehitusprojekti projekteerimistingimus-
ed.
� Määrata ühele isikule hooldaja.
� Kinnitada täiendava sotsiaaltoetuste saajate nimekiri ko-
gusummas 800 krooni ja toimetuleku saajate nimekiri kogu-
summas 16102 krooni.
� Tunnistada kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldus nr. 
2-1/10 (18.01.2007) „Palupera valla vee-ettevõtja, ainuõiguse 
saaja leidmine avatud pakkumismenetlus“.
� Väljastada üks liikumispuudega inimese sõidukikaart täh-
tajaga 5 aastat.

Palupera vallavalitsuses:

PLANEERINGUD
Palupera vallas:

Palupera vallas Räbi külas algatatud Agariku II kinnistu nr. 
1129 detailplaneeringu avalik arutelu planeeringu lähteseisu-
kohtade tutvustamiseks toimub Nõuni maakultuurimajas 16. 
mail 2007 algusega kell 16.00.

jätkub kõrvalveerul

Palupera vallas

“Mälumängukarikas leidis lõpuks omaniku,” 
seisab lehes Kalev Lõhmuse kirjatükk Nõuni 
rahvamajas toimunud otsustavast turniirist. 
10 võistkonna hulgas, kellest enamik pärines 
Valgamaalt, osutus võitjaks võistkond Bach 
(Kaido Mägi, Ernst Saaremets, Mairold Kõrvel 
ja Aarne Steinbach), kes said selle võidu järel 
mälumängukarika päriseks,sest nad olid turniiri 
võitnud kolm aastat ühtejärge. Ühtlasi pälvisid 

nad Valgamaa meistri tiitli ja kingituseks teatme-
teoseid. (Valgamaalane, 8. apr., 1997).

Nõunis toimunud Palupera valla päevale oli 
maavanem Rein Randver kaasa kutsunud tosin 
kolleegi maavalitsusest. Arutati teemadel, kuidas 
kohalik 
omavalitsus on esimese 100 võimul oldud päeva 
jooksul sisse elanud ja toime tulnud. 
   Oma ametiaja algust meenutas vallavanem 
Terje Korss: “Alguses oli tõeline koolilapsetunne. 

Nüüdseks on need kuulsad sada päeva möödas ja 
kriitikat laekub koguni nii palju, et see kipub tööd 
segama! Kõik Paluperast laekunud küsimused 
on teemaplokkidena edastatud maavalitsusele ja 
täna loodame neile vastuseid kuulda.”
   Maavanem kiitis kohalike elanike aktiivset 
eluhoiakut. Volikogu esimees Valdeko Värva 
tegi üldistuse: “Õigused lähevad ülespoole, 
kohustused tulevad allapoole. Aga ega me see-
pärast ei loobu tulevikust paremat lootmast.” 
(Valgamaalane, 29. apr., 1997).

10 aastat tagasi (1997)AJALOOST
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Taas vahetult enne kaunist emadepäeva kulmineerub ka sel 
aastal Palupera vallas koristuskuu ülevallaliste koristustal-
gutega.
   Sarnaselt eelnevate aastatega ootame hiljemalt 10. mail 
vallakodanike (valla rahvastikuregistris olev isik) prügiveo 
“tõestusmaterjali” möödunud talveperioodi kohta (prü-
giveolepingu koopia, prügila maksekviitung, teatis prügi 
matmise kohta oma kinnistule). 10. maini võivad aga kõik 
vallakodanikud (NB! Ka need, kes “tõestusmaterjali” saat-
sid) registreerida end teenuse saajate nimekirja. Kel “tões-
tusmaterjali” esitada polnud, saab registreerida end samuti, 
tasudes eelnevalt vallavalitsusele 100 krooni ettemaksu. 

Prügitalgud toimuvad laupäeval, 12. mail. Veel on paras 
aeg vaadata kriitilise pilguga üle oma kodu, kelder, trepi-
koda ja garaazh. Veoauto hakkab liikuma alates kella 8st. 
Otstarbekas on olmeprügi eelnevalt veoautole sobivasse 
kohta toimetada, et autot kola väljatassimise ajal mitte kinni 
pidada. Liikumistee ja kiirus olenevad sellest, kui palju on 
registreerinuid ning kui palju prügi.
   Seega registreeri oma majapidamine 10. maiks ja oota 
prügiautot laupäeval. Prügi tuleb ise autole visata, vajadu-
sel pakutakse abi. Eelnevad aastad on näitanud, et teenust 
kasutatakse aktiivselt ja kahele veoautole jätkub vallas tööd 
terveks päevaks.
   On võimalus valla kulul transportida ka autorehvid 
Aardlapalu prügilasse, kuid siin tuleb rehvi käitlustasu soo-
vijal vallavalitsusele eelnevalt ise kinni maksta – sõiduauto-
rehv 30 kr/tk ja veoautorehv 180 kr/tk.
   Kõigile head tahet, jõudu ja edu koduvalla korrastamisel!

NB! Eelneva aasta veoteenuse osutaja märkusel teatame 
Hellenurmes nn. Mustamäe elanikele: kuna autojuht koos 
oma abilisega pidi ilma majaelanike osalemiseta suure 
koorma prügi ise peale laadima, tegu aga oli viimase koor-
maga enne prügila sulgemist ja küsimus kas enam jõuabki 
õigeaegselt sinna, juhime veelkordselt tähelepanu, et prügi 
tuleb elanikel ikka ise autole visata. 
   Kui Mustamäe elanikud ka sel aastal otsustavad registree-
ruda, palume sellega arvestada. Auto ootab kõikjal prügi 
omanikku maksimaalselt 15 minutit ja lahkub. Kui registree-
rija ei suuda tagada oma kohalolekut sel päeval, siis tuleb 
oma olmeprügi probleem lahendada ise endale sobival 
ajal.

Palupera vallavalitsuse teade

Palupera vallavalitsus ootab hinnapak-
kumisi laupäeval, 12. mail 2007 toimuva 
prügitalgute veoteenuse osutamisele. 
   Ootame veoteenuse tunnihinnet pak-
kujalt, kes omab võimalikult suure mahu-
tavusega veokikastiga veokit. Terve töö-
päev jõuab üks veok eelnevate aastate 
kogemustest lähtuvalt vedada 7-8 korda 
olmeprügi Aardlapalu prügilasse. 
   Veoteenuse osutajal tuleb jõukohast 
abi osutada ka prügi pealelaadimisel. Ni-
mekirja peatuskohtadega annab Palupera 
vallavalitsus 11. mail.
   Hinnapakkumine (tunnihinne), ve-
oki andmed esitada kirjalikult hilje-
malt 3. mail Palupera vallavalitsuse-
le käsipostiga, postiga või e-postiga 
palupera@palupera.ee. 
   Info tel. 7679 502, 5174 740.

Elus on ikka nii, et igasugune kontakt 
on vähemalt kahepoolne. Oleme me 
siis kaupluses, teatris, ühistranspordi 

sõidukis või mujal. Ikka tekib probleeme, 
mida tuleb lahendada.
   Igaüks teeb siis nii, kuis oskab, soovib, 
tahab või suudab. On kirjutatud ja kirju-
tamata reegleid, sageli lausa elementaar-
seid, ometi kipuvad need vahetevahel 
ununema. Kõrvaltvaatajale võib jääda 
mulje, et tüli tekkis tühjast. 
   Viimasel ajal on olnud kokkupuude 
mitme suhtlemisel tekkinud kaebuse-
vastusega. Julgen meelde tuletada mõne 
teada-tuntud käitumisreegli:
• Kauplus, buss, takso, kaubabuss 
jms. on kellegi vara, mida omanik hoiab, 
kaitseb ja kasutajad seda rikkuda ning 
reostada ei tohi. Kauplusesse, bussi ei 
siseneta jäätisega, salatikarbiga jms. Ka 
pileti, ostutšeki vms. äraviskamiseks on 
olemas teenindajal prügikott-, -kast.
• Müüja, bussijuht jt. teenindajad ei ole 
kohustatud teenindama alkoholijoobes 
isikuid. Sageli on selline ebameeldivate 
lõhnadega, räuskava kõnepruugiga isik 
vastumeelne ka samas olevatele lastele ja 
täiskasvanutele.
• Oma päeva, situatsiooni, kodu, 
tervise vms probleemi ajendil tekkinud 
pahameelt ei pea mitte kõik, kes Su 
teele jäävad, teada saama. Sama reegel 

kehtib nii teenindaja kui ka teenindatava 
kohta.
• Meid kõiki on lapseeast alates õpe-
tatud hindama leiba. Hinnata tuleb ka 
Eesti krooni. Raha ei ole märkmepaber, 
seda ei kortsutata tagataskusse, seda ei 
visata-loobita, vaid ulatatakse üksteisele 
viisakalt.
• Buss ja takso ei ole liikuv rahavahe-
tuskoht. Klientide paremaks teeninda-
miseks püüab juht pakkuda omalt poolt 
parimat. Kui aga mitu reisijat järjest 
tahab piletit osta 500kroonisega, tuleb 
mõista ka bussijuhi meelepaha ja leida 
koos kompromiss. 
• Kontrollige oma sõnavara. Eesti 
keel on selleks liiga ilus, et seda ei pea 
reostama võõrkeelsete roppsõnadega. 
Kõigile ei pruugi selline kõnepruuk 
avalikus kohas meeldida.
• Kogu järjekord ei pea kuulma ja 
teada saama ühe inimese arvamusi ja 
eelistusi kaupade ja ostjate kohta.
• Mäletagem oma lubadusi, väiteid, 
õppigem kuulama kaasvestlejat sega-
mata.
• Kliendil olevat küll alati õigus,  kuid 
igal asjal on oma hind, väärtus ja piirid. 
Ärgu siis ainult oma õigust nõudev klient 
imestagu, kui vastatakse samaga.

Teenindaja ja teenindatav (toimetusele on 
autor teada)

Käitume ise nii, nagu oota-
me seda teistelt!

Palupera valla koristustalgud

Palupera vallavalitsus kuulutab välja avaliku 
konkursi Nõuni kultuurimaja arendusjuhi töö-
kohale. Tegevuskoht Nõuni maakultuurimaja ja 
Looduskeskus. 
   Töökoha põhieesmärk on Nõuni piirkonna 
põhiliste strateegiliste arengusuundade, eelis-
tuste ja tegevuskava väljatöötamine ja täienda-
mise koordineerimine, projektide koostamine 
ning meedia ja muude tegevusvaldkonda kuu-
luvate küsimuste lahendamine. Arendusjuht 
koordineerib, korraldab või otsib korraldaja 
seltsi-, kultuuri-, spordi-, looduskoolitus, noor-
sootöö, turismiinfo, vaba aja veetmise jms. te-
gevustele Nõuni piirkonnas.
   Ametijuhendiga (alluvus, tööülesanded) või-
malik tutvuda valla veebilehel www.palupera.
ee. 

Kvalifikatsiooninõuded. Arendusjuhilt nõutakse 
keskharidust koos töökohale vastava täiendha-
ridusega või töökohale vastavat keskeriharidust 
või kõrgharidust. Soovituslik on tööalane koge-
mus seotud erialal.
Tööalaselt vajalikud oskused: juhtimisoskus 
– oskus juhendada ja koordineerida mees-
konnatööd Nõuni maakultuurimajas ja Loo-
duskeskuses; keeleoskus: eesti keel kõnes ja 
kirjas kõrgtasemel. Kasuks tuleb: võõrkeel(t)e 
oskus; kogemus projektijuhtimisel, et tagada 
suuremahuliste projektide juhtimine (kinnistute 
väljaehitamine, renoveerimine, puhkekoha raja-

mine jne); arvutioskus: MS Word , Exel, Power 
Point, oskus töötada internetikeskkonnas.
Kasuks tuleb ka:

• Kohusetundlikkus, bürokraatia ja as-
jaajamise taluvus;
• Orienteerumine finantsküsimustes 
– projektitaotlused, KOV eelarve, kodani-
kuühenduste raamatupidamine;
• Bilansivõimelisus;
• Huvitatus enda ja meeskonna koolita-
misest, pidevast arengust;
• Kuuluvus kodanikuühendu(ste)sse või 
koostöö nendega;
• Hea suhtlemisoskus, emotsionaalne 
tasakaalukus, psühholoogilise ja/või läbi-
rääkimiste pidamise koolitus;
• Võimalus kasutada sõidukit, B-kate-
gooria juhiload;
• Kursisolek kohaliku taustaga.

Kandideerimiseks esitada järgmised dokumendid: 
avaldus, elulookirjeldus, haridust tõendava doku-
mendi koopia, ametikohale esitatud nõuetele vasta-
vust tõendavad dokumendid, oma visioon töö kor-
raldamisest ja arendamisest Nõunis ning palgamäära 
soov. Dokumendid esitada kinnises ümbrikus mär-
gusõnaga “Arendusjuhi konkurss" Palupera vallavalit-
susse hiljemalt 15.05.2007 kella 14.00-ks 

aadressil Palupera vallavalitsus, Hellenurme , 
Valgamaa, 67502. Lisateave: tel 7679 501, 7679 
502, terje@palupera.ee

AVALIK KONKURSS 

Nõuni Kultuurimaja  ARENDUSJUHI LEIDMISEKS
Palupera vallavalitsus otsib 

valla teedele jääva 

2 truubi 
ehitus-remonttööde teosta-
jat (Raudsepp-Lulla tee ja Kullipesa 
ringi tee) ja 
4 liiklusmärgi „Anna teed“ pai-
galdajat (2 Hellenurme-Palupera 
teel ja 2 Neeruti kandis). 
  
 Teostaja poolt materjal, töö, 
transport, koristus, v.a. liiklus-
märgid, mis on tellijal olemas. 
Tellijalt info. 
   Hinnapakkumine esitada 
kirjalikult hiljemalt 7. mail 
Palupera vallavalitsusele kä-
sipostiga, postiga või mailitsi 
palupera@palupera.ee. 
   Info tel. 7679 502, 5174 740.

Kutsume koristustalgutele 
Middendorffide kabeliparki!
Rahvusvahelise muinsuskaitsekuu raames kutsume 
kõiki rõõmsatujulisi, oma kodukandi ja arhitektuuri-
mälestiste heakorrast hoolivaid inimesi koristama Hel-
lenurmes ajaloolist Middendorffide kabeliparki. Oma 
panuse on lubanud anda ka Muinsuskaitseameti esin-
dajad. 
   Võta kaasa töökindad, tööriistad ja tule 4. mail kell 15 
kabeliparki. Päeva lõpetame ühiselt piknikuga. Oleks 
tore, kui annaksid meile teada oma tulekust.

Palupera vallavalitsus
MTÜ „Avatud Hellenurme Noortekeskus“
MTÜ „Hellenurme Mõis“

VELLAVERE LOODUSMAJA  
on avatud KÕIKIDELE HUVILISTELE
2. maist  kuni 22. juunini.
 K, N, R, L  
kella 10-st kella 17-ni.
Puhkepäevad pühapäev, esmaspäev ja teisipäev

Puhkepäevadel võimalik külastamine ettetellimisel.
Kohapeal võimalik mängida loodusmänge, tutvuda 
loodusraamatutega, uurida mikroskoobiga veee-
lustikku, kuulata loodushääli, tutvuda sammalde ja 
samblike koguga, matkata ja pidada piknikku ning 
teha palju muud huvitavat.
   Loodusmajas kohapeal juhendaja. 
Retkejuht matkale kaasa täiendaval kokkuleppel. 
Info tel 52 54172 või sihtasutus@vvvs.ee

Pidulik emadepäeva 
kontsert

Hellenurme kultuurimajas 
reedel, 11. mail kell 17.00. 
Esinevad Hellenurme las-
teaia lapsed ja kohalikud 
isetegevuslased. 

Suur keraamika näitus.

Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA
annab teada.

Alanud on registreerimine 
matkasarja 2. matkale

KANUUMATKALE ELVA JÕEL
Matk toimub 2. juunil

Info ja registreerimine telefonil 
5254172 või  sihtasutus@vvvs.ee

Müüa väike kogus 
kasutamata mõisakivi

Palupera vallavalitsus müüb kirjalikul 
enampakkumisel väikese koguse kasu-
tamata mõisakive.
   Mõõdud kivil 210x140x70, umbes 
830 tükki, mis katab ligikaudu 24 m². 
Alghind 5 krooni tükk, 4150 krooni kok-
ku. 
   Oma kirjalik pakkumine saata postiga 67502 
Valgamaa Hellenurme, Palupera vallavalitsus, 
või e-postiga: palupera@palupera.ee. hiljemalt 2 
.mai 2007. a. 
   Kivide transport ostja kulul.

Valgamaa Partnerluskogu kutsub külasid 
ning mittetulundusühinguid osalema kooli-
tusel, mis annab teadmisi, kuidas alustada 
ja korraldada kogukonna ettevõtlust. 
   Kogukonna ettevõtlus on kogukonna 
enda poolt algatatud majandustegevus, 
mis on suunatud kogukonna vajaduste ra-
huldamiseks (ei pea olema kasumlik) või 
teenuse, toote pakkumine väljapoole kogu-
konda, mille sihiks on tulu teenimine. 

   Koolitusele ootame osalejaid koos oma 
esialgse ettevõtlusideega ning igast kogu-
konnast on oodatud kaks inimest. 
   Huvi korral tuleks hiljemalt 30. aprillil 
ühendust võtta Ene Kaasiga telefonil 7697 
245, 5330 1511 või saatke e-mail aadressil: 
enna62@hot.ee. 
Koolituse infoleht: http://www.hot.ee/val-
gamaapk/kylakukkur.html 

Kogukonna ettevõtluse koolitus 
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Rahvusvahelisele tantsupäevale 
pühendatud Sangaste valla suur

Keeni Põhikoolis

4. mail kell 19.00

Esinevad:

Keeni kooli rahvatantsurühmad
Naisrühm „Tanuke“
Segarahvatantsurühm „Sangaste“
Sangaste-Keeni väikesed ja suu-
red kantritantsijad
Eakate tantsurühm „Rõõmurullid“
Valga ja Keeni koolinoorte hip-hop 
rühm
Esmakordselt kõhutantsijad

Tähistame Keeni Põhikooli V-VI 
klassi tantsurühma 5. sünnipäeva.

Külalised torupilli, viiuli ja lõõtsaga!

Orienteeruvalt kell 22.00 viib buss 
peolised koju.

Üritust toetavad 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp, 

„Kalevite Kodu“ Valga kauplus.

Elsa Lottamõis  Lauküla  23.05.1909  98 
Elvira Korp  Tiidu  03.05.1928  79 
Elmar Kirt  Ädu  12.05.1928  79 
Elli Kõiv  Mäeküla  21.05.1928  79 
Luule Püvi  Sangaste  08.05.1929  78 
Alide Mill  Keeni 27.05.1929  78 
Laine Paap  Kurevere  10.05.1932  75 
Lilja Kaseväli  Ädu 04.05.1934  73 
Virve Falkenberg  Sangaste  12.05.1935  72
Nikolai Udras  Lauküla  01.05.1937  70 
Arvi Jääger  Tiidu  18.05.1937  70 
Elmu Kalbri  Lauküla  02.05.1938  69 
Kalev Ilves  Kurevere  03.05.1939  68 
Silvi Nugis  Lauküla  25.05.1939  68 
Maigi Järv  Sangaste  27.05.1939  68 
Viia-Mall Kuljus  Tiidu  17.05.1940  67 
Ants Rääk  Restu  17.05.1940  67 
Endel Tomson  Restu  25.05.1940  67 
Valentina Toom  Sangaste  28.05.1940  67 
Jüri Kübar  Lossiküla  24.05.1941  66 
Anni Kukrus  Pringi 26.05.1943  64 
Tiit Kuljus  Tiidu  22.05.1944  63 
Jüri Oja  Ädu  06.05.1947  60 

SÜNNIPÄEVAD mais

Laupäeval, 

19. mail kell 14.00 

Sangaste kirikus EELK 
Valga praostkonna 

kooride 
laulupäeva kontsert.

Külalised Saksamaalt 
Eschwegest

Igal nädalal on Sangaste laste-
aias teema ja nii kogu aasta.  
   Lõppeva nädala teemaks 
oli inimene ja loodus. See 
tähendas, et rohkem oldi 
õues. Vaadati puid-põõsaid, 
mindi koduväravast välja loo-
dusesse.
   Mai algul tuleb metsanädal. 
Siis on kavas õppekäik Sangaste 
lossi tagusesse metsa, õpitakse 
puid tundma ja mängitakse 
orienteerumismängu. Juhataja 
Taivi Rästas ütles, et ega puud 
muidu ära ei tunne, kui oma 
silmaga vaatad ja käega katsud. 
Kindlasti uuritakse ka metsa-
elanikke, kes julgevad end 
näidata.
   Varasemast meenutati 
Sangaste lasteaias tüdrukute 
nädalat. Iga päev toimus mingi 

tegevus, mis oli otseselt tüdru-
kute (naiste) teemaline. 
   Vesteldi naistetöödest ja 
rõhutati nende meeste tööde  
erinevusi. Pikemalt oli juttu 
õpetaja, arsti, koka ja müüja 
ametitest. Põnev oli juuksuri 
juures käik. Juuksuritädi näi-
tas kõiki tööks vajaminevad 
töövahendid ja seadis lastele 
soenguid. Lapsed püüdsid ka 
ise üksteisele soenguid teha.
   Pühajärve koolis külastati 
Moskva tsirkust, kus selgus, et 
naised saavad hakkama isegi 
karude dresseerimisega, hula-
hula rõngastega tantsimisest ja 
mustkunstist rääkimata. 
   Südamenädalal külastas laste-
aed perearsti. Lapsed mängisid 
arstimängu ja õppisid üksteist 
tundma. Oli võimalus vaadata 

Teemanädalad lasteaias
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Angeel ika Anga  11.  märts
Karl  Oskar Kängsepp  13. märts 

SÜNNID

Sangaste Skate 2007
MTÜ Sangaste Skatehouse koostöös Sangaste 
vallavalitsusega korraldab rulavõistluse Sangaste 
Skate 2007, mis tänavu toimub teist korda. 
   Üritus toimub 5. mail Sangaste sisepargis, mõõ-
tu võtavad rulatajad üle Eesti. Õhtul saab kuulata 
noortebände Mushy (Pärnu), Analysis (Võru) ja 
Slith (Valga). Võistluse ajal mängib muusikat Mi-
micry (Tartu).
   Toetavad Fan Surf, Element, Surfhouse, 
Funsport, Motel Paradise, Red Bull, Sangaste val-
lavalitsus, Silva Pubi, Hard Sport, Limonaad.

Ajakava:
14.00   Soojendus/Registreerimine
16.00   Rulavõistlus
21.00   Bändid

Info ja registreerimine: http://skatehouse.ee/ss07

MTÜ Sangaste Skatehouse

ka videofilme sellest, kuidas 
hoida südant. Südamenädalal 
käisid ka lasteaia töötajad arsti 
juures kontrollil ning lubasid 
ilmade paranedes teha metsas 
matka. 
   Sangaste lasteaia 33 liikmeli-
sel lasteperel on juba kolman-
dat aastat sõbrad Tsirguliina 
lasteaiast. Sügisel ja kevadel 
peetakse sõprade juures 
Tsirguliina keskkooli staadionil 
spordipäeva. Tänavu on see 2. 
mail. Seejärel oodatakse sügisel 
kadri- või mardipäeval sõpru 
Sangastesse külla.
   Juba üle kümne aasta vanune 
traditsioon on perepäev, mis 
tänavu toimub 15. mail.

ARVO SAAL

Otepää lähedal elav Sangaste valla kodanik 
Lauri Nämi on tänavune Eesti meister tõstmi-
ses. Märtsis toimunud võistlustel sai ta kõige 
raskemate meeste kategoorias (üle 105 kg) kahe 
ala kokkuvõttes tulemuseks 332 kg. Nii kogu-
summa kui ka rebimise 145 ja tõukamise 187 
kg on Lauri Nämi isiklikud rekordid.
   Võistlustel esindab Nämi Tartumaad, sest 
harjutab sealses spordiklubis. Tõstmise juurde 
jõudis ta loomulikku rada mööda. „Isa tegeles 
EPA-s õppides tõstmisega ja seepärast on meil 
kang kogu aeg kodus olnud,“ rääkis Lauri Nämi. 
„Hiljem Otepääl õppides tegime koos sbraga 
koolimaja keldri puhtaks, et sinna tsteruumi 
rajada. Aga nii ta jäi, valmis ei jõudnud.“
   Mitu aastat osales ta rammumeeste võistlus-
tel, saades 2005. aastal Eesti meistrivõistlustel 
kolmanda kohagi. Praegu on Lauri Nämil suu-
remad plaanid siiski nn. klassikalises tõstmises. 
Ta tahab veel sel sügisel saada enda nimele 
riigi rekordit rebimises, mis kuulub Andrus 
Murumetsale 155 kiloga. Järgmisel aastal aga 
ületada ka Murumetsa tulemused tõukamises 
(200 kg) ja kogusummas (355 kg).
   Kui kõik läheb plaanipäraselt, loodab Lauri 
Nämi jõuda ka Euroopa meistrivõistlustele.
    Nämi rääkis, et Tartus teeb nende klubi palju 
tööd noortega. Miks mitte Valgamaal? „Käisin 
Valgas asja uurimas,“ vastab Nämi. „Spordihallis 
öeldi, et neil ei ole kohtagi, kuhu tõstepõranda 
võiks panna. Minu arust on see suur viga, tõs-

tekangi kasutaksid ju oma treeningutel teistegi 
spordialade esindajad.“
   Restu spordipäeval on aastaid olnud kavas 
rammumeeste võistlus. „Jah, oleme koos isa ja 
Mati Raudsepaga seda korraldanud juba vähe-
malt 5 aastat,“ kinnitas Nämi. „Restus osalejate 
puudust ei ole, hea korraldus ja auhinnad mee-
litavad kohale rammumehi üle Eesti.“ 
   Igapäevaselt on Lauri Nämi OÜ Landhaus 
juhataja ja üks osanik. Landhaus toodab ning 
ehitab ümarpalgist elumaju, saunu ja suvilaid, 

Keeni Põhikoolis 
toimub

11. mail 2007

emadepäeva 
tähistamine.

Kavas:
♥ 8.45-11.45 

lahtised  tunnid
♥12.00  tervitus-  
 kontsert
♥12.30       kohvilaud

Ootame 
kõiki emasid-isasid!

Sangaste lasteaias on mänguhoos (vasakult) Chris Roio, Margo Lääts, Mart Saar, 
Catharina Undrus, Mariana Salundi, Marcos Toom.

olles omataolistest Eestis üks vanemaid ja koge-
numaid. Töötajaid on 30-35.
   „Suure osa toodangust müüme Eestis,“ ütles 
Nämi. „Siin on kergem asju ajada, pealegi on 
Eesti inimesed ausamad.“
   Landhaus on toetanud mitmeid valla üritusi 
ja ettevõtmisi. Lauri Nämi ise ütles selle kohta, 
et kuidas sina külale, nii küla sulle.

ARVO SAAL

Lauri Nämi loodab võistelda 
Euroopa meistrivõistlustel

Südamenädal Keeni 
koolis
16.–22. aprillini tähistati Eestis juba traditsiooniks 
saanud südamenädalat. Ka meie oma koolis te-
gime sel puhul mõndagi kasulikku. Esmaspäeval 
käisime kogu kooliperega minimatkal. 
   Osalised valisid kas tavalise või kepikõnni. Li-
saks tuli iga natukese aja tagant sooritada võim-
lemisharjutusi. Teisipäeval oli kõikidel võimalik 
mõõta pulsisagedust ning vererõhku enne ja pä-
rast koormust kooli pereõe juures. 
   Kolmapäeval valmistasime koolisööklas toorsa-
lateid. Pärast žürii karmi, kuid õiglast otsust sõime 
salatid ära. Kõik olid tervislikud ja maitsvad, loo-
detavasti hakkavad lapsed ka ise neid kodus nüüd 
rohkem valmistama ja tarbima. 
   Südamenädala viimane üritus oli neljapäeval; 
selleks olid klassid valmistanud animeeritud pla-
kati teemal “Ei suitsule“. Plakatid kutsusid esile 
elevust ning panid kaasa mõtlema. Samuti oli 
kogu nädala jooksul pööratud suuremat tähele-
panu toidu tervislikkusele kooli sööklas, ühelgi 
päeval ei puudunud laualt puuviljad või tervislikud 
salatid. 

Keeni kooli ÕOV pressiesindus
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Sangaste pensionäride tegemistest

Naabriks olemine: kas sundseisund või 
kasutamata võimalused?

Sangaste valla eelarve

TULUD

Füüsilise isiku tulumaks   5900000
Maamaks     700000
Kaupade ja teenuste müük  1430600
Toetused 12174000
Muud tulud     181000

20385600

FINANTSEERIMISTEHINGUD 1724700
(vaba jääk,laenude võtmine,laenude 
tagasimaksmine)

KULUD

Volikogu 44100
Vallavalitsus 2263160
Reservfond 195900
Muud üldised valitsussektori teenused 120530
Muud kulud 210000
Politsei 4000
Teede ja tänavate korrashoid 870000
Üldmajanduslikud arendusprojektid 528820
Majanduse haldamine 474000
Jäätmekäitlus 469980
Tänavavalgustus 145000
Heakord,elamu- ja kommunaalmajandus 2368860
Sangaste kalmistu 102715
Valla sporditegevus 58860
Laste muusikakool 312290
Sangaste Raamatukogu 144260
Keeni Raamatukogu 150920
Sangaste seltsimaja 417300
Seltsitegevus 75310
Ajaleht 70000
Sangaste kirik 24030
Sangaste Lasteaed 1269695
Keeni Põhikool 8204035
Õpilasveo eriliinid 460000
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse 315820
Sangaste Pansionaat 2090015
Muud sotsiaaltoetused 159000
Töötute sotsiaalne kaitse 10000
Riiklik toimetulekutoetus 551700

22110300

Ilus on elu Eestis, kui sul on hääd naabrid! 
Et häid naabreid hoida, tuleb aeg-ajalt 
midagi üheskoos teha. 

   Koostegemine on alati lõbusam, viljakam 
ja edukam. Tähtsad on seejuures lihtsad 
asjad, nagu naabrite ja nende tegemiste 
vähemalt mõningane tundmine, lugupi-
damine, omakasu asemel ühistulu otsimine 
jne. Teisest küljest aga see, et naabrit ei saa 
valida. Seega tuleb nendega igal juhul läbi 
saada ja koos elama õppida nii, et see oleks 
üksteisele võimalikult meeldiv.   
   Meie Teiega, armsad naabrid, oleme siiani 
hästi hakkama saanud. Pole ju veriseid 
maasõdu ja läbikaevatud teid, viisarežiimist 
rääkimata. Mida siis teha, et õnnis rahu jät-
kuks ja kallitel naabritel aeg-ajalt leiduks 
aega ka teineteist üle kaeda?
   Asi algab ikka inimesest! Saavad inime-
sed omavahel rohkem läbi käidud, käivad 
rohkem läbi ka koolid, asutused jne. Seega 
tuleb meil initsieerida mõningad võima-
likuks ilusaks traditsiooniks saavad asjad, 
millest siis elu valib selle, mis jääb ja mis 
kaob. 
   Üks korralik asjalik-pidulik nõu- ja 
mõttetalgupäev võiks küll igal aastal 
toimuda, kus osa inimesi ennast näi-
tavad ja teised vaatavad ja siis jälle 
vastupidi. See annab mõtteid ja avar-
dab silmaringi ning on ka muidu igati 
kena. 

   Olid ju ka „sovjetiaegsed“ maarahva oma-
vahelised kohtumised omas ajas positiivse 
poole pealt väga vajalikud ettevõtmised. 

Rahvas sai kokku ja vahetas kogemusi 
ning andis uusi mõtteid ja ideid vaagimi-
seks. Tulu tõusis kõigile! Tahab ju inimene 
näha ja suhelda, mitte end oma vallakesse 
vangistada. 
   Lisaks oma vallaisade kodustele ja tül-
gastuseni armsaks saanud füsionoomiatele 
tahaks ka naabritele kriitilis-hindava pilgu 
visata. Võimaldagem siis oma inimestele 
vaheldust ja oma vallast laiemat katsumise-
pinda. Eestimaisele omaselt tahab aga meil 
üsna tihti iga tilk ise meri olla ja suuri laevu 
kanda. Kas ta ka on ikka alati ratsionaalne ja 
otstarbekas, aga uhke mõelda ju ikkagi. 
   Meie kogukonnad ootavad meilt kas tead-
likult või alateadlikult võimalikult tõhusat ja 
efektiivset oleviku ja tuleviku tervikhuvide 
esindamist. Pole tähtis, mis sugu või mis 
värvi on kass, peaasi et hiiri püüab!  

   Ja asjad, mida iga Lõuna-Eesti kogukond 
oma juhtidelt ootab, on lihtsad: tagada 
kogukonna vaimne- ning kultuuriline mit-
mekesisus ja -areng. Peatada kogukonna 
rahvastiku vähenemine ja mandumine, 
tagades piisava taastootmise ning peatades 
äravoolu. Elustandardite ja materiaalse hea-
olu vahe suurte keskustega peab vähenema 
minimaalseks. 
   Kogukonda ei tohi lõhestada ühte osa 
ülemäära eelistades ning huvigruppe ühe-
päevakasu huvides rumalatesse tülikeeris-
tesse paisates. Kogukond tahab tunda end 
tugeva, ühtse ja väärikana. Ülesanne on ju 
lihtne – anda rahvale see tunne! 
   Ja siin see kergus lõpeb ning algab hall 
töö. Ei loe, kus asub meie inimene! Olgu 
see Nuustakul või Vastseliinas, kogukonna 
üldhuvid on sarnased. Seega, armsad naab-
rid, on tõhusaim meetod oma kodukandi 
huve ja inimesi kaitsta tegutsedes võimalusel 
ühiste huvide eest ühiselt. Kui kilud otsus-
taks tegutseda individualistlikult: igaüks 
oma päevaplaani kohaselt parve huve eira-
tes, oleks meri röövkaladele nagu tänuväärt 
kalasupp. Kuna aga see nii ei ole, jätkub 
kilude sugu vaatamata ajutistele kadudele 
lõppu nägemata. 
   Meil on olnud hääd naabrid ja tahaks, 
et ka neil oleks hea naaber. Sestap ühiste 
eesmärkide eest ja ühise heaolu nimel tegut-
segem ühiselt! Seda ka lõbutsedes. 
   Head naabrid: soovin Teile häid naabreid 
ja ilusat elu! 

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG 

3. aprilliks oli meil välja kuulutatud 
„Tervisepäev“. Seltsimajja kogunes kenake 
hulk huvilisi, et saada osa järjekordsest, 
seekord tervisele pühendatud üritusest. 
Päeva läbiviijad olid meditsiinitöötajad: 
Valga Punasest Ristist Aino Pääro ja meie 
valla meedik Piia Künnapuu.
   Saime teada Punase Risti ajaloost ja tän-
asest tegevusest. Näidati õppefilmi „meie 
ealistele“. Kuidas tuleks tavaelus toimida 

ja millest hoiduda Tihtipeale käitume nii, 
nagu meil ei olekski turjal 70 aastat – siit ka 
need rohked kukkumised! Tervis on ainuke 
vara, mida rahaga ei osta, seda tuleb hoida 
ja ise teha kõik, et tervis korras oleks!
Räägiti esmaabist – kuidas ennast ja teisi 
aidata väiksemate hädade puhul. Saime 
vajalikke teadmisi rahvameditsiinist ja 
ravimtaimedest.

Alates 2007. aasta märtsist töötab 
Mare Liivamägi Sangaste vallas 
Keeni külas ja selle lähiümbru-
ses poole kohaga hooldustöö-
tajana. Tema ülesanneteks on 
osutada koduhooldusteenuseid 
(abistada küttepuude ja vee 
tuppatoomisel, poeskäimisel, 
ravimite muretsemisel, koris-
tamisel, toiduvalmistamisel jne.) 
ning olla tugiisikuks puuetega 
inimestele, kes seda vajavad. 
Teenus on inimestele tasuta, 
kuid kui hooldaja nõustub ini-
mest autoga viima arsti juurde, 
operatsioonile või mujale, peab 
inimene selle eest hooldajale ise 
tasuma. 

Kuidas teenust saada? 

Koduhooldustöötaja teenuse 
saamiseks tuleb võtta ühendust 
Sangaste valla sotsiaalinspekto-
riga: helistada telefonil 7668 046 
või 5247 930 või saata posti teel 

kirjalik avaldus Sangaste valla-
valitsusele aadressil Sangaste 
alevik Sangaste vald 67001 
Valgamaa. Sotsiaalinspektor 
tuleb seejärel koju olukorraga 
tutvuma. 
    Kui koduhooldustöötaja 
vajadus heaks kiidetakse ning 
Marel on võimalik teenust 
osutada, lepitakse juba kol-
mekesi (teenuse saaja, Mare 
Liivamägi ja Pille Sikk valla-
valitsuse esindajana) kokku 
kindlad külastuspäevad; tege-
vused, mille juures inimene abi 
vajab ning aeg, kui kaua teenust 
osutatakse. See aeg sõltub ini-
mese vajadustest: mõni vajab 
abi vaid talvel sügava lumega 
ja libedal ajal, mõni mitu aastat. 
Inimese vajadustest sõltub ka 
külastuskordade arv nädalas. 
Kokkuleppe alusel sõlmitakse 
kirjalik leping, mida saab vaja-
dusel hiljem muuta.

Koduhooldus on vaid üks 
valikuvariantidest 

Koduhooldus on üks võimalusi 
korraldada kõrvalist abi vajava 
eaka või puudega inimese 
abistamist. Nüüdsest on Keeni 
piirkonnas elaval abi-vajaval 
inimesel võimalik valida, kas ta 
soovib taotleda Sangaste valla-
valitsuselt: 
1) igakuist täiendavat toetust 
puudega inimesele endale (200 
krooni kuus valla poolt lisaks 
pensioniameti makstavale toe-
tusele), mille abil saab tasuda 
sõpradele ja naabritele, kes teda 
abistavad; 
2) hooldaja määramist ja 
hooldajatoetuse maksmist otse 
abistajale (200 krooni raske 
puudega isiku hooldajale ja 400 
krooni sügava puudega isiku 
hooldajale kuus. Kui abistaja ei 
tööta või pole vanaduspensio-
nil, saab ta ka ravikindlustuse ja 

tööstaaþi) igapäevase abistamise 
eest; 
3) abi koduhooldustöötaja poolt 
(reeglina 1-3 korda nädalas 
tööpäeviti);  
4) või elukohta Sangaste pan-
sionaadis. 
   Kui täiendavat toetust või hool-
daja määratakse vaid isikule, 
kellele on määratud raske või 
sügav puue, siis koduhooldus-
töötajat saab appi paluda ka 
eakas, kellel pole puuet, kuid 
kelle abivajadusega on Sangaste 
vallavalitsus nõus. Üldjuhul ei 
saa koduhooldustöötaja teenust 
inimene, kes saab täiendavat 
toetust või kellele on määratud 
hooldaja. Erandeid võib teha 
Sangaste vallavolikogu sotsiaal-
komisjoni heakskiidul ja mõju-
vatel põhjustel (nt. hooldaja 
operatsioonile mineku ajaks). 
Pensioniameti makstavaid 
summasid (pensioni ja puudega 
inimesele ette nähtud toetusi) 
koduhooldustöötaja määramine 
ei mõjuta. 

sotsiaalinspektor 
PILLE SIKK 

Koduhooldustöötaja Sangaste vallas

Sangaste Valla Pensionäride 
Ühendus “Härmalõng”kutsub

kõiki

KEVADPEOLE
Sangaste Seltsimajja

6.mail algusega kell 12.00

Kevadpeol esinevad: Külalised 
Tõrvast, Rõngust ja Kuigatsist 

Sangaste eakate
tantsurühm “Rõõmurullid” 

Sangaste naisansambel 
Laua katame ühiselt

Osavõtutasu 10 krooni

   Peale kehakinnitamist vaatasime veel 
ühe õppefilmi võimlemisharjutustest 
vanemaealisele generatsioonile. Oleme 
jälle palju targemad, iga päev 20 minutit 
oma tervisele pühendada ei tohiks küll suur 
ajakulu olla. 
   Aitäh Aino Päärole ja Piia Künnapuule 
põneva ja õpetliku päeva eest!

TIIU IVASK, PÜ „Härmalõng“
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Puka meesansambli edu Räpinas
14. april l i l  toimus kolme 
maakonna ansamblite päev 
Räpinas. Tavana on päevi 
korraldatud kolme maakonna 
ansamblite osavõtul. Sel aastal 
oli eestvõtja kord Põlvamaa 
käes. Maakondades on palju 
ansambleid ja päev on alati 
pikaks veninud. Otsustati, et 
seekord osaleb igast maakon-
nast viis ansamblit. 
   Meie maakonda esindasid 
Mõniste rahvamaja segaan-
sambel, kolm ansamblit Tõrva 
kultuurimajast ja Puka rahva-
maja meesansambel. Lauldi 
kaks laulu ja nendest üks pidi 
kindlasti olema a´capella. Meie 
mehed otsustasid mõlemad lau-

lud laulda saateta. Kohapeal oli 
üllatuseks, et sel aastal toimub 
ka võistlus laureaadi tiitlile. 
   Päev algas hääleseadega, mida 
juhendas Triin Koch ja kell kolm 
algas võistulaulmine. Kuna 
mehed on alati osa võtnud kõi-
gist sellelaadsetest päevadest, oli 
huvitav jälgida tuttavaid, kuidas 
keegi oli valmistunud ja leidnud 
oma lähenemise igale laulule. 
Teised maakonnad olid oma 
eelvooru juba kohapeal korral-
danud ja edasi olid saanud tubli-
mad. Meie maakonna lauljatele 
oli see paras proovikivi. 
   Kella viieks pärastlõunal olid 
laulud lauldud ja jäädi ootama 
žürii otsust. Pool kuus kuulutati 

Asta-Ursula Tamm  Purtsi  20.05.1917 90
Ellen Tromp  Purtsi  18.05.1919 88
Alfred Simm  Puka  28.05.1919 88
Maria Pahva  Rebaste  27.05.1921 86
Liidia Mõttus  Aakre  31.05.1923 84
Leida-Alide Reben  Põru  31.05.1925 82
Laine Orav  Soontaga  04.05.1927 80
Robert Vain  Puka  07.05.1927 80
Laine Viikholm  Kibena  09.05.1927 80
Elmar Maasik  Purtsi  20.05.1927 80
Helju Kants  Puka  03.05.1928 79
Anni Uibopuu  Purtsi  09.05.1929 78
Erna Leedo  Puka  17.05.1929 78
Helju Madiste  Plika  19.05.1929 78
Veloona Laul  Puka  03.05.1930 77
Elsa Näppi  Vaardi  26.05.1930 77
Maie Puurits  Pühaste  20.05.1931 76
Tatjana Orlo  Puka  05.05.1932 75
Ave-Viola Ainso  Soontaga  08.05.1932 75
Ester Tenno  Puka  21.05.1934 73
Leena Petter  Ruuna  05.05.1935 72
Helju Lipping  Puka   28.05.1935 72
Rein Mändla  Soontaga  14.05.1936 71
Johannes Alvere  Puka k 19.05.1936 71
Maret Kübar  Soontaga  15.05.1937 70
Õie Pind  Puka   26.05.1937 70
Els Teder  Kuigatsi  03.05.1938 69
Maive Kaupmees  Komsi  10.05.1938 69
Ülle Kampus  Pühaste  09.05.1939 68
Erna Ilisson  Puka  11.05.1939 68
Heldur Hainsalu  Puka  12.05.1939 68
Helvi Väljaots  Aakre  21.05.1939 68
Ene Leppik  Kuigatsi  03.05.1940 67
Helgi Talvik  Komsi  16.05.1940 67
Veera Allev  Puka  23.05.1941 66
Asta Ojasalu  Aakre  08.05.1942 65
Hilda Vernik  Plika  07.05.1946 61
Iivi Raudsepp  Puka  06.05.1947 60
Heino Eranurm  Komsi  22.05.1940 67
Erich Ilves  Prange  02.05.1943 64
Enn Pikk  Pühaste  03.05.1943 64
Vaino Tiidt  Plika  03.05.1944 63
Hinno Sarapuu  Puka  22.05.1944 63
Jaan-Heino Tipka  Vaardi 23.05.1947 60
Ene Küla  Puka  13.04.1947 60

SÜNNIPÄEVAD mais

AMETLIK INFO

välja päeva laureaat ja need olid 
meie mehed (juhendaja Sille 
Lõõndre)! Ise nad ütlevad, et 
kõik laulsid ju hästi, aga ju siis 
nemad olid teistest paremad. 
Esimest korda anti välja rändka-
rikas, mida tuleb minna kaitsma 
järgmisel kevadel Missosse. 
   2009. aastal on kolme maa-
konna ansamblipäevad meie 
korraldada. Enne suve toimub 
veel mitu üritust, kust võtab 
teiste taidlejate kõrval osa ka 
meesansambel.
   Toredat kevadet Teile, mehed 
ja okas kurku!

HELGI PUNG 
Puka rahvamaja juhataja

Puka vallavalitsuses  
� Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Osaühingule 
Neiveland Ruuna külas Herefordi maaüksus 21,39 ha; Aime 
Klaisile Palamuste ja Pedaste külas Semperi maaüksus 35,17 
ha; Raimo Roobale Palamuste külas Lepiku maaüksus 50,0 ha; 
Osaühingule HelMel Investment Plika külas Kasemetsa maaük-
sus 6900 m2. 
� Anti nõusolek väljastada ehitusluba Arvo Markovile temale 
kuuluva Puka alevikus Jaama tn 2 asuva elamu rekonstrueeri-
miseks.
� Toimetulekutoetust otsustati maksta aprillis neljale isikule. 
� Ühekordset toetust otsustati maksti ühele isikule 1000 krooni 
ulatuses.  
� Nõustuti Margus Naglale kasutusloa väljastamisega temale 
kuuluva Rebaste külas asuva valminud elumaja kasutamiseks.
� Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega Andres 
Koemetsale Pedaste külas asuvale temale kuuluvale Sepa kinnis-
tule sauna ehitamiseks ja Valdar Kantsile Puka alevikus, Otepää 
mnt 15 kinnistule sauna ehitamiseks.

Puka vallavolikogus 
� Muudeti Puka valla 2007. aasta eelarvet.
Käesoleval aastal ehitatakse Puka rahvamaja juurde vabaõ-
hulava ning hakatakse remontima rahvamaja, kuid nende 
tööde teostamiseks puuduvad valla eelarves piisavad raha-
lised vahendid. Vabaõhulava kasutamise järele on olnud 
vajadus pikka aega, ehitise valmimine käesoleval aastal on 
eriti tähtis seetõttu, et Võrtsjärve Suvemängud toimuvad 
Pukas ning korraldaja on Puka vald. Rahvamaja hoone 
on otstarbekas rekonstrueerida ühes etapis. Vallavolikogu 
otsustas anda vallavalitsusele õiguse laenu võtmiseks kuni 
kuue miljoni krooni ulatuses .
� Kinnitati hariduskomisjoni põhimäärus.
� Kinnitati hariduskomisjoni ja revisjonikomisjoni tööp-
laanid.
� Puka valla 2006. aasta eelarve täitmise auditeerijaks mää-
rati audiitorfirma OÜ Juristibüroo Fides.

Puka vallavalitsus täpsus-
tab Puka alevikus asuvate 
tänavate asukohti, mää-
rab tänavatele nimesid 
ning korrastab kinnistute 
numeratsioone. 
   Tänavate asukohtade 
skeemidega saab tutvuda 
vallavalitsuses. 
Suuremad sellekohased 
muudatused on kavan-
datud Oja tänava, Töös-
tuse tänava ja Otepää 
maantee osas. 

Ootame 1. maiks ettepa-
nekuid ja kirjalikke arva-
musi.

1. maist 2007 rakendub 
Puka vallavolikogu 25. 
jaanuar 2007 määrusega 
nr. 3 „ AS Valga Gomab 
Mööbel Puka tsehhi piir-
konna reovee käitlemise 
hinna kehtestamine” keh-
testatud reovee käitlemi-
se hind 9.40 kr/m3. 

   Kliendilt kanalisatsioo-
ni juhitava heitvee hulk 
loetakse võrdseks vee-
võrgust tarbitud vee ko-
gusega.

OÜ Ott-Abistaja 
teostab järgmisi kaeve-
töid miniekskavaatoriga 

vee- ja kanalisatsioonitras-
sid, elektrijuhtmed, ääreki-
vid, vundamendid jne.

Samas transportteenus 
Ford-kaubik 2 T, haljastus-
teenus – murude pügamine, 
tehniliste küsimuste nõusta-
mine ja abi.

Pakume tööd ekskavaatori-
juhile, vajalik autojuhi E-ka-
tegooria.

Lisaks pakume sõiduauto-
haagiste laenutust – 40 
krooni tund.

Tel. 5147 833, 7655 786. 
Sulev 

OÜ AGRIMIX otsib oma meeskonda 

tootmistöölisi.
Väljaõpe kohapeal.

Tel: 51-15-622

AJALOOST

Pukas oli külas Valgamaa Kodukandi Ühenduse 
esindus, et kohtuda kohalikus vallavalitsuses 
külaentusiastidega. Räägiti märtsis toimunud 
Valgamaa külade maapäevast ja Eestimaa külade 
maapäevaks ettevalmistamisest 17.-18. oktoobrini 
Valgamaal. 

   Pukale eeskujuna tutvustas ajakirjanik ja 
maakonna kodukandi ühenduse tollane 
juht Urve Sinisalu eeskuju väärivat tege-
vust Vidrikest. Marika Oeselja eestvõttel 
oli Vidrike külas sel ajal tegutsemas tea-
betuba, kus alustati huvilistele arvutiõpet. 
(Valgamaalane, 29. apr., 1997).

10 aastat tagasi (1997)

kasvavat metsa ja maad, 
lehtpuu- ning okaspuupalke.
 

Tel 5056 829, e-post olev@okoteh.ee

Ökoteh OÜ

OSTAB:

Suurte ja väiksemate 
haljasalade niitmine murutraktori ja trimmeriga.

Info: tel. 5200 838



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

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

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

Vean tasuta ära teile mitteva-
jaliku vanametalli (ka pliidid, 
külmikud, autod, elektrimooto-
rid jne). Kuulutus ei aegu. Tel. 
5562 8624

Müüa lõhutud küttepuid (kask, 
lepp). Ostja vedu. Tel. 5393 
8049

Ostan maad looduslikult kaunis 
kohas. 56603678 Koit

Ostan tootmiseks sobiva pinna 
5660 3678 Koit

Puitfassaadid, aiad, terrassid. 
5202 870; 5661 0665

Maalritööd. 5202 870; 5661 
0665

Soovin osta maad Valgamaal, 
Põlvamaal ja Võrumaal. Tel. 
5660 0738

Vajatakse 2-3 ehitustöölist 
maja ja abihoonete remondiks 
Kuigatsis. Tel. 5565 1646.

Üürin või ostan korteri. 5819 
2760.

Üürin väikse maja, majaosa 
puhkuseks. 5819 2760

Müüa klaasuksega bullerjan 01. 
Info telefonil 5022 795.

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

Korralik naine soovib osta Ote-
pääl või lähiümbruses ahiküt-
tega korteri või majaosa. Seis-
ukord ei ole oluline. Tel. 5363 
5227
 
Ostan vanaaegseid punaseid 
telliseid. Tel. 5126 884.  

Müüa küttepuid. Tel. 5666 6900

Müüa Peugeot 307 universaal, 
v\a 2003. Küsi infot 5067 980.

On vaikus ja rahu Sinuga – mälestus jääb meiega

VERNER TEDER
17.11.1929-30.04.1982

25. surma-aastapäeval mälestavad lesk ja 
tütred peredega.

K U U L U T U S E D
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On lahkunud meie kallis vanaisa 

AKSEL KELDO
21.06.1925 – 20.04.2007

Leinavad tütretütred peredega.

Leinas kodumaja seinad,
lilled, puud ja koduõu …

Avaldame kaastunnet Eevi, 
Maila ja Juhani peredele kalli

AINO SEERI
18.06.1924 – 19.04.2007

kaotuse puhul.

Ene ja Mati peredega.

Meil kõigil on miskit head ja suurt, 
mis on olnud vaid meie päralt.

See maa peale siis ka veel elama  jääb, 
kui sulgub kord sinine värav.

Meie südamlik kaastunne Imbile, 
Üllarile ja Üllele perega

ÜLO TÄPSI 
surma puhul.

Perekond Möldre

ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜ  teostab
Tehase 2, Otepää

 autode tehnilist ülevaatust.
Avatud   E-R 9.00-19.00

 L 9.00-15.00

Teid teenindavad E. Lopman, A. Vasemägi.

Tel. 7663 751

Siiras kaastunne Juhani perele 
kalli

AINO SEERI 
18.06.1924 – 19.04.2007

kaotuse puhul.

Valdur Rootsma pere

Avaldame kaastunnet abikaasale 
ja perele

AKSEL KELDU
21.06.1925-20.04.2007

surma puhul.
Otepää vabadusvõitlejad

Ei astu jalg sul enam armsaid radu
ei ava käsi koduväravat.

Mälestame sõbralikku naabrit ja 
avaldame südamlikku kaastunnet 
abikaasale, venna perele ja lastele 

peredega 
AKSEL KELDU

kaotuse puhul.
Perekond Veski, Mõttus, Korp, 

Kangro, Kroon, Vahrushev ja Liisi, 
Mare, Elvi, Ella, Silvi, Alli, Heino, 
Vaike, Endla, Kaja, Harri, Eduard, 

Lehte.

Südamlik kaastunne 
Kaido Pukile 

isa 
kaotuse puhul.

Naabrid Lipuväljak 20 majast

Südamlik kaastunne Eerile venna

ERNST PUKKI
surma puhul.

KÜ Kopli 8 elanikud

Tühjaks jäi tare,
 kurvaks jäi kodu …

Mälestame kallist abikaasat, isa, 
vanaisa ja vana-vanaisa

ÜLO TÄPSIT
10.01.1934-23.04.2007 

Omaksed

Mälestame vaikses leinas

ÜLO TÄPSIT
Meie sügav kaastunne Ülle 

perele ja omastele.

Põhjakotkas Otepää osakond ja 
Otepää Reisibüroo

MAIMU PIIRILINN
09.09.1937 - 12.04.2007

Mälestame auväärset naabri-
memme

AINO SEERI
Jagame omaste leina.

Perekonnad Kinks, Kört, Tagel, 
Nuut.

OÜ Raudsepa Auto
Otepää küla tehnokeskus 

(1 km kesklinnast)

E-R  9.00-17.00, LP- suletud.

�
   REHVITÖÖD

�
   sõiduautode 

REMONDI- JA PLEKITÖÖD
�
  värvi eeltööd ja 

VÄRVIMINE

Tel. 7663 795, 5540 659

Nuustaku Pubi ootab 
oma meeskonda 
KOGEMUSTEGA 

kokka ja ettekandaja-
baarmeni ning suvehoo-

ajaks kööki abitöölist.

Info@nuustaku.ee ja 

tel.5299 713.

ANNIMATSI 
KÄMPING 

pakub tööd 
köögis ja baaris.  

Tel. 511 0317

Otepää Invaühingu 
liikmetele

EKSKURSIOON 
Läti vabariiki toimub 
kolmapäeval, 16. mail 

Väljasõit kell 7.00 
Rae kohviku juurest. 

Eelregistreerimine:
Tel. 7655 330  E. Saar 

kuni 10. maini. 
Osavõtumaks 20 krooni. Passid 
või ID-kaardid kaasa!

Kaotus on valus,
 mälestus jääb.

Südamlik kaastunne abikaasale, 
tütre ja poegade perele kalli isa

AKSEL KELDO
kaotuse puhul.

Eldor, Malle, Lehte, Elsa

Valga Puu OÜ müüb 

3 meetriseid küttepuid koos kohaletoomisega
Lepp –  180 kr. / rm. + käibemaks
Haab – 180 kr. / rm. + käibemaks

Info E-R kell 9:00 – 16:30
Tel. 7670 370

Õhtu algus 20.00

Info: info@nuustaku.ee
Tel. 5668 5888

„NUUSTAKU” 
Pubi

kl. 11.00  – 24.00-ni.

MAIKUU  mängukava:

R     4. mai – ans. Nööp
L    5. mai – ans. Reliikvia
N  10. mai – Eurovisiooni 
                  eelvoor

R  11. mai – ans. Testament
L  12. mai – Eurovisioon 
                  suurel ekraanil

R  18. mai – ans. WHB
L  19. mai – ans. WHB
R  25. mai – ans. Nööp
L  26. mai – ans. Mini MTJ

Lp. AMS-i liikmed. Palume teid laupäeval, 28. aprillil 
kell 9.00 aiandusmaja juurde. Hurda 5   heakorrastustalgutele.

Korrastame aeda ja puhastame aiandusmaja aknad.

Töövahenditeks palume kaasa võtta käru, reha, luud või hang.

 Heakorrastuspäeva lõpetame kohvilauas.            Juhatus

Hotell Karupesa 
restoran 
võtab tööle  

koka.

CV saata hiljemalt 06.05.2007
e-mail:katrina@karupesa.ee
või Tehvandi 1a, 
Otepää 67406

Otepää   Kevadlaat
Laupäeval, 19. mail aian-
dusmaja esisel platsil 
J.Hurda 5 
algusega kell 8.00.

Müügil köögiviljade ja lillede tai-
med, istikud, viljapuud, põõsad, 
aiatarvikud, väetised, lillesibulad, 
seemned, tööstuskaubad, käsitöö, 
talurahva toodang. On vahavahe-
tus ja kunstkärgede müük.
Käsitöö näitus, einelaud.

Tulge laadale müüma ja ostma!

Laadakorraldaja Otepää AMS

ILUTEENUS
maniküür, jumestus, 
näohooldus, 
kosmeetikatooted

ruum 302
Lipuväljak 13

Otepää
mob +372 517 6599

E - R  9 - 16

Kaotus on valus, mälestus jääb …

Avaldame sügavat kaastunnet 
Üllele perega kalli isa

ÜLO TÄPSI
surma puhul.

Lille 1 elanikud ja Salme

Tuleme ikka mõttes su juurde iga-
vesti.

Hinges mälestus 15 aastat.

KALJU ELJAND
Mälestavad lesk, lapsed ja lap-

selapsed perega.

Saray Grupp OÜ 
teostab

ehitus- ja remonditöid, 
samuti teeb 

kaminaid ja ahjusid. 

Tel 5520 680; 
+358 509300350

OÜ Hortense 

pakub tööd 

majapidajannale 
Otepää lähedal asuvas 
hoonetekompleksis.

Tel 5216 874

Pühajärve Spa hotell 
võtab tööle:

köögi abitöölise,
spaa-protseduuride 
teostaja

Info tel 5226 234

OÜ Hortense 
TEOSTAB  

kaeve- ja

 planeerimistöid 

uue roomik-

ekskavaatoriga 

JS 200. 

Tel. 5216 874

                  
� 2007 KYMCO, CPI  ROLLERID ON KOHAL              
� kvaliteetsed HYOSUNG mootorrattad
� HARLEY- DAVIDSON VARUOSAD 
� Erinevad liisinguvõimalused
� Varuosad, sõiduvarustus 
Rollerite ja mootorrataste hooldus

Korralikud AUTOREHVID suveks!

    E- R 10.00- 17.00            
    L      10.00- 16.00

      Tel. 56 62 9904 
Valga põik 1, OTEPÄÄ   

OÜ Kaseke Grupp korraldab kevadlaada 
Jõgevamaal, Puurmani vallas, Pikknur-
me külas.
   Toimumisaeg 4.-6. mai 2007 
kell 9.00- 20.00.
Laadale on oodatud kõik kauplejad, kes 
tegelevad aianduse, käsitöö, kunsti, 
mesinduse, ehituse ja loodustoodetega. 
Külastajatele on sissepääs tasuta.
Osalejatele on pakkuda erinevate 
suurustega müügiplatse, hinnad alates 
200.- kolm päeva.

   Kõigil kellel tekkis huvi palume võtta 
ühendust numbritel 5664 3306 või 

5267 907.

Aprillis toimusid Eesti XII maaspordimängude võrkpalli eelturniirid.

Valgas 6.-8. juulil toimuvale finaalturniirile 16 parema hulka pääses Otepää naiskond. Meeskond jäi jagama 17.-24. kohta.

Kolmas Otepää orien-
teerumiskolmapäevak 
toimub 2. mail Kellamä-
el. Start on avatud kella 
16-19.30. 

Tähistus Otepää-Vidrike 
teelt.

Südamlik kaastunne Esterile 
vanaisa 

AKSEL KELDU
kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus
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MEENUTAME MÖÖDUNUT

19. mail 2oo7 toimub Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses (Lasketiir) Elva EPT töötajate 
kokkutulek.
   Saame kokku, et taas meenutada käidud teed, ulatada terekäsi endisele kolleegile, tuletada meelde 
koos veedetud hetki. Teisalt ärgitab selline kokkusaamine inimesi jäädvustama möödunut ning innustab rohkem ka 
igapäeva toimingute kõrvalt tegelema vaba aja veetmisega.

Mäletate veel?
Elva Rajoonidevahelise Põllumajandustehnika Tootmiskoondis (ELVA EPT) oli omaaegne Elva linna ja ümber-
kaudsete valdade suurim tööandja. Töö polnud kergete killast: parandati haritavat maad, ehitati poldreid ja 
maaparandusobjekte, kuivendati ja niisutati, koguti freesturvast, lubjati põlde, ehitati kõvakattega teid, truupe ja 
kraave, tehti mullatöid, remonditi ja valmistati loomakasvatus- ja söödatootmisseadmeid. Kaasa aidati Tehvandi 
suusahüppetorni, Otepää rolleriraja ja suusahüppetorni maandumisraja ehitusel aga osaleti ka EPT-de vahelistel 
nelikkohtumistel ning võeti osa juhtivate töötajate spartakiaadidest, Elva talimängudest, ettevõtte suve-ja talimän-
gudest kogu perele.
   Klubi isetegevusringides osaleti aktiivselt, samuti klubiõhtutel. EPT süsteemi taidlusülevaatustel saavutati auhin-
nalisi kohti.
Mälumängurid olid tihti võidukad, katsudes rammu ka mnemoturniiri „tarkade klubiga”. Populaarsed olid kino-ja 
videoklubi.

Selle kõige meenutamiseks saamegi kokku. Osalemiseks teata hiljemalt 1. maiks Kaja Parts 
– telefon 7356 224, 5344 8175 või Milje Küllike Muttik telefon 5524 659.

Poollooduslike koosluste hooldami-
se toetust maksab PRIA

Meie olulisemate loodusrikkuste hulka kuulu-
vad poollooduslikud kooslused. Hämmastava 
liigirikkusega silma paistvad ranna-, lammi-, 
puis, loo-, aru-, soostunud ja sooniidud on 
tekkinud mitmesaja aasta vältel traditsioonilise 
maakasutuse mõjul ning vajavad säilimiseks 
pidevalt inimeste kaasabi. Liigirikkuse eeldu-
seks on järjepidev niitmine või karjatamine, 
mille lõpetamisel alad võsastuvad, muutudes 
lõpuks metsaks.
   Peatamaks looduskaitseliselt üliväärtuslike 
poollooduslike koosluste kadumist on riik 
alates 2001. aastast Keskkonnaministeeriumi 
vahendusel toetanud poollooduslike rohu-
maade hooldamist ja taastamist loodushoiu-
toetuse maksmise ja loodushoiutööde tegemise 
lepingute sõlmimise teel. 
   Maaomanikud ja -kasutajad on saanud toetust 
selle eest, et teevad heina või karjatavad väär-
tuslikel poollooduslikel rohumaadel lambaid, 
veiseid, hobuseid ja teisi loomi. See on aidanud 
säilitada seni veel esinevaid poollooduslikke 
kooslusi ja Eestile omast maastikku. Kuue aasta 
(2001-2006) jooksul on riik selleks eraldanud 
iga-aastaselt 18,2 kuni 30,1 miljonit krooni. 
Hooldatud ja taastatud niitude ja karjamaade 
pindala ulatus 2006. aastal 21 800 hektarini.

Toetuste määrad 2007. aastal

Poolloodusliku koosluse hooldamise toetuse 
määraks on puisniidu ühe hektari kohta 3600 

krooni aastas, kõigi ülejäänud poollooduslike 
koosluste, nagu ranna-, lammi-, soostunud ja 
sooniidu, loopealse, kadastiku, nõmme, aru-
niidu või puiskarjamaa hooldamise eest 2800 
krooni ühe hektari kohta aastas.
   Teadmiseks tõsiasi, et poolloodusliku koosluse 
hooldamise toetust ei või taotleda maa kohta, 
mille kohta taotletakse ühtset pindalatoetust ja 
täiendavat otsetoetust või teisi maaelu arengu-
kavaga seotud pindalatoetusi.

Loodushoiutoetust maksab Riiklik 
Looduskaitsekeskus (LKK)

Loodushoiutoetust makstakse 2007. aastal 
kaitsealadel, hoiualadel ja püsielupaikades 
(sh Natura 2000 aladel) asuvate poolloodus-
like koosluste taastamise (sh. niitude võsast 
puhastamise ning puisniidul ja puiskarjamaal 
puurinde liituvuse vähendamise) ja tarade 
ehitamise eest.    
    Loodushoiutoetuste taotlusi võetakse vastu 
LKK kontorites Haanjas ja Karulas. Toetuste 
tänavused määrad on veel kinnitamisel.

Tähelepanu kõik senised loodushoiutoe-
tuste saajad ja ka teised asjahuvilised, kelle 
omanduses või kasutuses on Natura 2000 ala 
piiridesse jääv looduslik rohumaa! 
   2007. aastal makstakse pool-looduslike 
koosluste hooldamise toetust Natura 2000 
aladel PRIA kaudu. Kõigepealt tuleb taotle-
jal kontrollida PRIA kodulehelt (www.pria.
ee) põllumassiivide veebikaardilt või Riikliku 
Looduskaitsekeskuse (LKK) regiooni kontorist, 

Niitmistoetused Natura 
2000 aladele

Juba viiendat kevadet järjest kutsutakse 
metsandusega tegelevaid ettevõtteid ja 
erametsaomanikke üles tagama metsa-
des kevad-suvisel perioodil võimalikult 
soodsaid pesitsemis-poegimisvõimalusi 
meie loomadele. 
   See nn. raierahu periood on sisse seatud 
ajal, mil enamik meie linnu- ja loomaliiki-
dest tegeleb järglaste kasvatamisega. Ka 
metsa kahjustavate seenhaiguste leviku 
kõrgaeg jääb samasse ajavahemikku, 
samuti metsateede lagunemine. Seega 
tasub majanduslikult mõtleval metsame-
hel kirves ja saag sel perioodil seinale 
riputada ning keskenduda enam uue 
metsapõlve rajamisele. Ornitoloogide 
soovitustest lähtuvalt algab raierahu 15. 
aprillist ja kestab kuni 31. juulini. 
   Tänavune kevad on üsna varajane ja 
tõenäoliselt alustavad linnud pesitsemist 
juba varem. Riikliku Looduskaitsekeskuse 
Põlva-Valga-Võru regioon soovitab 
metsaomanikel raietest kaitsealadel sel 
ajavahemikul loobuda. Teostada võib 
metsakultuuride hooldust ja metsa-
materjali vedu vahelaost. Keelatud on 
metsamaterjali kokkuvedu raielangil. 
   Raierahu kehtestamisega soovib 
looduskaitsekeskus, et metsaomanik 
mõtleks ja näeks metsa kui tervikut. 
Eelmistel sajanditel elasid ja kasvasid 
inimesed koos metsaga, nähes igapäe-
vaselt metsas toimuvat kõrvalt. Mets oli 
loomulik elukeskkonna osa ja sellega 
arvestati. Tänapäeval on olukord paraku 
muutunud. Nüüdisaegne metsaomanik 
elab reeglina oma metsaomandist eemal 
ning pahatihti piirduvad tema mõtted 
metsa kohta numbritega - paljude jaoks 
vaid rahanumbritega. Samas on oluline, 
et silmist ei lastaks suuremat tervikpilti 
– metsa kui elukeskkonda seal elavatele 
putukate, lindude ja loomadega. 

Kevadised raied võivad põhjustada 
metsakahjurite levikut
   Suvised mehhaniseeritud hooldus-
raied, kus traktorid vigastavad kasvama 
jäävate puude juuri ja tüvesid, põhjusta-
vad paari järgmise aasta jooksul puude 
intensiivset kuivamist. Väga ohtlikud 
on suvised raied juurepessuõrnades 
metsades – neid raieid võib nimetada 
juurepessu tahtlikuks levitamiseks. Levik 
toimub ka värskete kändude kaudu.  
   Talvise raie kändudega seda ei juhtu, 
sest talvel seeneeosed ei levi. Kevadeks 
on kändude pinnal toimunud biokee-
milised protseduurid muutnud kännud 
praktiliselt nakatumiskindlaks. Puude 
tüvede ja juurte vigastamine soodustab 
nii juure-, kui ka tüvemädanike levikut. 
Nende levimise peamine aeg on Eestis 
aprilli teisest poolest juuni lõpuni, mõnel 
aastal juuli keskpaigani. 
   Metsaveomasinad kahjustavad pin-
nast
   Raske metsatehnika võib kevadel, kui 
maapind ei ole enam külmunud, pinnast 
oluliselt kahjustada. Metsakõdu kahjus-
tamisel aeglustub või peatub looduslik 
mullateke. Soojal aastaajal lõhub metsa 
raiumine ja väljavedu metsakõdu täiesti 
kuivadel leede-liivmuldadel (6% metsa-
maadest), mistõttu vee aurumine ja kadu 
suureneb järsult. Glei- ja turvastunud 
glei- ja soomuldadel (vastavalt 30, 8 ja 
37% – kokku 75% metsamaadest) lõhub 
suvine raie mitte üksnes kõdu, vaid ka 
mulla pealiskihid ning moonutab vee- ja 
õhureþiimi sügavate jälgede (tehiskraa-
vide) kaudu. Mai lõpuni, mõnikord juuni 
alguseni on samamoodi mõjustatavad ka 
gleistunud ja isegi näivleetunud mul-
lad (kokku 10% metsamaadest). Suvise 
raiega ohustatud muldi on seega 91% 
metsamaadel. 

Kevadsuvised raied häirivad lindude 
pesitsemist
   Suuri kahjustusi tekitatakse ka pesitse-
vatele lindudele. Mõnede metsalindude 
pesitsusperiood algab juba veebruaris, 
viimased lõpetavad pesitsemise septemb-
ri keskel. Märtsi algul pesitseb meie 
metsades Eesti Ornitoloogiaühingu and-
metel 5 liiki, aprilli algul umbes 30 liiki, 
mai algul 70 liiki , juuni algul 95 liiki, 
juuli algul 70 liiki ja augusti algul 20 liiki. 
Pesitsusaktiivsuse tipp-perioodil pesitseb 
Eesti metsades miljoneid linnupaare. 
   Kui pesitsuse ajal lõhutakse pesa või 
haudeperioodil häiritakse pesal istuvat 
lindu, võib ta pesa hüljata. Uue pesa 
ehituseks ja teiseks haudeperioodiks 
ei pruugi aga aega ja energiat enam 
jätkuda. Siinkohal kutsume üles ka 
trasside raietega tegelevaid ettevõtteid 
(Eesti Energia, Eesti Gaas, teedevalit-
sused jt.) raierahust kinni pidama, sest 
elektriliinide all, gaasitrassidel ja teede 
servaalade võsastikes ning maapinnal 
pesitsevad samuti linnud. Muidu jääb 
ettevõtmine poolikuks, kui kõigil aladel, 
kus linnud elavad, ühtmoodi ei talitata. 
   Ülalpool on käsitletud ainult mõned 
teemad, mida kevadsuvised raied puu-
dutavad. Täpsemat infot kevadsuviste 
raiete kohta saab lugeda internetis 
aadressil: http://www.loodus.ee/hirundo/
konverents/materjalid/index.html.

URMAS ROHT, Riikliku Looduskaitsekeskuse 
Põlva-Valga-Võru regiooni direktor

URMAS METS, Riikliku Looduskaitsekeskuse 
Põlva-Valga-Võru regiooni metsahoiu 

spetsialist

kas tema käsutuses olev looduslik rohumaa 
asub Natura 2000 alal ja on tunnistatud väär-
tuslikuks poollooduslikuks koosluseks. Seejärel 
tuleb minna LKK regiooni kontorisse ja esitada 
toetuse saamise taotlus kinnitamiseks LKK töö-
tajale, kes kontrollib, kas see ala, kuhu toetust 
taotletakse, asub ikka Natura 2000 alal ja kas 
seal on inventeeritud poollooduslik kooslus.  
   Seejärel tuleb LKK regiooni poolt kinni-
tatud taotlus esitada PRIA-sse. PRIA-sse saab 
taotlusi esitada 2. maist – 22. maini. LKK-st 

on võimalik kooskõlastust saada 2. maist kuni 
20. maini. 

Taotluste kooskõlastamine:

LKK Otepää kontoris (Kolga tee 28, Otepää) 
etteteatamisel telefonil 7669 296 või 5340 8012 
(Jan Ruukel).
LKK Karula rahvuspargi Ähijärve kontoris N 
9.30-16.00. Lisainfo samadel telefonidel.

Keskkonnaministeerium

Looduskaitsekeskus kutsub metsaomanikke 
üles pidama kevadist RAIERAHU

Poollooduslike koosluste säilimise eelduseks on nende iga-aastane hooldamine. 

TULE 
SHAPINGUSSE!

Treeningud algavad 7. maist 
esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19 

Pühajärve Spa hotelli 
aeroobikasaalis. 

Treener Signe Sumin
1 treeningkord 60.-, 

10x kaart 480.-, 30x kaart 1200.-
• Shapingu tutvustus 
www.pyhajarve.com

•7. mail tutvustav treening TASUTA
• Info ja registreerimine tel 766 5555
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