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Valgamaa kuu Riigikogus
MONIKA OTROKOVA

5. mail avas Riigikogu esimees Ene Ergma Valgamaa
kuu. Ta kutsus Riigikogu liikmeid osalema selle raames
toimuvatel üritustel.
MONIKA OTROKOVA
ARVO SAAL
Riigikogu esimees kinnitas, et
Valgamaa on ilus koht, kus ta on tihti
külas käinud. Maavanema ülesannetes Kalev Härk ütles oma sõnavõtus,
et valgamaalased tõid Riigikokku
kaasa ettepanekud Valgamaa elu
edendamiseks ja parandamiseks.
Riigikogu fuajees avati nädal
Ettevõtlik Valgamaa, kus meie ettevõtjad tutvustasid oma toodangut.
Kohal olid hotell Metsis, Taagepera
loss, Sangaste Rukki Maja, Pühajärve
puhkekodu, Sangaste Linnas,
Otepää Golf, Otepää Lihatööstus
Edgar, Astelpajutooted OÜ, AS
Ritsu, vaibavabrik Oteks ja moostitootja Bacula.
Hästi läksid kaubaks Otepää lihatööstuse tooted, aga ka teiste meie
piirkonna ettevõtjate pakutav.
Samal päeval vastas peaminister
Andrus Ansip Riigikogu infotunnis
arupärimisele Valga ja Valka linna
elanikkonna teenindamise kohta.
Peaminister rääkis regiooni
tervishoiu arengukavast, ValkaValga ühisbussiliinist, Riia-Valga
vahelise rongiühenduse taastamisest ja kinnitas, et kahe linna koostööd on võimalik alati tihendada ja
paremaks muuta. Probleemiks on

Valgamaa kuu avapäeval tutvustasid Riigikogus oma toodangut meie maakonna ettevõtjad, nende
hulgas mitmed meie piirkonna ettevõtjad. Nende poolt pakutava vastu oli suur huvi.

teenuste erinevad hinnad, mis ei lase
lätlastel, liiga palju teenuseid Eesti
poolelt osta.
Infotunni stenogrammi saab lugeda internetis: http://www.riigikogu.
ee/?op=steno&stcommand=stenogr
amm&date=1209989100#pk2032.
Eile tutvustati Riigikogu sotsiaalkomisjoni istungil Valgamaa tööhõive
parandamise kava ”Rohkem ja paremaid töökohti Valgamaale”.
Erilist tähelepanu soovitakse selle
kavaga pöörata inimestele, kes pole

end töötuks registreerinud, kuid ei
ole ka tööturul aktiivsed.
Esinesid maavanema ülesannetes Kalev Härk, maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiuosakonna juhataja Ülla Visnapuu, MTÜ Partnerlus
juhataja Ivika Nõgel ja SA Valgamaa
Arenguagentuur juhataja Ülle
Juht.
Esmaspäeval, 12. mail algab
Riigikogus nädal Elurõõmus
Valgamaa. Ennast tutvustavad
maakonna külaseltsingud, kodanikeühendused ning aktiivsed noored,

toimub käsitööesemete müük.
Avatakse Valgamaa noorte tegemisi ja külaseltsinguid tutvustav näitus.
Riigikogus on ka Puka kunstikooli
laste tööde näitus.
19. mail algava nädala teema on
Ajalooline Valgamaa.
Üleval on näitus „Valgamaa omavalitsuste juhid läbi aegade, Eestimaa
esimesed valgamaalased ja kuulsad
valgamaalased.” Näitusel on esindatud ka Valga Isamaalise Kasvatuse
Püsiekspositsioon.

Otepää gümnaasiumi meediaklass
lõikas loorbereid
1. mail jõudis Tartus piduliku finaalini lõppeva õppeaasta koolimeedia konkurss.
Otepää gümnaasium esitas vabariiklikule
võistlusele sel aastal ilmuma hakanud
koolilehe Otu Tungal ning 5 raadiosaadet.
Sellist auhinnasadu poleks meediaklassi
noortest keegi osanud oodata! Seda suurem oli rõõm oma tublidust tõdeda vabariigi publiku ees.
Koolilehti oli konkursile esitatud 54
ning meie leht pälvis kolmanda koha, olles uustulnukana suur üllataja. Zhürii arvas nõnda: „Mis salata, teil on väga tore
leht! Sisult mitmekesine ja meeleolukas.
Lõbus, aga samas
ka asjalik lugemine. Leht esindab
väikelinna-mentaliteeti ja „naabrivalvet” selle sõna parimas-naljakaimas
tähenduses. Teil
on sära ja vaimukust, mida Eesti
meedias tikutulega
taga tuleb otsida.”
Lisaks anti välja järgmised auhinnad:
Parim lühiuudis (I) Siim Lassmann; Parim
uudis (II) Triin Tigane; Parim olemuslugu
(II) Triin Tigane; Parim probleemlugu (V)
Liina Kutsar ja Mari-Liis Mühlberg.
Kooliraadioid tegutseb Eestis vähe, konkursil osales vaid 5 kooli. Meie kool sai
eripreemiad parima intervjuu eest (Willi
Pastak ja Tambet Leopard) ning eriteema
„Erinevad üheskoos” eest (Kerli Adov ja
Kadi Reha). Igal aastal saavad tublimatest
tublimad auhinnaks välisreisi. Sel aastal
naeratas õnn ka meie „ajakirjanikele” Kerli
Adovile ja Kadi Rehale – neid ootab preemiaekskursioon Tshehhi pealinn Prahasse.
MARIKA PAAVO, meediaklassi õpetaja

Ö

eldakse,et ei ole vaja alati teha midagi
suurt, aga tee alati midagi head. Kodanikualgatus Teeme ära 2008 oli just
selline aktsioon, kus tehti mõlemat, suurelt ja
head Eestimaa loodusele. Otepää vald on üks
puhtamaid omavalitsusi vabariigis, mis aga
muidugi ei tähenda, et meil prügi poleks. On
ja jääb ülegi!
Vabatahtlikud kaardistajad märkimisväärseid
prügihunnikuid meil ei täheldanud ja need, mis
kaardistati, asuvad kas eramaal, riigimetsas või
muud juriidilist vormi omavat kinnistul.
Sellisel puhul,et omaniku territoorium puhas
oleks on juba nende mure ja kohustus,paraku.
Otepää valla puhtusele on kaasa aidanud vallakodanike teadlikus ja koostöö vallavalitsusega.
Kindlasti ka kodanikujulgus, mida võiks veelgi
rohkem olla, sest siis ei kipuks vääritud inimesed oma prügi ladustama selleks mitte ettenähtud
kohta.
3. mail koristati ka meie linnas ja külades.
Tahan siin tublimaid välja tuua. Kõigepealt tänan

Hea teeline!

ARVO SAAL

Tegime ära
2008 Otepääl

Mai algul avas 206 Eesti pühakoda oma
uksed, et turistid, rändajad ja ka lihtsalt
uudistajad saaksid kirikutega tutvuda ning
mõningates neist ka ööbida.
Valgamaal on teiste hulgas avatud
EELK Otepää Maarja kirik ja Sangaste
Püha Andrease kirik.

Sellised ”lilled” õitsevad Otepää vallas riigimetsas ka pärast koristusaktsiooni.

Ilmjärve,Kaurutootsi, Tõutsi,Vana-Otepää ja
Vidrike küla aktiivseid ja tublisid inimesi, kes oma
kevadiste toimetuste kõrval ei pidanud paljuks
teha korda ka kodukülad.
Linnas aitasid koristada ja korda luua Linnamäe
kaldal laulukoor Lepalind, Otepää Naisselts ja
August Soonberg. Pühajärve pargis ja rannas
toimetasid naisrahvatantsurühm Nuustaku,
looduskaitsekeskuse töötajad, OÜ Bergermaster,
Otepää gümnaasiumi ja Pühajärve põhikooli
lapsed, Ilme ja Olev Tensing, perekond Jaanisted.
Marguse tee aitasid korda teha Laine, Heldur ja

Meelis Linnamägi.
Aitäh ka neile, kes aitasid joota-sööta talgulisi
– Anu Tiirmaa, Merike Sarv ja Ilmar Haak. Tänan
ka teisi vallakodanike, kes on kaasa aidanud, et
vald ilus ja puhas oleks.
14. mail kell 18.00 on võimalik aidata kaasa
Linnamäe koristamisele, selle eestvedajaks Otepää
Lions klubi.
Ilusat kevade jätku, nüüd juba puhtamal
Eestimaal!
Otepää vallavalitsuse heakorraspetsialist
URMAS KULDMAA

Eesti Kirikute Nõukogu veab avatud kirikute kavandit «Teeliste kirikud» kaheksandat aastat. Eesmärk on juhatada inimesi
pühakodadesse tutvuma sinna talletatud
kultuuri- ja ajalooga.

Aafrika vajab vabatahtlikke
Tule aita võidelda vaesuse, nälja ja haiguste vastu!
DRH Holsted’i vabatahlike kool Taanis
valmistab Sind ette 6kuuliseks vabatahtlikutööks Aafrikas. Täpsemat teavet saad
meie eestikeelselt
kodulehelt: http://drh-holsted.seenior.ee
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Otepää

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati anda MTÜle Otepää Aianduse ja Mesinduse
Selts luba korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil
J. Hurda 5 esisel platsil ja Jaani, Tähe, Hurda tänaval
17.05.2008.a ajavahemikul 08.00-15.00 aianduse kevadlaat.
Otsustati kinnitada alljärgnev ametikohtade loetelu, mida
täitev ametnik on pädev väärteomenetluses osalema kohtuvälise menetleja nimel: vallasekretär, munitsipaalpolitseinik, heakorraspetsialist, geoinfospetsialist, ehitusspetsialist.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Solarfox elamu püstitamiseks Otepää vallas Kastolatsi külas Üla-Pettai maaüksusel; OÜle Solarfox elamu püstitamiseks Otepää vallas
Kastolatsi külas Pettai maaüksusel; OÜle Solarfox sauna
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kastolatsi küla Üla
Pettai maaüksusel; Jaanus Barkalale elamu püstitamiseks
Otepää vallas Kaurutootsi külas Lõuna Piirindumäe maaüksusel; Jaanus Barkalale elamu püstitamiseks Otepää vallas
Kaurutootsi külas Oja Piirindumäe maaüksusel; Jaanus
Barkalale elamu püstitamiseks Otepää vallas Kaurutootsi
külas Põhja Piirindumäe maaüksusel; Vahur Leppikule elamu ümberehitamiseks Otepää vallas Arula külas Arula Mõisa
maaüksusel; Alvar Koikile valgustatud jalgraja rajamiseks
Otepää vallas Märdi külas Väike-Trommi maaüksusel;
OÜle Valga Teed Alajaama elurajooni-J. Hurda tn ristmik
kergliiklustee Otepää vallas, Otepää külas ja Otepää linnas;
Kirsti Lambotile kuuri täielikuks lammutamiseks asukohaga
Otepää linn Otepää vald Kalda 24; Tanel Laisaarele sauna
püstitamiseks Otepää vallas Nüpli külas Räbamäe maaüksusel; Viljar Meisterile väikeelamu rekonstrueerimiseks
Otepää linnas J. Hurda 2 maaüksusel.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Jaanus Barkalale
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi
küla Lõuna Piirindumäe maaüksus; Jaanus Barkalale sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla
Lõuna Piirindumäe maaüksus; Jaanus Barkalale abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla
Põhja Piirindumäe maaüksus; Jaanus Barkalale sauna
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla
Põhja Piirindumäe maaüksus; Jaanus Barkalale abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla
Oja Piirindumäe maaüksus; Jaanus Barkalale sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald Kaurutootsi küla Oja
Piirindumäe maaüksus; Ene Margit Tiit`ule suvila püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva küla Karikakra
maaüksus.
Otsustati kehtestada Kääriku külas asuva Suure-Meema
kinnistu detailplaneering.
Otsustati väljastada projekteerimistingimused Kalmer
Tiislerile elamu, asukohaga Pedajamäe küla Üla- Raudsepa
maaüksus ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati jagada Partsilombi, Jaanimäe katastriüksus.
Otsustati määrata hooldaja ööpäevaringse hooldusvajaduse tõttu ühele vallakodanikule.
Otsustati määrata puudega inimese toetust erivajadusest
tingitud lisakulude kompenseerimiseks 7-le vallakodanikule.
Otsustati tagastada ASle Urgen äriühingu poolt riigihankel “Pühajärve Põhikooli katlamaja kütteõli ostmine”
osalemisel tasutud tagatisraha summas 1000.- krooni.
Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää lasteaed Pähklike
katuse rekonstrueerimine” hanketoimingute läbiviimise
komisjoni otsused.
Otsustati müüa kirjalikul enampakkumisel vallavara
sõiduauto Opel Vectra Caravan 2,0 1998.a alghinnaga 20
000.- krooni.
Otsustati anda MTÜle Tartu Maraton luba korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil 11. mail 2008.a ajavahemikus kell 10.00- 12.00 SEB 26. Tartu Jooksumaraton.
Otsustati väljastada kasutusluba OÜle Jaotusvõrk kuuluvale Pikk tn 11 elektrivõrgu liitumise 0,4 kV kaabelliinile
Otepää linnas
Otsustati pidada võimalikuks Esmar Naruski omandis
oleva elamu juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
Otsustati algatada Otepää vallas Kääriku külas asuva
Pülme vallatee teemaa detailplaneering ja kinnitada lisatud
lähteülesanne.
Otsustati määrata ühekordset abiraha aprillikuus 22-le
Otepää valla elanikule.
Otsustati teha vaideotsus T. Karu 22.04.2008 vaide
osas.
Otsustati võtta vastu ja suunata avalikule väljapanekule
Otepää vallas Nüpli külas asuva Kaga kinnistu detailplaneering.
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1. aprillil Otepää vallamaja saalis toimunud ajalookonverentsil esinesid ettekannetega Tartu Ülikooli õppejõud
Ain Mäesalu ja ülikooli ajalooprofessor,
otepäälane Valter Lang.
Räägiti muistsetest linnustest ja muistsete eestlaste vabadusvõitluse algusest
Otepääl Saksa ristisõdijate vastu 800
aastat tagasi (1208).
Seekordsel konverentsil ei olnud veel
juttu lähenevast Otepää 1000. aastapäevast. Mööda minna sellest aga ei saa.
Traditsioonikohaselt loetakse kirjalik
esmamainimine konkreetse asula algdaatumiks.
Loeme Sulev Vahtre 1994. aastal
koostatud raamatust ”Eesti ajalugu.
Kronoloogia”: „Aasta 1116 – Novgorodi
vürst Mstislav teeb koos novgorodlastega sõjakäigu eestlaste vastu ja 9. märtsil
vallutavad nad Otepää linnuse.”
ENE 537.leheküljel märgitakse: „Ürikus
(Novgorodi kroonika) on Otepää linnust
esimest korda märgitud 1116 (Medvežja
golova – Karupea). Sakslaste sissetungi
ajal 13. sajandi algul (1208) oli Odempe,
Odenpe, Caput Ursi tähtis Ugandi tugipunkt.
Arheoloogilised leiud tõendavad, et
Otepääl oli asustus juba I aastatuhande
teisel poolel e.m.a.
Seega võib 108 aasta pärast tähistada
Otepää 1000. aastapäeva.

Kuidas tähistada lähenevat suurt
juubelit?

Arvan, et kõige lähemal ajal peaks Otepää
vallavalitsus koos vallavolikoguga kokku
saama ja moodustama juubelikomisjoni ning alustama ettevalmistustöödega. Kindlasti tuleks pöörduda vallarahva poole ettepanekute saamiseks austusväärse juubeli tähistamiseks.
Oleks hea panna välja vääriline autasu
parematele ettepanekutele. Loomulikult
peaks iga Otepää valla asutus ja organisatsioon koostama omapoolse juubeliplaani.
Kuidas on varem Otepääl märgistatud tähtpäevasündmusi?

On püstitatud mälestussambaid:
1.Vabadussõjas langenud Otepää kihelkonna sõdalastele (1928, taastatud 1989. a.).
2.Mälestussammas pastoraadihoone ees
Jakob Hurdale tema 150. sünniaastapäeva puhul (1989).
3.Mälestussamma Karupea Otepää
gümnaasiumi vana koolimaja ees
(1973).
Mälestuskivid kirje või mälestustahvliga:
1.Otepää Linnamäel Otepää esmamainimise 850. aastapäeva tähistamisel
(1966).
2.Pühajärve lähistel Pühajärve sõja 130.
aastapäeva tähistamisel (1971).
3.Otepää gümnaasiumihoone ees Otepää
rahvakooli asutamise 300. aastapäeva
tähisena (1987).
HEINO MÄGI

(järgneb)

ARVO SAAL
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Tulemas on kolmas Otepää
piirkonna laste looduslaager
Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-Valga-Võru regioon
korraldab 9.-11. juunil Väike-Trommi turismitalus kolmanda Otepää piirkonna laste looduslaagri. Laagris on
oodatud osalema 26 Otepää piirkonna last vanuses
7-15 aastat.
Laagri jooksul õpitakse lähemalt tundma Otepää piirkonna
loodust, mängitakse mitmesuguseid liikumis- ja keskkonnamänge ning antakse oma panus loodusobjektide korrashoiule.
Registreerumine (nimi, kool, klass, vanemate kontakt) eposti aadressil Margit.Turb@lk.ee kuni kohti jätkub.

Otepää on Eesti elamisväärseimate linnade esikümnes
Eesti Päevaleht korraldas üle-eestilise küsitluse riigi kõige elamisväärsemate linnade väljaselgitamiseks. Küsitlusele vastas 301 inimest, oma hinnangut tuli põhjendada ja öelda, kes või mis selle paigaga seoses meenub.
Esikolmikule: Tartu (1 606 punkti), Haapsalu (1 407) ja
Pärnu (1 421) järgnesid Kuressaare, Viljandi ja Rakvere. Seitsmendaks ehk Kagu-Eestis elamisväärseimaks
hinnati Otepää (1224). Talvepealinnale järgnesid Elva,
Tallinn ja veel mitukümmend Eesti linna.
Otepääd teati Eesti lipu sünnipaigana, talvepealinna ja suusaparadiisina koos mägede, rulluisuteede,
suusa MMi ja Pühajärve ning Beach Partyga, rääkimata
energiasambast. Negatiivsete külgede loetelust: linnas
liigub liialt palju rullnokki ja uusrikkaid, Otepää on muutumas kantpeade väljasõidukeskuseks, tüütavalt palju
on higiseid sportlasi, peale suusatamise on muud näpuotsaga. Tuntuimate inimestena nimetati Mart Juurt,
Šmigune, Jaak Maed ja Andrus Veerpalu.

Lühikommentaare
“Kõige häirivamad ja häbematumad on rullnokad,” ütles Otepää valla heakorraspetsialist Urmas Kuldmaa.
Näitena tõi koristuspäeval toimunu Pühajärve rannas:
“Poisikesed sõitsid oma motorolleritega ujumissillale,
põristasid seal! Labidas oli parajasti käes – läksin ja ütlesin neile paar sõna... Kadusid nagu suits tuulde!”
Lähitulevikus on plaanis Otepää käidavamaisse paikadesse paigutada turvakaamerad, et liiklushuligaanid ja
igat masti teisedki pahategijad saaksid avalikkuse ees
oma näo ja nime ning teenitud karistuse.
Uus suvi toob kultuurivalda ilmselt ammuoodatut ja
suurejoonelistki, mis võiks edaspidi Otepääst rääkides
meenuda. “See on Pärimusteatri suveprojekt “Loomine”, mille lavastab Raivo Trass,” teatas MTÜ Otepää
Teater juht Margus Möll. “Linnamäel kuuel juulikuuõhtul
toimuvasse etendusse on kaasatud professionaalsed
tegijad ja 10-20 osatäitjat Otepäält. Anname sellest
varsti täpsemat teavet.”
AILI MIKS
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Planeeringud Otepää vallas
Otepää Vallavalitsus on kehtestanud Kääriku
külas asuva Suure-Meema kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärgiks on kinnistu
maakasutamise sihtotstarbe osaline muutmine
seoses põllumajanduslike tootmishoonete rajamisega, krundile hoonestusala ja ehitusõiguse
määramine, hoonetele juurdepääsu tagamine,
servituutide, tehnovõrkude ja -rajatiste vajaduse määramine.
Otepää Vallavalitsus on vastu võtnud ja suunab avalikule väljapanekule Nüpli külas asuva
Kaga kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu
eesmärgiks on tingimuste loomine suusakeskuse taastamiseks, kinnistule hoonestusalade,
ehitusõiguste määramine, juurdepääsude tagamine, tehnovõrkude ja rajatiste lahendamine,
servituutide vajaduse määramine. Planeeritava
ala suurus on 22 ha. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 16. maist 2008 kuni 30.
maini 2008 Otepää Vallavalitsuse kantseleis.
Avalik arutelu toimub 11. juunil 2008 kell 15.00
Otepää Vallavalitsuses.
Algatatud on Kääriku külas asuva Pülme
vallatee teemaa detailplaneering. Planeeringu
algatamise taotleja on Margus Hendrikson.






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

Koerte ja kasside vaktsineerimine
marutaudi vastu
Planeeringu eesmärgiks on tee maa-ala ja
liikluskorralduse põhimõtete määramine.
Planeeritava ala suurus on ~0,5 ha.

toimub pühapäeval, 11. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää linnas
kell 12.30 Otepää aedlinnas Looduspargi maja juures
esmaspäeval, 12. mail kell 10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud loomaarst Kaja
Väärsilt tel. 5347 4771.

Otepää Vallavalitsus teatab, et on valminud
Valga maakonnas Otepää vallas Sihva külas Veski-Ruusa 8 katastriüksusel oleva
kraavi asemele tiigi rajamise projekti keskkonnamõju hindamise (KMH) aruanne.
Arendaja on Jüri Veski. Otsustaja on Otepää
Vallavalitsus (Lipuväljak 13, Otepää 67405).
Keskkonnamõju hindamise viib läbi Arvo
Järvet (litsents KMH0057, tel. 5596 2026,
ajarvet@ut.ee).KMH aruandega saab tutvuda ajavahemikul 09.05.2008–26.05.2008
Otepää Vallavalitsuses (Otepää, Lipuväljak
13) ning Otepää Vallavalitsuse veebilehel
www.otepaa.ee – dokumendiregister. KMH
aruande avalik arutelu toimub 26. mail 2008.
a. algusega kell 10 Otepää Vallavalitsuses
(Otepää, Lipuväljak 13, Valgamaa). Aruande
eelnõu kohta ettepanekuid, vastuväiteid
või küsimusi saab esitada kirjalikult Otepää
Vallavalitsusele kuni 26. maini 2008.a.

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

Neljapäeval, 15. mail kell 18 toimub Otepää
looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)

LOODUSÕHTU
Ilupuud maakodu haljastuses – Urmas Roht
Kevad on istutamisaeg. Maikuu loodusõhtul jagab
dendroloog Urmas Roht soovitusi ja näpunäiteid ilupuude ja -põõsaste kasutamiseks haljastuses.
Osalemine prii.
Loodusõhtu korraldajad on Riikliku Looduskaitsekeskuse
Põlva-Valga-Võru regioon ja Otepää Kultuurikeskus.
Lisainfo: 766 9297 (Margit Turb, LKK Põlva-Valga-Võru
regiooni loodushariduse spetsialist).

Lp. Invaühingu liikmed!
26. mail kell 15.00 toimub

KOOSOLEK JA LOENG
ühingu ruumides, tuba 101.
Kohvilaud.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. mail.
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Koolirõõmu lavalaudadelt
28. aprillil esietendus Otepää Kultuurikeskuses gümnaasiumi kooliteatri uuslavastus „Maiu on piimaauto”.
Pealkirjast tunnevad vähegi muusikateadlikud inimesed
ära ühe eesti laulu, kuid etenduses on seda pala kasutatud vaid ilmestajana. See on peategelase Maiu lugu läbi
oma 12 kooliaasta: mõtlemapanev, kohati pisarateni liigutav, palju küsimusi tekitav.
Paljuski oli etendus ainulaadne: loo autor, lavastaja
ja peaosatäitja on Otepää gümnaasiumi abiturient Kerli Adov, lavastuses osales kogu teatritrupp II–XII klassi
õpilasteni; kooliteatrit juhendav õpetaja Marika Paavo oli
seekord hoopis lavastaja abiline ning Margus Möll muusikaline kujundaja. Seega laste suur ühistöö!
Saalis viibijaile paneb Kerli Adov südamele järgmist: „
See ei ole minu isiklik elulugu, nagu tunduda võis. Jah,
paljutki olen ka ise kogenud, kuid laval olnut näevad päevast päeva Eestimaa koolide seinad, meie koolgi pole siin
erand.”
Kooli direktor Aivo Meema tõdes, et eelmise etendusega võrreldes oli kogu meeskond teinud suure arenguhüppe näitlejameisterlikkuse suunas ning lavastus pani mõtlema nii õpetajaid kui ka õpilasi.
Kooliteater on selge näide sellest, et kool pole ainult
faktide ja valemite tuupimise koht, vaid ka suur isetegemise rõõmu allikas, kus koolitundide valulapsedki on just
endale õige rolli saanud.
KADI REHA, tänulik teatrisõber

KULTUURIÜRITUSED
Otepää Kultuurikeskuses
11. mai kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses. Tähistame emadepäeva. Kontsert. Esinevad Otepää
Gümnaasiumi laulusolistid Eve Eljandi
juhendamisel. Meelelahutust pakub Heino
Seljamaa. Anname välja “Aasta ema” auhinna. Kohvilaud.
15. mai kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO – Kindlasti ...
võibolla. Romantiline komöödia. Pilet 20,22. mai kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO - Ei ole maad
vanadele meestele. Põnevusfilm. Pilet 20,24. mai kell 19.00 Otepää kirikus. Hingemuusika Tallinn Baroque
25. mai kell 15.00 Otepää kirikus. Eesti Vabariigi 90. aastapäevale
ja Eesti lipu päevale pühendatud III Valgamaa
kooride päev. Osalevad täiskasvanute
koorid kogu Valgamaalt, lauldakse isamaalisi
ühislaule ning lisaks esineb iga koor oma
etteastega. Üles astub Eveko sõpruskoor
Vihti naiskoor Soomest.

Otepää lasteaed Pähklike
ootab
neljapäeval, 15. mail kell 10.30
lahtiste uste päevale
kõiki lapsi, kes tulevad lasteaeda septembris 2008 ja
nende vanemaid.

Prillidest
ilmad on inimese elutegevuses väga tähtsad
instrumendid. Nagu paljude muude asjadega,
on ka silmadega nii, et nende vajalikkusest hakkame
aru saama alles siis, kui on märgata mingeid probleeme.
Kuigi on teada paljusid silmi kahjustavaid tegureid,
ei pöörata oma nägemisele siiski piisavalt tähelepanu.
On teada,et lugemine ilma piisava valguseta kahjustab
silmi, et töö arvutiga ja televiisori vaatamine kahjustavad silmi, et valede, juhuslikult valitud klaasidega
prillid kahjustavad silmi.
Vaadake ringi ja mõtelge, kas mitte keegi teie lähedastest või teie ise ei tee kõike seda korraga. Kas oskate ette kujutada, mida peavad teie silmad tegema,kui
te töötate hämaras ruumis, juhuslikult haaratud prillide
ja arvutiga.
Aga proovige seda teha õiges valguses ja õigete
prillidega ning te kogete, et õhtul pea ei valuta, te ei
ole väsinud ning aega jääb üle, sest kõik saab kiiremini valmis. Eelnevat lõiku lugedes peaksid odavletist
ostetud valmisprillidega arvutit kasutavad inimesed
mõtlema, kui kaua nad seda teha tahavad.
Kuidas siis oleks õige? Esimeste tundemärkide ilmnemisel nii kaugele kui ka lähedale vaatamise juures
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Töö kiidab tegijat
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ppeaasta pole küll veel päris lõpusirgel, kuid enne olulisi tasemetöid ja lõpueksameid on siiski
põhjust kiita Otepää gümnaasiumi tublisid
õppureid, kes on sel aastal esindanud meie
kooli nii Valgamaa kui ka vabariiklikel
olümpiaadidel ja konkurssidel.
Kuigi kõik vabariiklikud õpilaskonkursid
pole veel lõppenud, on valdav enamus neist
siiski oma tipud selgitanud. Meie koolil on
põhjust olla eriliselt uhke nii paljude tarkade ja õpihimuliste laste üle, saades julgelt
väita, et just Otepää gümnaasium juhib
peaaegu kogu Valga maakonna ainete
edetabeleid.
Olümpiaadidest osavõtt oli sel aastal
rohkearvuline ning meeldiv tõdeda, et
hakkajatest noortest, keda pole vaja lisatööd tegema sundida, meil puudu ei tule.
Mõistagi ei pääse kõik pjedestaali kolmele kohale, kuid see, kes esindab oma kooli
väljaspool, on juba iseenesest võitja. Eriline
aupaiste kuulub aga järgmistele õpilastele
(ja nende juhendajatele), kelle tulemused
Valga maakonnas olid auväärsed.
Ajalugu I koht Kristiine Aluvee 6.a,
Maarit Stepanov 8.a, Margot Sepp 11.b. II
koht Lauri Rauk 6.b, Diana Vähi 8.a, Kaur
Kaiv 9.a. III koht Mattias Jõgi 6.a,Helen
Aluvee 8.a. Õpilasi juhendasid Heivi Truu
ja Kaja Raud.
Bioloogia I koht Marit Gross 9.a, II koht
Kaur Kaiv 9.b, III koht Jo Kroll 7.b, Leene
Künnap 8.b, II-IV koht Margot Sepp ja
Mairi Allikivi 11.b ja III-V koht Antti
Jaaniste 9.a (õpetajad Marge Kaiv ja Terje
Huik).
Füüsika I koht Sven Anton 9.b ja Lilian
Leetsi 11.b, III koht Margot Sepp 11.b
(õpetajad Urve Volmer, Silva Hinnobert).
Geograafia I koht Helen Aluvee 8.a,
Maiko Kangro 10.b, II koht Jo Kroll 7.b,
Georg Niit 8.a, Margot Sepp 11.b, III
koht Antti Jaaniste 9.a, Aile Sumberg 10.b
(õpetaja Ülle Kümmel).
Keemia I koht Katrin Helena Kuslap 8.a,
Maiko Kangro 10.b, Margot Sepp 11.b. II
koht Maiko Plinte 8.b, Antti Jaaniste 9.a,
Lilian Leetsi 11.b, Tauri Kukk 12.b. III koht
Georg Niit 8.a (juhendaja Tiiu Sander).
Matemaatika I koht Triinu Sala 5.b,
Rauno Umborg 6.a, Maiko Plinte 8.b. II
koht Sten Teemant 5.b. II-III Lilian Leetsi
11.b, III Sven Anton 9.b, III-IV Diana Vähi
8.a (õpetajad Ene Ever, Kaidi Palmiste, Anu
Kikas).

oleks vaja sisse astuda korralikku prillpoodi, kus on
korralik aparatuur ja silmaarst või optometrist, kelle
abiga saab määrata prilliklaaside õiged tugevusnäitajad ning teised parameetrid ja spetsialistid valmistavad teie nägemisele vastavad prillid.
Tähtis, et ühes kohas tehakse kõik see töö algusest kuni lõpuni. Siis on ka selge, kes tulemuse eest
vastutab.

Väikesed soovitused
Praegu on enamus prille, mida inimesed kasutavad
- ühevaatelised, see tähendab, et korrigeeritakse kas
kaugele või lähedale vaatamise tugevust. Kevadisel
ajal võiks sellistele prillidele kasuks tulla päikese käes
tumenevad ehk fotokroomsed prilliläätsed. Uue põlvkonna Transitions prilliläätsed lähevad päikese käes
tumedaks sekunditega ja ruumi sisenemisel täiesti
valgeks minutitega.
Fotokroomsete prilliklaasidega prillide kandja saab
asendamatu abimehe toas ja õues liikumiseks ning
töötamiseks. Transitons fotokroomsete läätsede värvivalikus on hall ja pruun toon. Hall on rahustava
toimega ning vähendab pinget. Pruun filtreerib aga
sinise tooni välja ning teeb nägemise kontrastsemaks
ja selgemaks.
Fotokroomsete prillide kasutaja aga peab teadma, et autos klaasid ei tumene, sest autoklaasid on
valmistatud UV kiiri filtreeriva kattega. Seega peaks

Muusikaõpetus I koht Eva-Maria Oja
7.b, II koht Triinu Aasaroht 7.b ja Liina
Laiv 11.b, III koht Marta Jõgi 7.a (õpetaja
Eve Eljand).
Vene keel III-IV koht Diana Vähi 8.a
(õpetaja Tiia Rootsmaa).
Õpioskuste olümpiaadil saavutas 6.b
võistkond (Maarja Maranik, Neidi Kompus,
Lauri Rauk, Indrek Voolaid, Kevin Kõo) II
koha.
Emakeelepäeva viktoriinil võitsid I
koha Jaagup Lehes, Marten Pulles, Indrek
Voolaid, II koha Keiti Marie McGrathKirt, Maarja Maranik, Kärt Anton (kõik
6.b klassist).
Kodanikupäeva viktoriinil I koht 12.b
(Tauri Kukk, Sven Kautlenbach, Kaspar
Trumsi, Erki Parik), III koht 9.a ja 9.b võistkond (Miia Maarja Kuslap, Anne-Maria
Krüünvald, Antti Jaaniste, Kaur Kaiv).
„Nuputa” I koht Lauri Rauk 6.b, Triinu
Sala 5.b, Sten Teemant 5.b, Rauno Umborg
6.a , kes esindasid kogu Valgamaad ka vabariigis, saavutades seal IV-VI koha.
II koht Helen Parik, Jo Kroll, Elise Ader
(kõik 7.b), kes samuti esindasid meie
maakonda vabariiklikus voorus. III koht
Kristiine Aluvee 6.a, Merily Viks 5.a,
Indrek Voolaid 6.a, Henriette Rehelem 6.b.
(Õpilasi juhendasid Ene Ever, Anu Kikas,
Kaidi Palmiste.)
LuulekonkurssideI koht Katrina Ojavee
5.b, Merike Ennok 11.b, II koht Kadi Reha
12.b, Grete Kõiv 10.b. (Juhendasid Marika
Paavo, Tiia Lehismets, Kirsti Vuks.) Merike
Ennok esindas Valga maakonda ka Pärnu
voorus.
Üleriigilistel olümpiaadidel esindasid
Valga maakonda lisaks eelpool mainitutele veel geograafias Maiko Kangro, kes
saavutas vabariigis I koha, ning edukalt
esinesid ka Jo Kroll ja Margot Sepp. Kolme
maakonna (Viljandi, Valga, Tartu) võistlusel „Nutikad matemaatikud” saavutasid
II koha Sten Teemant, Triinu Sala, Lauri
Rauk, Rauno Umborg, Diana Vähi, Maiko
Plinte.
Ajaloos olid tublid Margot Sepp (7.
koht) ja Kaur Kaiv, keemias Margot Sepp
(8. koht) ja Maiko Plinte, füüsikas Lilian
Leetsi. Muusikaõpetuses autasustati Triinu
Aasarohtu ja Eva-Maria Oja vabariikliku
hõbediplomiga.
Soovime oma tublidele kasvandikele
õpihimu ja jaksu ka edaspidiseks!
Otepää gümnaasium

autosõiduks kasutama päikeseprille.
Järjest sagedamini tekib vajadus mitmevaateliste
prillide järele. Inimestel on vajadus samade prillidega
näha nii kaugele kui ka lähedale. Kui mõni aeg tagasi
oli selliseks bifokaalne ehk aknaga lääts, siis tänapäeval tehakse sellised läätsed sujuvalt üleminevaks ja
nimetatakse progressiivseks.
Seega on võimalus näha hästi nii kaugele kui ka
lähedale, toas valge läbipaistva ning õues tumeneva ja täielikuUV kattega prilliga. Sellise prilliklaasi
õige nimetus on PROGRESSIIVNE FOTOKROOMNE
PRILLILÄÄTS.
Rääkige julgelt oma vajadustest ning harjumustest
prillipoe spetsialistile ning saate tunda, et tänapäevane prillioptika on väga suurte võimalustega. Lisaks on
ka prilliraamid väga ilusad ning mõjuvad ehtena.
PÄIKESEPRILLID on samuti olulised abimehed neile, kes tahavad kaua ja hästi näha. Kindlasti on kõik
kogenud, et silmad hakkavad õues vett jooksma. See
on silma kaitsereaktsioon ebamugavusele päikese ja
tuule vastu. Kui mingi asi peab end kaua ja tulutult
kaitsma, väsib ta ära.
Leian, et otstarbekas on hoopis silmi kaitsta selliste
vahenditega, millest ka kasu on. Ei ole mõtet panna
ette tumedate klaasidega prille, kui neil ei ole UV katet. Silm tunnetab ,et võib julgelt avatult vaadata, aga
kahjulikud UV kiired teevad oma hävitustööd.
Soovitan kõikidel kas või proovida, kui hea läbi-
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Muusikakooli info
Otepää muusikakooli
kevadkontsert toimub teisipäeval,
20. mail kell 18.00
Otepää kultuurikeskuses.
Otepää muusikakooli
lõpuaktus toimub laupäeval,
17. mail kell 15.00
Otepää kutuurikeskuses.
Otepää muusikakooli
vastuvõtukatsed toimuvad
26. ja 27. mail kell 10.00-18.00
muusikakoolis (Koolitare 7).
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 7655 109 või
muusikakool@otepaa.ee.

Sofia Rubina ja
D`Orange kontsert
24. aprillil toimus Otepää Kultuurikeskuses
Sofia Rubina ja D’Orange kontsert. Esitati
jazzi, funki, hip-hopi, fusionit ja souli. Laval
oli energiline ja vahva bänd, kes suhtles ka
publikuga. Kontserdikava oli põnevalt üles
ehitatud, kuna kasutati erinevaid stiile.
Sofia Rubina koostöö noorte leedu muusikutega ansamblis D’Orange algas 2004.
aastal. Bänd mängib põhiliselt omaloomingulist funk-jazzi. Nad on olnud soojendusesinejateks Incognitole, Candy Dulferile, Marcus
Millerile. Koos Sofia Rubinaga on esinetud nii
paljudes jazzklubides kui ka festivalidel (Kaunas Jazz, Rigas Ritmi, Jazzkaar, Tudengijazz,
Krakows Jazz Nights, Usadba Jazz ja Muhu
JuuJääb). Sofia Rubinal ilmus 2007. aastal
oma debüütalbum “My Sun”.
Sofia Rubinal lauluoskus on muljetavaldav.
Tema hääl on võimas ja varjundirohke. Kuna
mulle meeldib jazz ja ma kuulan ka teisi
stiile, mida kontserdil esitati, meeldis mulle
D’Orange esitatud muusika väga. Nad jätsid
endast professionaalse mulje, esitus oli originaalne. Eesti lauljate puhul ei näe tavaliselt
sellist lavalist vabadust, nagu näitas Sofia
Rubina. Tema esinemine oli emotsionaalne
ja tantsuline. Bändiliikmed said kordamööda
improviseerida ja publikuga oli neil hea kontakt. Saalis oli mõnus ja hea õhkkond.
Oli hea vaadata, kuidas esinejad nautisid
seda, mida nad tegid. Olen käinud paljudel
kontsertidel, kuid selle ansambli energia ja
professionaalsus tegid teistele silmad ette.
Oleks tore, kui selliseid kontserte toimuks
Otepääl rohkem, kuid see on seotud suure
riskiga. Ma ei usu, et artistid tahaksid esineda
peaaegu tühjale saalile.
HELEN ALUVEE,
Otepää muusikakooli 5. klass

paistvus on korralikul päikeseprillil. See on oluline
tegur, sest kriimustunud või lihtsalt halva kvaliteediga
prillidega vaadates silm ju väsib. Selleks, et vaade
oleks täielik, on seda võimalik parandada POLARISEERITUD klaasiga. Polariseeritud lääts filtreerib
horisontaalsed peegeldused. Seega on polariseeritud
prilliklaasid asendamatud seal, kus neid peegeldusi on palju: merel purjetades, kala püüdes, autoga
sõites.
Heades prillipoodides on ka vastavad näidised, millega saab erinevaid võimalusi proovida. Polariseeritud
prille on võimalik teha ka optilisi.
Moes on väga suured, huvitavate kaunistustega, tihti
suure kumerusega päikeseprillid. Optilistel läätsedel
on kahjuks valmistamise piirid, neid ei ole võimalik
valmistada väga suure diameetri ja suure kumerusega. Prillipoe spetsialistid oskavad neid mõõtusid hästi
määrata.
Kasutades kontaktläätse on aga võimalik kanda
tavalisi päikeseprille. Kontaktläätse kandjal peavad
olema tõeliselt korralikud päikeseprillid, sest igasugune halb kõrvaltegur võib kontaktläätse alla põletiku
tekitada.
Soovitan kõigil, kes soovivad kaua ja hästi näha,
hoolitseda oma silmade eest kogu aeg. Uskuge – ilma
hea nägemiseta on väga halb!
Säästuoptika ja StockOptika juht JAAN PÕRK

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
24.04.2008:
Määrati teenindusmaa suurus ja piirid Päidla
elamute reovee puhasti ehitiste juurde – 558
m². Katastriüksuse sihtotstarve on jäätmehoidla
maa.
Kinnitati Päidla elamute reovee puhasti
maaüksuse maa maksumus.
Määrati teenindusmaa suurus ja piirid
Kaasiku reovee pumbajaama ehitiste juurde
– 145 m². Katastriüksuse sihtotstarve on jäätmehoidla maa.
Kinnitati Kaasiku reovee pumbajaama
maaüksuse maa maksumus.
Määrati teenindusmaa suurus ja piirid
Kullipesa reovee pumbajaama ehitiste juurde
– 1364 m². Katastriüksuse sihtotstarve on jäätmehoidla maa.
Kinnitati Kullipesa reovee pumbajaama
maaüksuse maa maksumus.
Väljastati Neeruti külas Tsura-2 kinnistule
soojuspuurkaevude projekteerimiseks projekteerimistingimused.
Anti üks ühekordne toetus ravimite ostuks ja
üks ühekordne toetus voodipäevade eest tasumiseks, üks küttepuude toetus a´1000 krooni,
üks ühekordne toetus 300 krooni ja üks matusetoetus 2000 krooni.
Väljastati Päidla külas Kalme kinnistule planeeritava elamu projekteerimiseks projekteerimistingimused.
Väljastati Hellenurme külas Hellenurme
kergliiklustee ehitamiseks ehitusluba.
Väljastati Neeruti külas Lande kinnistule
planeeritava toitlustus-majutushoone projekteerimiseks projekteerimistingimused.
Väljastati kirjalik nõusolek Palupera külas
Pritsu kinnistule väikeehitise ehitamiseks.
Tunnistati edukaks Hellenurme kergliiklustee valgustuse ehitamiseks esitatud OÜ
R.A.ELEKTER pakkumus.
Kinnitati toimetuleku saajate nimekiri kogusummas 11 125 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri kogusummas 600
krooni.
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Mathilde kaheksas sünnipäev

T

antsurühm Mathilde
tähistas 19. aprillil oma
8. sünnipäeva. Koos
tantsitud aeg on olnud huvitav
ja paljude esinemistega erinevates Eesti paikades.
Tantsurühm alustas oma
tegevust Udernas. Südamlik
tänu Mathilde loojatele Elsa ja
Heino Komlevile. Viimased viis
aastat on rühma koduks olnud
Hellenurme kultuurimaja.
Sünnipäevale kutsuti praegused ja endised tantsijad, MTÜ
tantsuklubi „Mathilde” liikmed,
Palupera valla ja naabervaldade
elanikud.
Sünnipäevalaps tantsis pooleteise tunni pikkusel kontserdil
üheksa tantsu erinevates riietustes: talupiigad, teeled ja mõisa-

prouad. Tantsisime erinevate rahvaste – šoti, rootsi, setu,
hollandi – tantse. Mõisaprouade
kaunites kleitides tantsisime
vanu ballitantse.
Meie juhendaja Luule Karo
oli meiega palju vaeva näinud,
õpetas meile selgeks üheksa
tantsu ja lihvis liigutuste sujuvust. Ega tal meiega kerge ei
olnud. Kõik läks kenasti, olime
tublid.
Publik elas kaasa, lisaloona
tantsisime meile endile kõige
rohkem põnevust tekitava tantsu „Aston polka”.
Tantsuplokkide vahepeal esinesid lauluansambel „Kõueõied”
Merle Soonbergi juhendamisel,
Karpide pereansambel Peedult
ja Lepatriinud Elvast. Õhtujuht

Milvi Kapaun organiseeris
elevust tekitanud seltskonnamängu õhupallidega. Rahvale
meeldis ka popuriide laulmine. Laululahingu Hellenurme
moodi võitsid Mathilde tantsijad.
Tantsumuusikat mängisid
kapell „Lahe” ning peoõhtu
ühendansambel. Lõbus pidu
kestis poole ööni.
Tantsurühma Mathilde tantsijad tänavad meie toredat tantsuõpetajat Luule Karo. Sügav
kummardus Palupera vallavalitsusele ja vallavanem Terje
Korsile. Südamest tänu meie
lähedastele. Teie toetus on olnud
meile väga tähtis ja vajalik.
Üks tantsijatest RELIKA KALBUS



MARIKA VIKS



Nõuni külaselts
tegutseb jälle
Nõuni külaseltsi eestvõttel toimusid viiendat korda Nõuni küla heakorratalgud.
27. aprilli hommikul tuli kohale päris
paras kamp külaelanikke nii suuri kui ka
väikeseid, kes lõid käed külge teeäärsetele
prügikoristustöödele ja lehtede riisumisele
kohaliku kaupluse ümbrusest.
Puhtaks sai ka külaseltsi hallatav palliplats, kus tehti lõket eemaldatud võsast
ja leheprahist. Tööd sai vihutud tunde ja
talgud lõppesid kosutava kehakinnitusega,
mis sai teoks Palupera vallavalitsuse toel.
Valla eraldatud ressursse jagus ka traditsioonilise volbriõhtu korraldamiseks
mõned päevad hiljem.
Aprilli viimasel õhtul süütasime Nõuni
küla palliplatsil lõkke. Mängisime tädi Marika abil lõbusaid mänge ja võtsime mõõtu
erinevatel võistlustel, mille eest said osalejad väikseid meeneid. Vorsti ja sašlõkki vitsutades kestis pidu hiliste õhtutundideni.
Täname kõiki koristajaid ja volbripidulisi!
Kohtume uutel üritustel.
RUTA REIM, Nõuni külaselts

Hei-hei tervisespordisõber!
Oled oodatud 17. aprillil



KEPIKÕNNIRETKELE
ümber Nõuni järve.



Palupera valla matk kuulub ”Valgamaa
liigub” matkasarja.



Kogunemine kell 12 Nõuni parkimisplatsil.



Info: 5346 5648 Marika



Palupera vallavalitsus ootab
hinnapakkumusi
valla teeregistris olevate

teede remonttöödeks
hiljemalt 15. mail 2008. a.
REMONTTÖÖD HÕLMAVAD:
kruusa (vastavalt vajadusele kas siis loodusliku
või purustatud kruusa) vedu Miti, Hellenurme või Laguja karjäärist,
kruusa teedele laialiajamine,
buldooseritöö,
vajadusel teeäärse kraavi süvendamine, suuremate kivide ärakorjamine.
Orienteeruv maht teedele veetava kruusa osas
on ca 200 koormat (a´ 10-15 t). Kruusa eest
maksab Palupera Vallavalitsus otse karjääri
omanikele. Ootame töötunni hinda ja peale
vallavalitsuselt konkreetsete teelõikude, koguste saamist ka orienteeruvat aega, mis remonttöödeks võiks pakkujal kuluda. Pakkumuse saab esitada vaid Maanteeameti kehtivat
teehoiutööde tegevusluba teede ehitamiseks,
remontimiseks ja hooldamiseks omav pakkuja.
Mainida ära ka käibemaksukohuslus, kasuks
tulevad kogemused. Tule küsi infot!
Pakkumised saata 67514 Valgamaa
Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus
kinnises ümbrikus märkele „Palupera teehooldus“.
Info tel. 7679 501, 5174 740.

Tule omasid toetama!
Pühapäeval, 11. mail kell 15
mängivad Palupera staadionil
FCE Otepää ja JK Tulevik II.
FCE Otepää ridades mängib ka 5 Palupera
poissi, seega meie omad meie staadionil.
Tule neile kaasa elama!

Nõunilaste kevadkäigud
Kaunid päikesepaistelised kevadilmad kutsuvad
loodusesse. Nõnda meidki. 26. aprillil korraldasime jalgrattamatka ümber Nõuni järve.
Teel uurisime Kintsli kõrtsi ajalugu. Saime teada,
et Väikeses Ahvenajärves kasvab looduskaitse all
olev nõtke näkirohi ja ammustel aegadel ka vesiriis. Jalgu puhkasime imeilusas Kirmatsi puhkekohas. Põikasime sisse ka loomade söödakohta,
kuhu me lastega oleme metsloomadele jõulukosti viinud. Nautisime imelist vaadet Kikkamäelt.
Matk lõppes ühise supisöömisega endise Nõuni
kooli õuel.
27. aprillil koristasime teeääri ja oma küla.
Mida kõike tuli korjata! Kokku kogutud „varandusest“ – vanast kelgust, rehvidest jne. disainisime Petsile uue BMW. Lapsed said maiustustest
ja limonaadist suud magusaks ja preemiareisi
Obinitsa. Seal saime osa ehedast setu rahvakultuurist. Üritust toetas Heidi Heituri kirjutatud
projekt Partnerluskogule.
29. aprillil osalesime metsaistutustalgutel.
Koostöös Otepää Looduspargi ja Kodijärve

hooldekoduga oli see juba viies kord käia metsa
istutamas. Kolmekümne kuue kätepaari abiga
said meie metsad kaheksasaja kuusekese võrrra rikkamaks.
3. mail olime meiegi tegijate seas. Tore, et appi
tulid nii paljud loodusesõbrad, et meie Eestimaad
prügist puhastada. Oli tore ja vajalik ettevõtmine. Õhku jääb ainult küsimus, miks inimesed
viskavad oma sodi autoaknast välja või veavad
selle metsa alla?
Häbi oli selle seltskonna pärast, kes laupäeva
õhtul tuli nautima Nõuni järvel elavaid luiki ja
ära minnes jättis maha oma tühja taara. Kel aga
veel pärast koristamist natukenegi viitsimist jagus,
võis õhtul diskost viimast võtta.
Käes on emadepäeva eelne nädal. Harjutame
laulusalme ja valmistame kingitusi, et meeles
pidada oma kõige armsamaid inimesi: emasid
ja vanaemasid.
Kaunist kevadet ja toredat emadepäeva!

Avatud Hellenurme noortekeskuse hoone osaline ehitamine

Elukvaliteedi tõstmine
läbi kultuuri

Projekt viiakse ellu Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) toetuse abil.

TOETUSE SAAJA – MTÜ Tantsuklubi
„Mathilde“, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – EV Sotsiaalministeerium, Hasartmängumaksu Nõukogu.
Toetus – EV siseriiklik toetus hasartmängumaksust laekuvast tulust. Nõukogu otsusega nr.397 (21.04.2008) eraldati näitetrupile
Muhkel ürituste korraldamiseks Hellenurme
kultuurimajas ja osalemiseks vabariiklikul
külateatrite festivalil 8300 krooni.

Toetuse saaja– MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll– projekti partner, avalikust kasutusest huvitatud isik.
Toetus – Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus. Maaelu arengukava toetus, meede
3.2. PPIA nr 1-3.13-7/46 (17.04.2008) eraldati noortekeskuse hoone ehitustöödeks hoones ja projekteerimistöödeks 630 029 krooni. Projekti omaosalus vähemalt 70 004 krooni.
Projekti lõpp – 30. november 2008. a.

MARIKA VIKS, KALEV LÕHMUS

Projekti lõpp – 30. detsember 2008.a.

Hea Palupera inimene!
Kutsume sind laupäeval, 10. mail
kella 11.00 Külamaja juurde

TALGUTELE.
Koristame maja seest ja väljast. Võimalusel
võta kaasa reha või kirves.
Pärast räägime ka edaspidistest tegemistest.

Info: 5139 071
Käsitöö seltskond “Kassikangas”
ja MTÜ P-RÜHM.

VV matkapäev
Laupäeval, 17. mail kell 10 toimub Vellaveres

matk BEEBIDEGA LOODUSES.
Matkale ootame kuni aastaseid beebisid koos
vanematega.
Kogunemine Vellavere looduskeskuse parklas, tähistus keskusesse Tartu-Valga maanteelt Vapramäelt.
Matka kestus 2 tundi. Kaasa võtta vanker (või kandelina) beebile, tekike istumiseks, soovi korral söök-jook.
Palume kindlasti registreeruda
telefonil 5645 8207 Triinu. Matk on tasuta!

Tänu koristajatele!
Palupera vallavolikogu ja -valitsus tänavad
kõiki, kes prügikoristuskampaania Teeme
ära 2008 raames tulid oma vabast tahtest
koristama Palupera valla prügikohti.
Need väga paljud väikesed (Palupera
põhikool pea täies koosseisus osalejana)
ja suured käed, kes osalesid, suutsid teha
meie koduse koha veelgi kaunimaks.
160 kätepaari, kes aitasid koristada aastatega teiste poolt toodud prügi, väärivad sinu, kes sa selle prügi sinna kunagi
toonud oled, austust ja lugupidamist. Ära
seda enam kunagi tee! See on järjekordne
tunnistus sellele, et meil kõigil tekib prügi
ja me peame omama prügikonteinerit.
Suur tänu ka töökatele ja kompetentsetele Kaitseliidu Valgamaa Maleva esindajatele Aleksander Mõttusele, Andrus Sumbergile ja Erik Kütile eeskonnaga.
Puhtam Palupera vald

9. mai 2008

Puka vallas oli traditsiooniks aasta jooksul
sündinud lastele detsembris niinimetatud
lusikapeo korraldamine. Seal anti igale
uuele ilmakodanikule Puka valla kodaniku
tunnistus ning kingiti esimene tõsine tööriist – lusikas.
Alates sellest aastast korraldame lusikapeo kevadel. Siis on ilmad soojad ja lapsi
tuleb kindlasti rohkem kohale.
Lusikapidu 2008 toimub ilusal päeval
– lastekaitsepäeval, 1. juunil ja lastele väga
sõbralikus keskkonnas, Puka lasteaias.
Asjaomastele saadetakse eelnevalt kutse,
kus teatakse täpsemalt ürituse toimumise
kellaaeg.
Lasteaia juhataja Tiina Treesi ettepanekul
esinevad Puka lasteaialapsed toreda
kavaga. Peolistele pakutakse tervislikku
puuviljaeinet ja kindlasti ei puudu ürituselt
traditsiooniline tort.
On meeldiv tõdeda , et lapsi on Puka
vallas sündinud ja sündimas üha enam
ja enam. Seega võib pidada Puka valda
pereeluks ja laste kasvatamiseks üha sobivaimaks elupaigaks.
Kohtumiseni lusikapeol!
MARIKA UIBO

10. mail kell 21.00 toimub
Aakre rahvamajas

EMADEPÄEVA PIDU
ansambliga GÜNF.
Kaastegevad rahvamaja tantsijad.
Pääsmed eelmüügist ja broneerimisel 50,
peoõhtul kohapeal 75 krooni.

Info ja broneerimine tel 539 45031.

Aakre rahvamajas
24. mail kell 21.00

Puka vallapäeva lõpetamine
ansambliga VIISER.
Pääsmed eelmüügist ja broneerimisel
50, peoõhtul kohapeal 75 krooni.

Info ja broneerimine tel 5394 5031.

PUKA/SANGASTE

Vasakult: Ardo Kurg, Kerli Kurg, Kertu Tilga, Karel Sarv ja Karel Tilga

Pranglimine Paikusel
18. aprillil toimus Paikusel Eesti karikavõistluste peastarvutamise võistlus pranglimine.
Võistlema kutsuti 20 parimat võistkonda kogu
Eestist. Puka keskkool oli vabariiklikus arvestuses 18. kohal ja nii ootas meidki ees sõit finaalvõistlustele Pärnumaale. Võistkonda kuulus viis
õpilast. Meie kooli esindasid Karel Sarv ja Karel
Tilga 3. klassist, Kertu Tilga 5. klassist, Kerli
Kurg 7. klassist ja Ardo Kurg 10. klassist.
Sõit oli pikk ja me ei jõudnud kuidagi päralejõudmist ära oodata. Et sõit mööduks kiiremini, tegime bussis pidevalt peastarvutamismänge. Paikusele jõudnult nägime palju tarkade nägudega inimesi ja saime aru, et ega see
võistlus kerge tule. Ja ei olnud ka.
Kõigepealt läksid meie võistkonnast neli
liiget arvutama. Karel Tilga jäi meie arvutamist suurelt ekraanilt jälgima. Kui me neljakesi lõpetasime, oli meie kooli tiim tõusnud
15. kohale. Päris tore! Seejärel oli Kareli kord.

Rakvere
elamustenurk
Liha marinaadid
Tänapäeval on uute maitsete leidmine ja katsetamine lausa trendiks muutunud. Marinaadid on
väga hea moodus erinevaid maitsenüansse ühendada ja täiesti uusi maitsebukette luua.
Marineerimine on üks viise liha pehmendamiseks ja maitsestamiseks. Marinaadid annavad
lihale erinevaid maitsenüansse. Enim on levinud
õli- ja happemarinaadid.
Hapuained aitavad lagundada sidekude (põhiline sitkuse tekitaja), mille tagajärjel liha muutub
pehmemaks. Sellisteks aineteks on vein, õlu, rabarberi-, õuna-, sõstra-, sidruni-, laimi-, apelsini-,
greibi- või ananassimahl, toiduäädikas, jogurt,
piim, piimapulber, pett, keefir, purustatud tomatid
jne. Samas ei tohi nende ainetega, eriti toiduäädika kasutamisega, üle pingutada, kuna siis muutub
liha kuivaks ja tuimaks.
Toiduõli aitab lihal pehmeneda, hoida kinni lihamahlasid ja samuti aitab maitseainetel lihasse
imenduda. On olemas ka spetsiaalseid grillõlisid.
Seega muudab maitsestatud õlimarinaadis
seismine liha pehmemaks ja annab ka maitset.
Toiduõlidest kasutatakse tavalist rapsiõli, erilisema maitsega on oliivi-, basiiliku-, päevalille-,
kõrvitsaseemne- või kreekapähkliõli. Huvitava
maitsenüansi lisamiseks sobib mõni tilk intensiivsemat seesami- või trühvliõli, mis tagab lihale nn
taustamaitse.
Vedela marinaadi hulka ei panda alati soola,
kuna see tõmbab lihamahlad kiiremini välja. Soola on hea lisada küpsemise lõppfaasis või juba
küpsenud roale. Loomulikult ei ole vaja soola lisada kauplusest ostetud marinaadis lihale.
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Puka rahvamaja remont
on jõudnud lõpusirgele

EVE MÄEORG

Lusikapidu toimub
lastekaitsepäeval

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

Hoidsime talle kõvasti pöialt, et kättevõidetud koht
püsima jääks. Põnev oli jälgida, kuidas meie kooli
nimi kord tõusis, siis jälle natuke langes ja siis jälle
tõusis ning jäi pidama 12. kohal. Karel tegi head
tööd, parandades meie kooli tulemust vabariiklikus pingereas.
Koju jõudsime pikast päevast väsinuna üsna
hilja. Kuid endaga olime üsna rahul.
KAREL SARV ja KAREL TILGA

Ma olen ennem ka pranglinud, aga siis tuli paus
sisse. Tookord läksin teise kooli ja arvutamisse
tuli vahe. Nüüd, kui jälle hakkasin sellega tegelema, sain häid tulemusi. Valgamaalt olin oma
võistlusklassis esimene ja see andis palju lootust
finaali jõuda. Finaalis oli 20 kooli, nende seas ka
reaalkoolid ja lütseumid. Meie jäime vabariigis 12.
kooliks. Mina olen oma etteastega rahul, sest tulemused paranesid. Jätkan kindlasti harjutamist.

Kui panna marinaadi hulka veini, tasub järgida
reeglit, et valge vein sobib paremini valge lihaga
ja punane vein punase lihaga. Kasutatakse ka
veiniäädikaid.
Marinaadi koostisesse sobivad hapuained,
mesi, sinep, sinepiseemned, tomatipüree või
ketšup, erinevad mahlad ja ekstraktid (nt granaatõunaekstrakt), Coca-Cola, Jägermeister, konjak, viski, sojakaste, oliiviõli jt toiduõlid, grillõlid,
mineraalvesi, mitmed maitseviljad (troopilised
viljad, pähklid jne), värsked või kuivatatud ürdid,
maitseained (piprad jms) ning paljud muud lisandid. Marinaadi peaks olema umbes 8-20% lihakogusest. Liha ei tohi marinaadis “ujuda”, vaid
marinaad peab lihatükke katma ühtlaselt.
Liha katmisel marinaadiga saame hakkama
väiksema marinaadikogusega juhul, kui kasutada
kilekotti. Olenevalt hoiutemperatuurist, lihast ja
marinaadist peaks seisuaeg kestma paarist tunnist mõne päevani.
Enne kuumtöötlemist tuleb eemaldada lihalt
liigne marinaad. Väga märg liha ei pruunistu,
vaid hakkab aurustuvas niiskuses hauduma. Samas pole vaja liha pinda ka päris kuivaks pühkida.

ARDO KURG

Meeskonna- ja
koostöötreening
EELK Sangaste ja
Laatre koguduses
11. ja 12. aprillil toimus Laatre Vabaajakeskuses koolitus kahe koguduse
meeskonnale. Eesmärgiks seati koostöö
edendamine oma koguduses ja ka kahe
naabruses asuva koguduse vahel.
Mida koostöö meile juurde annab?
Leidsime, et see avab meile tee pikemaks
toimetulekuks, pakub rahulolu, rohkesti
ideid, lisab tegevusse uue kvaliteedi, tekitab ühtekuuluvustunde jpm. Selleks, et
kogudus oleks jätkusuutlik, on tarvis teha
tööd noortega. Jumalateenistuse läbiviimisse saab kaasata koguduse ilmikliikmeid. Koguduses peaks olema stabiilne
majandus. Sooviti, et kirik ei muutuks
kommertsasutuse sarnaseks, et kirik
oleks avatud ning kristliku usu väärtused
oleksid rahvale mõistetavad. Soovime
jätkata koostööd sõpruskogudustega
Norras, Soomes ja Rootsis.
Jätkusuutlikust kogudusest on meil
puudu regulaarne leeriõpetus. Koguduseliikmetele on vähe koolitusi. Muret teevad
remonti vajavad kirikud. Vaatamata eesseivatele probleemidele olid kõik kohalolijad isiklikult valmis kaasa aitama kirikutöö
edendamisele.
Koolituse viis läbi koolitusfirma SELFII. Rahastajad olid Eesti Vabaühenduste
Fond ja EELK Sangaste kogudus.
RIINA PILL
EELK Sangaste kogudus

Puka rahvamajas käib kiire remondi lõpetamine. Mai
lõpus annavad ehitajad objekti üle ja siis jääb ainult
sisustamine, et avada külastajatele uksed.
Rahvamaja sai juurde ruume teisele korrusele.
Sinna mahutavad end ära volikogu, juhataja ja suur
koridor, kuhu on plaanis luua väike väljapanekute
nurk. Sellesse on plaanis paigutada esemeid hoone
tuletõrjeajast ja kultuurielu kajastavad väljapanekud.
Seoses ajaloo jäädvustamisega on inimesed
pakkunud meile esemeid, mis on säilinud veel sellest
ajast, kui selles majas tegutses tuletõrjeselts.
Hea Puka rahvas. Kui teil on säilinud midagi sellest
ajast, mil majas oli tuletõrje, siis palume need
annetada rahvamajale. Samuti ootame kultuuriajalooga seotuid esemeid, et ka praeguse aja noored
näeksid, millega ammustel aegadel tegeldi ja kuidas
veedeti vaba aega.
Kes ei taha loobuda mälestustest, siis palun
annetada neid esemeid näituseks. Need tagastame
hiljem omanikule. Oleks hea, kui saaksime näituse
valmis rahvamaja avamispäevaks.
Esialgsetel andmetel toimub rahvamaja ametlik
avamine 6. juunil kell 15.00 kontsertaktusega, kuhu
on oodatud kõik.
Puka rahvamaja juhataja
HELGI PUNG

24. mail toimub Puka

vallapäev.
Algusega kell 8.00
Puka rahvamaja juures
KEVADLAAT.

AMETLIK INFO
Vallasekretär Anita Kallis on puhkusel
12.-31. mai. Puhkuse ajal tööl teisipäeviti
(telefon 510 0177).
Vanemspetsialist lastekaitse ja maakorralduse alal Marika Uibo on puhkusel
12.-30. mai.

Restu küla hoolib!
Vanasõna ütleb, et enesekiitmist ei tohi jätta
teiste tööks. Seekord soovin ise külavanemana
kiita Restu külaseltsingu noori ja vanu, kes volbripäeva, 1. mai hommikul tulid heal meelel ja
rõõmsas tujus küla koristustalgutele. Osales 12
koolinoort ja 5 täiskasvanut, puhtaks sai ligi 13 km
Sangaste-Otepää ja Pringi-Restu maanteede ääri.
See oli juba teine aasta noortel prügikoristajateks hakata ning jääbki igakevadiseks traditsiooniks, kuni muutub kaaskodanike suhtumine
loodusesse.
Nurisemata korjati kokku ligi 30 suurt kotitäit
maanteeäärset sodi. Ainult vaata ja imesta, mis
sunnib küll teedel sõitjaid oma kõikvõimalikke
„ülejääke“ autoaknast välja heitma. Ehk muutub
suhtumine pärast „Teeme ära!“ üritust? Loodame!
Restu külaseltsing kutsub üles kõiki külasid ühinema meie ettevõtmisega ning tegema puhtaks
kasvõi külasid läbivate teede ääred. Töö ei ole
suur, kuid elada kohe rõõmsam.
Pärast neljatunnist tööpäeva puhkasime küla
kiigeplatsil ja kosutasime end grillvorstide, koogi
ja limonaadiga, mille eest täname Sangaste vallavalitsust.
Aitäh vahvatele koristuspäevast osavõtjatele!
Restu külaseltsingu nimel
külavanem MAIE PLAADO

Sangaste vald toetab emakakaelavähi vastast vaktsineerimist
Sangaste vallavolikogu otsustas toetada valla
tütarlaste vaktsineerimist emakakaela vähi vastu.
Vaktsineeritakse tütarlapsi alates 11. eluaastast
vanemate nõusolekul. Vaktsineerimist alustatakse
2008. a. sügisel.
Võimalike vaktsineeritavate sihtrühmaga
võtab ühendust Sangaste valla perearst.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Juubilar Tanuke, ja mitte
ainult naised

Mida on Sulle 25 aastat Tanukest
andnud või võtnud?

KALEV VÄHI, juhendaja Hiie
abikaasa:
“Kindlasti ei ole midagi võtnud.
Andnud aga palju: koo tegutsemise rõõmu ja teadmise, kui ühtehoidev see seltskond on. Taoline
tegutsemine hoiab muide värskena ka peresuhte.”
UUDO TELL, Saima abikaasa:
“Ideaalne lahendus, niimoodi
saan mina ka kaudselt tegutsemisvajaduse rahuldada, kuna ise
olude sunnil hobidega tegeleda
ei saa. Aitan Tanukest suurima
heameelega!”
SULEV KÕIV, Katrini abikaasa:
“Niipalju on ikka kasuks tulnud,
et kui naine tantsuproovis on ära
käinud, on ta kodus hulga rahulikum. Ja nii on mul ka rahulikum.”

kõik kohal.”
SULEV: “Ju on see naiselik edevus
ja vajadus ennast vormis hoida ja
ennast näidata. Mehed ei viitsi
niimoodi jännata.”

AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Otsustati osaleda sihtasutuse H. Tederi metsatalu-koolituskeskus asutamisel.
Otsustati osaleda mittetulundusühingu Sangaste
Asundused asutamisel.
Anti sihtasutuse Sangaste Loss kasutusse
Lossikülas asuv Sangaste lossi kinnistu.
Otsustati toetada vallaeelarvest 1997. a. sündinud
tütarlaste vaktsineerimist emakakaelavähi vastu.


Mida soovid Tanukese naistele
ja ka abikaasa Hiiele järgmiseks
25 aastaks?





KATI VELNER

K

uigi juubel oli naisrahvatantsurühmal, ei pööra
kõigepealt tähelepanu
tantsijatele, vaid tublide naiste
tublidele meestele. Tanukese
juubelipeol 25. aprillil Sangaste
lossis said tänatud ja tunnustatud tantsijad ja juubelipeo
sponsorid-aitajad.
Kuidagi kahe silma vahele jäid
toetavad abikaasad, kes ka sel
korral olid haaratud peo läbiviimisel – mehed käisid 10 kilomeetri. kauguselt kohvi toomas,
tantsupõrandal olid esimesed ja
lahkusid viimastena.
Tegelikult on ju nii, et tantsutrenni on hea minna siis, kui
kodust toetus olemas. Kui mees
kõrvaääres igal teisipäeval piriseks, et jälle sa lähed ja miks sa
ikka lähed, oleks palju raskem
meeldivate hobide ja harrastustega tegeleda.
Tanukese kroonikaraamatut
lugedes, sain teada, et kolm vahvat
meest on 25 aastat Tanukesse
kuulunud. Kolm meest, kes on
matkadel kaasas käinud, jõulupidudel jõuluvana mänginud ning
saunaõhtutel lõkke valmis teinud
ning vorstid küpsetanud.
Jutt on Kalev Vähist, Uudo
Tellist ja Sulev Kõivast, kes
vastasid kolmele küsimusele
väga siiralt ja muhedalt. Ja mis
ma oskan öelda – naised, hoidke ikka oma mehi ning soovitus teiste tantsijate meestele: on
viimane aeg tulla naisrühma!
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KALEV: “Et nad ei vananeks!”
UUDO: “Oma abikaasale ja kõige
vanematele olijatele vastupidavust ja tervist. Samuti soovin, et
Tanukesel oleks järelkasv olemas,
et vanadele oleks uusi liikmeid
kõrvale tulemas. Võikski ju
kaks Tanukest olla – vanad ja
noored.”
SULEV: “Jätkugu neil vaimu ja
jõudu edasi karata!”

Miks naised tantsivad?
KALEV: “Miks üldse inimesed
tantsivad? Siin on päris mitu
põhjust. Kindlasti on see elustiil: kogunevad inimesed, kellele
meeldib liikuda. Vajadus kollektiivselt midagi teha. Pakub
võimalust eneseväljenduseks.
Kuna paljudel naistel töötavad
mehed kaugel ja viibivad palju
kodust eemal, on see nn. üksikutele naistele meeldiv seltskondlik
tegevus.”
UUDO: “See on harjumus ja
vajadus. Kui nii pikki aastaid koos
käiakse, tekib meeldiv harjumus, millest tuntakse puudust,
kui ei ole pikka aega tantsitud ja
koos käidud. Mind hämmastab
Tanukese naiste kohusetunne ja
järjepidevus – proovides on alati

Juubelipeole olid kutsutud kõik
Sangaste valla täiskasvanute tantsurühmad ning sõbrad tantsurühmast „Nuustaku“ Otepäält. Õhtut
aitas juhtida ning tantsumuusikat
mängis Ivar Kanarik Põlvamaalt.
Juubeli puhul oli tervitama tulnud Valga maavalitsusest Siiri Põldsaar, kes andis üle
ka Rahvakultuuri Arendus- ja
Koolituskeskuse tänukirja.
Vallavanem Kaido Tamberg
tervitas tantsunaisi isetehtud
luuletusega, mis tekitas terves
saalis elevust.
Rikkaliku pidulaua katsid tublid
naised ise ja nägid sellega päris
palju vaeva. Ave Tragel muutis
lossiruumid kevadiselt pidulikuks
ning lossirahvas lubas meil lahkelt
oma valdustes toimetada.
Tänu Kultuurkapitali Valgamaa
eksp er tg r upi le, fir madele
Landhaus, Kesa-Agro, Silva-Agro,
Keeni kauplusele Takt ning Uuela
talule. Peetud sai võimas ning
meeldejääv juubelipidu Sangaste
lossis.
MERLE TOMBAK



Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Andres
Šamarinile Sarapuu külas asuval Männa kinnistul
teraviljahoidla ehitusprojekti koostamiseks, osaühingule Jaotusvõrk Taari-Otepää 35 kV õhuliini
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele
Sangaste alevikus Puhkeala kinnistul asuva peatiigi
ja väiketiigi rekonstrueerimiseks, osaühingule KesaAgro Tiidu külas asuval Kesa-Agro kinnistul teraviljakuivati püstitamiseks ja osaühingule Totsler Risttee
külas Oru kinnistul asuva ehitise laiendamiseks.
Tagastati Urmas Volmerile Sarapuu külas asuv
13,07 ha suurune Uue-Madise maaüksus.
Määrati Tiidu külas asuvate Rajavälja ehitiste
teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 4675 m2.
Nõustuti Tiidu külas asuva 4675 m2 suuruse
Rajavälja maaüksuse riigi omandisse jätmisega Lilli
Raidsalu omandis olevate ehitiste teenindamiseks
vajaliku maana, millele seatakse hoonestusõigus.
Nõustuti Kurevere külas asuva Antsoti katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega
Antsoti ja Antsoti-Põllu.
Nimetati mittetulundusühingu Sangaste
Asundused Sangaste valla poolseks liikmeõiguste
teostajaks vallavanem Kaido Tamberg.
Nimetati sihtasutuse H. Tederi metsatalu-koolituskeskus Sangaste valla poolseks asutajaõiguste
teostajaks vallavanem Kaido Tamberg.
Moodustati Sangaste mõisapargi haljastustööde
teostaja leidmiseks korraldatava riigihanke pakkumuste avamiseks, pakkujate kvalifikatsiooni kontrollimiseks, pakkumuste vastavuse kontrollimiseks,
pakkumuste võrdlemiseks ja hindamiseks ning eduka pakkumuse väljaselgitamiseks komisjon koosseisus sihtasutuse Sangaste Loss juhatuse liige Heiki
Moltsaar, vallavanem Kaido Tamberg ja osaühingu
Ehitusnõunik juhatuse liige Märt Ploomipuu.
Premeeriti 15aastase teenistusstaaþi täitumise
puhul Lõuna Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonna komissari Ülo Ketsi 5000 krooniga.
Määrati aprillikuu toimetulekutoetus üheksateistkümnele isikule kogusummas 25 125 krooni
ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
200 krooni.
Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahelekümne viiele
isikule kogusummas 8696 krooni.
Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele
isikule.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas
4000 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule
kogusummas 2884.50 krooni.
Eraldati 1000 krooni lauluvõistluse Valgama
Laululaps 2008 piirkondliku eelvooru korraldamise toetamiseks.
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Loomulikult
tegime ära!












M

inu andmetel käis 3.
mail Sangaste vallast
koristamas kolm suuremat seltskonda, kes oli eelnevalt end registreerunud. Need
olid MTÜ Keeni Tantsuseltsi 12
Tanukese tantsijat, MTÜ Sangaste Seltsilised Kõvvera Kõdara

tantsijad koos kahe abikaasa ühe
lapse ja koer Volliga ning perekond Plaado noorem põlvkond
koos sõpradega.
Kurb on see, et keegi meist ei
saanud koristada ja oma panust
anda oma valla territooriumil.
Kõik tantsijad töötasid Tõlliste

vallas, noorte seltskond Unikülas,
kes oli väljas ka kõige pikemalt,
suisa kella viieni õhtul!
Kõvvera Kõdara eksootilisem
leid oli kindlasti diivan ja köögikapp. Leidsime juhuslikult suure
prügilaadungi , mis ei olnud üldse
kaardistatudki.
Üks perekond oli järjepidevalt oma olmeprügi ojja toonud,
vees ligunes poole meetri paksune kõntsakiht, suure osa sellest
moodustasid tühjad alkoholipudelid. Kõvasti oli ka valuvaigistavaid tablette söödud, mis
on ju loomulik, kui joodud on
nii suures koguses alkoholi.

Lootsime, et leiame mõne tšeki või
arve looduse reostajate andmetega, kuid kahjuks ühtegi isikuttõendavat prügijäänukit ette ei
juhtunud.
Kõik olid rahul, et said aidata ja
kaasa lüüa koristuskampaanias.
Ilm oli ju suurepärane ja kokku
tulnud meeldiv sõprus- ja seltskond.
Tõenäoliselt osaleksid eelnimetatud aktiivgrupid ka edaspidi taolises aktsioonis, kuid siis
tahaks ikka esmajärjekorras oma
kodukoha ja koduvalla puhtaks
kasida.
MERLE TOMBAK
Prügikoristamisel osalenu

Sangaste tervisematk
20. aprillil toimus teine Sangaste valla tervisematk.
Korraldajaiks olid Valga Maavalitsus, Valgamaa Spordiliit, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Keeni Põhikool ja
Sangaste Vallavalitsus.
8 kilomeetri pikkuse matkaraja läbis 51 tervisesportlast, ja seda koolieelikust kuni 75aastase eakani
välja.
Matkajaid oleks ehk rohkemgi olnud, kuid ilus kevadilm võimaldas paljudel koduaias toimetada või
juba varajast grillihooaega alustada.
Matkajate vahel loositi välja T-särgid ning kõiki turgutati tee ja saiakestega.
Kiitus kõigile, kes mõnusa päeva värskes looduses
veetsid! Kohtumiseni järgmistel matkadel!
MATI RAUDSEPP

9. mai 2008
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KUULUTUSED
KUULUTUSED

Katus jääb pidama,
KUI KASUTAD
Ruukki
NA ERA
SKA
UUE PÕLVKON
TUS
EID
!

Firma NIKPO teeb katlamaju,
keskküttesüsteeme, maaküttesüsteeme ja santehnikatöid.
Garantii. Tel. 506 8509
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid ja küttepinnud (30 cm, 50
cm, 3 m, kask või okaspuu). Kohalevedu tasuta. Tel 5011 446

Lenory OÜ

OÜ MURULILL
Võtame vastu tellimusi

HALJASALADE
kujundamiseks,
rajamiseks ja
hooldustöödeks.

pakub järgmisi teenuseid:





Kontakt 5204 254
Merle Anton



Küttepuud. 5666 6900
Kruusa, liiva, mulla, killustiku
müük ja vedu, tel 5291 256.
Ehitus- ja sisetööd. Tel. 5661
0665, 5202 870.
Teostan vanametalli, sealhulgas
kodumasinate lõikust ja aitan
realiseerida. Miika, tel. 5235 509
ja 5678 3888.

Katti Kamber



AVATUD
E,T
K,N,R
L
P

8-17.00
9-18.00
9-15.00
suletud

kaeve- ja
planeerimistööd
kanalisatsiooni- ja
veetrasside ehitus
imbväljakute ja
mahutite paigaldus
tänavakivide
paigaldus



veo- ja transporditeenus



ehitus- ja lammutustööd



Asume uues kohas
Valga mnt. 1b
Maxima kaupluses.

tänavate ja
platside puhastus.
Info tel. 5214 656

Ostan sõudepaadi Pella. 5094
003
Müüa 2-toaline korter Otepääl.
Telefon 5907 2249 (helistada õhtuti).

MÜÜA

LÕHUTUD KÜTTEPUUD

Muruplatside niitmine. Tel. 5200
838. Enn Mõttus

Ruukki

katused ja
vihmaveesüsteemid
Parmet AS-ist !



Ehituseks vajaminevad profiilid!

TELLIMINE TASUTA
LÜHINUMBRIL

Müüa lõhutud küttepuid. Kohale
toomine. Tel. 5135 495
OÜ PRIMIT. Müüme, hooldame,
paigaldame ventilatsioonisüsteeme. Vajadusel teeme ka teostusjoonise. Teemantpuurimine. 5231
893, 5247 641. primit@hot.ee

KORTERMAJADE JA ERAMUTE
vee-, kütte- ja kanalisatsioonitorustike vahetus, remont, keevitus.
Elektritööd.
Ventilatsioonitööd.

Mööbli maaletooja pakub unikaalse disainiga mööblit juurdehindluseta. Info www.mebelland.
eu/vallad.xls.

AS Parmet tel 766 9444
fax 766 9440
Vaata ka kodulehekülge: www.parmet.ee

1667

Tel. 5290 816; 5349 8852.
Splitter OÜ / www.splitter.ee

OTEPÄÄ REISIBÜROO
avatud

E-R 9-12 ja
13-16

Lipuväljak 11 Otepää






Laevapiletid
Reisikindlustus (Salva)
Liikluskindlustus (Inges)
Tel. 7661 229

Nuustaku Pubi
otsib kööki

abitöölist
info: 5299 713
info@nuustaku.ee

Rebase talu pakub:



istikud (põõsad kuni lilled)
haljastusteenus (projekt

+ tegemine)



haljastusnõu andmine
kevadine oksalõikus.
Tel. 5286 605 /
7667 424, küsida Ahtit.
www.rebasetalu.net

AS Pühajärve Puhkekodu

VÕTAB TÖÖLE:

ujula öise
koristaja
Info tel 522 6234

Otepää kevadlaat

Toffer OÜ köögimööbli
tootmine võtab tööle

tisleri.
Otepää AMS korraldab

laupäeval, 17. mail
algusega kell 8.00
aiandusmaja esisel plat-

Asukoht: Valga makond,
Puka vald

Kontakt: tel. 5333 8042,
6212 821,

7. juuni – ans. California Hotell
14. juuni – ans. Pets ja Nõks
21. juuni – ans. Testament
28. juuni – ans. Ragnar & Co

Tuul puudeladvus tasa liigub,
me vaikselt leinas langetame pea.

Siiras kaastunne Ehale, Kaarlile
ja Juhani perele kalli venna

JAAN TIGASE
16.01.1930 – 28.04.2008
kaotuse puhul.
Mälestab Raimond perega.



heina ja silomassi tegemisel,



pallitamisel ja kiletamisel.
Tehnika uus ja töö korralik!
Info tel. 5383 7835 või info@growup.ee

se kevadlaada.
Ootame teid müüma
ja ostma köögivilja- ja
lilletaimi, istikuid, viljapuid, aiatarbeid, väetisi,
seemneid, tööstuskaupu, käsitööd, talurahva
toodangut. Toimub vaha
vahetus ja kunstkärgede
müük.

Teade
Otepää AMS korraldab järgmised ekskursioonid:
28. juunil Kirna mõis ja Eivere mõis ning ümbruse ilusad aiad.

5. juulil Kihnu.
Sõidusoovist teatada hiljemalt 10. juuniks
Aili Kontsale telef. 7655 537 ehk 5650 9770
või Elvi Roosele telef. 7655 537.
Otepää AMS juhatus

Avaldame kaastunnet
Tiiu Mägile

Avaldame sügavat kaastunnet
Helarile kalli vanaisa

ÕE

ENN PAULUSE

surma puhul.

kaotuse puhul.
Palupera Põhikooli 4. klassi
õpilased klassijuhatajaga.

Audentes Otepää kollektiiv.

jäät- ja rohumaade purustamisel,

www.toffer.ee

AS Avallone Lõuna-Eesti
võtab tööle

TAARA
vastuvõtja-müüja.
Täpsem info
telefonil 7669 300.

Matkale
Karula rahvusparki!

Algus kell 20.00



sil J.Hurda 5 traditsioonili-

Nuustaku Pubis
31. mai – ans. Bond Bänd

võtab vastu tellimusi

e-mail: toffer@toffer.ee

Käsitöö näitus, einelaud.

17. mai – ans. Limit

OÜ GrowUp

24. mail ootame huvilisi koos
meiega matkama
Karula rahvuspargi uuendatud
Perajärve metsarajal (4,5 km). Väljasõit Otepää külastuskeskuse juurest
kell 9. Võileib ja jook kaasa. Otepääle
jõuame tagasi ligikaudu kell 15. Info ja
registreerimine kuni 22. maini: Merike
Tsimmer, tel 5201 988. Üritust korraldab
Riikliku Looduskaitsekeskuse Põlva-ValgaVõru regioon.

Avaldame kaastunnet Vilmale ja
poegadele kalli abikaasa,
isa ja vanaisa

NIKOLAI TALUMÄE
surma puhul.
Aino ja Marju perega

sest teeme kõikidele päikese käes tumenevate

ehk fotokroomsete klaasidega prillidele optilised
päikeseprillid kaasa.
Põhjus – fotokroomsed prillid on super head

toas või õues,
kuid autos vajab inimene päikeseprille.
Silmakontroll Säästuoptika spetsialistidelt
kaasaegsel aparatuuril igal NELJAPÄEVAL.
NB!

Lisavastuvõtt laupäeval, 17. mail.

Info ja registreerimine tel. 7333 258.
Kohapeal palju soodsaid pakkumisi.

Mälestame

Sügav kaastunne omastele

JAAN TIGAST
Avaldame kaastunnet lahkunu
sugulastele.
Otepää PäevakeskusHooldekodu pere

ENN PAULUSE
kaotuse puhul.
Tantsuklubi ”Mathilde”
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Otepääle tulevad kokku
maakonna koorid

M

aikuu viimasel pühapäeval
tulevad kolmandat korda
kokku Valgmaa koorid
traditsiooni loovale laulupäevale.
Seekord toimub laulupäev 25. mail
Otepää Maarja kirikus Eesti Vabariigi 90. juubeliaasta tähistamisena
ning sellega märgitakse ühtlasi Eesti
Lipu päeva (4. juuni). Teatavasti oli
just Otepää see koht, kus 124 aastat
tagasi pühitseti toonane Eesti Üliõpilaste Seltsi sini-must-valge lipp,
millest 1922. aastal sai pärast pikki
arutelusid meie riigilipp.
Seekordsel laulupäeval osaleb kuus
koori: Tõlliste-Sangaste-Puka segakoor (juh Koidu Ahk), Tõrva naiskoor
Heli (Imbi Umbleja), Tõrva rahvakoor (Maie Kala), Valga kammerkoor
(Marika Reinhold), segakoor Rõõm
Valgast (Sirje Päss) ning võõrustaja
– Eveko koor Otepäält (Lembi Oja).
Tänavuse laulupäeva külalisesine-

jaks on kutsutud Otepää sõprusvallast Vihtist Nummela naiskoor (Kiti
Kalymialaris).
Päeva esimeses osas toimub kooride
ühisproov, kell 15 oodatakse aga huvilisi Otepää kirikusse kuulama päevakohast kontserti.
Maakonna kooride laulupäeva
mõttele tuli kolme aasta eest TõllisteSangaste-Puka segakoor, kes kutsus
teised koorid Laatre kirikussse.
Möödunud aastal toimus samalaadne üritus Sangaste kirikus, kus antigi tänavuse laulupäeva korraldamise
voli Eveko koorile. Millisele koorile
jääb järgmisena võõrustaja roll, selgub
25. mail.
Seekordset kooride laulupäeva toetavad Kultuurkapital, Rahvakultuuri
Arenduskeskus, Valgamaa Omavalitsuste liit, Otepää vallavalitsus ja UPM
Kymmene Otepää AS.
AIN KRUUSMAA

Euroopa päevale pühendatud
noorte omaloominguvõistlus
”Euroopa Liit annab tiivad”
9. mai on Euroopa päev. Selle päeva
tähistamiseks kuulutas Valga maavalitsus välja noorte omaloominguvõistluse “Euroopa Liit annab tiivad”.
Oodatakse noorte arvamusi selle
kohta, kuidas Euroopa asjad mõjutavad noorte koduküla, -valla, -linna
või -maakonna elu. Kirjeldada-joonistada tuleks seda, mis kasu on noortel võimalik saada Euroopa Liidust.
Samuti oodatakse noorte arvamusavaldusi selle kohta, millistele nende
kodukoha muredele, probleemidele või kitsaskohtadele võiks Euroopa
Liidu tasandil lahendust otsida.
Kõige selle väljendamiseks on
võimalus kasutada ühte kolmest
loomevormist:
essee või arutlus (1-3 lk), anekdoot või
mõistulugu, koomiks või karikatuur.
Tööd võib esitada nii individuaalselt
kui ka kuni 3liikmeliste noorterühmadena.
Pärast konkurssi korraldab Valga
maavalitsuses Euroopa päeva järel-

tähistamise, kus auhinnatakse parimaid, tunnustatakse kõiki osalejaid
ning tutvustatakse erinevaid noortele
suunatud Euroopa programme.
Töid oodatakse Valga maavalitsusse 15. maiks kas elektroonselt: (siiri.liiva@valgamv.ee, pille.
paberits@valgamv.ee), posti teel
(märksõna „Euroopa Liit annab
tiivad”, Valga Maavalitsus, Kesk 12,
68203 Valga) või ise kohale tuues.
Euroopa päev on Euroopa Liidu
sünnipäev. Sel kuupäeval 1950. aastal
pidas Prantsusmaa tolleaegne välisminister Robert Schuman tähelepanuväärse kõne, milles esitatud mõtted panid
aluse praegusele Euroopa Liidule.
Tänaseks on 9. maist saanud üks
Euroopa sümbolitest. See on päev, mis
annab eurooplastele võimaluse erinevate ürituste kaudu rõhutada oma
ühtsust ja väärtustada kõike seda, mida
ühinenud Euroopa on oma kodanikele andnud.
OT

9. mai 2008

Seadus kaitseb lapsega töötajat
Edukas töötaja on see, kes tahab oma tööd
teha võimalikult hästi. Hea lapsevanem on
jälle see, kes katsub oma tööasjad sättida nii,
et talle jääks piisavalt aega koduste jaoks.
Uus seaduseelnõu toetab igati mõlemaid
põhimõtteid.

Uue töölepingu seaduse eelnõu peamised märksõnad
on õppiv inimene ja ettevõtjasõbralik majanduskeskkond. See soodustab õppimist ja koolitusi, mis omakorda aitavad kaasa majanduse elavdamisele. Samas ei ole
ära unustatud lapsevanemaid ja nende garantiisid.
Eelnõu on suunatud kogu meie riigi arengule, millest
võidavad nii töötajad kui tööandjad.
Rase või väikese lapsega töötaja on endiselt
kaitstud

Rahvusvahelise tööõiguse põhimõtted ei keela töölepingu ülesütlemist teatud ajal, vaid teatud põhjustel.
Näiteks on töötajat kaitsev mõjuv põhjus see, kui ta
on rase või kasvatab alla kolmeaastast last. Kui aga last
kasvatav vanem rikub tõsiselt lepingut, on võimalik teda
töölt vabastada. Tööandja ülesanne on sel juhul tõestada, et töösuhe sai lõpu seetõttu, et töötaja rikkus lepingut, mitte seepärast, et töötajal oli väike laps kodus.
Eelnõu näeb ette, et raseda töötaja põhjendamata
lahti laskmise eest tuleb töötajale maksta kuue kuu
palk või ennistada ta tööle ja maksta vahepeal saamata jäänud palk. Kõrgema hüvitisega tahame saavutada just seda, et tööandja hakkaks mõtlema – kui ei ole
sisuliselt midagi töötajale ette heita, siis kas ta on ikka
nõus riskima nii suurte väljaminekutega?
Kehtiva seaduse järgi tuleks alla 3aastase lapse vanemaga töösuhte lõpetamisel taotleda luba tööinspektsioonist. Tööinspektsioon saab anda ainult formaalse
nõusoleku. Ehk teisisõnu kontrollida seda, kas paberid
on korrektselt vormistatud. Juhtumi sisulisem hindamine tähendab seda, et inspektor astub kohtuniku rolli ja
püüab otsustada, kellel on vaidluses õigus. Tööinspektor
ei saa olla kohtunik – kohut saab mõista tööalastes vaid-

Jalgpallimängude
tulemusi
D2 (1997.-98.a noormehed) II-alagrupp –1. voor
27. aprill, kell 13.00 Palupera staadion. FCE Otepää - SK Tääksi
3:0 (2:0). Väravad: 5.pen., 21. K.Käos, 56. Timm.
2. voor
3. mai, kell 11.30 Tartu Tamme kunstmuruväljak. FC Tartu Olümpia - FCE Otepää 2:2 (2:0). Otepäälaste väravad: 38. Lõhmus,
60. Altsaar. Hoiatused: 52. Altsaar. 30.minutil ei realiseerinud
FCE Otepää penaltit!
Mehed IV-liiga Lõuna – 4. voor
2. mai, kell 20.00 Tartu Annelinna kunstmuruväljak. FC HaServ
- FCE Puka 10:0 (3:0). Pealtvaatajad: 50.
C1 (1994.-96.a noormehed) II-liiga Lõuna - 3.voor
2. mai, kell 17.00 Põlva Lootospark. FC Lootos - FC Elva 1:2
(0:1). Väravad: 67. ov. Kõiv - 26. Sööt, 41. Vihmann.
Mehed IV-liiga Lõuna - 3.voor
27. aprill, kell 17.00 Puka staadion. FCE Puka - FC Aspen 3:1
(2:0). Väravad: 4. Kivi, 30., 61. R. Männiste. Pealtvaatajad: 80

lustes ainult töövaidluskomisjon või kohtus.
elnõu ütleb ka väga selgelt, et töölepingut ei tohi üles
öelda perekondlikel põhjustel. Kedagi ei tohi koondada selle tõttu, et ta väike laps on tihti haige.
Lapsepuhkusel saab rohkem raha

Kõik senised lapsepuhkuse päevad jäävad kenasti alles
ning tegelikult saavad vanemad uue eelnõuga nende
päevade eest rohkem raha. Kui täna saab lapsega kodus
veedetud päevast pisut üle poolesaja krooni (66 krooni
päevalt), siis uues eelnõus on ette nähtud lausa kolmekordne tasu (alampalga alusel arvutatav summa oleks
tänavu 216 krooni päevas).
Praegu antakse mitmike keerulisest sünnitusest taastumiseks 14 päeva rohkem rasedus- ja sünnituspuhkust. Need päevad olid kirjas selle mõttega, et emal
oleks pikem aeg töölt eemalolemiseks ning sünnitusest taastumiseks.
Samas 2004. aastast sisse seatud vanemahüvitis on
muutnud oluliselt vajadust nende 14 päeva järele. Kui
ema rasedus- ja sünnituspuhkus oli 14 päeva pikem,
saab ta vanemahüvitist 14 päeva vähem, samas rasedusja sünnituspuhkuse ajal ei tee riik sissemakseid pensionikindlustuse teise sambasse. Ainukene mure võib
tekkida neil sünnitajail, kelle palk oli suurem kui vanemahüvitise ülempiir. Samas saab pikemat sünnitushüvitist kindel ring sünnitajaid. Seega rahaliselt kaotab
muudatustest vaid alla 1% naistest, kelle sissetulek on
keskmisest oluliselt kõrgem.
Ma olen veendunud, et plaanitud seadusemuudatused rahuldavad lapsevanemaid. Senised garantiid jäävad
alles ning neile lisandub rohkem enesetäiendamise
ja koolitusvõimalusi, samuti soodustame paindlikku
tööaega. Usun, et ka lapsed rõõmustavad, kui ei pea
oma ema-isa pikkade tööpäevadega jagama ja saab
koos rohkem aega veeta.
Peagi läheb uus seaduseelnõu üles osalusveebi www.
osale.ee. Sinna on oodatud ka kõikide lapsevanemate
arvamus.
sotsiaalminister MARET MARIPUU

TULEVASED MÄNGUD
Mehed IV-liiga Lõuna – 5. voor
10. mai, kell 12.00 FCE Puka - FC Otepää (kohalik derby) (Puka
staadionil).
D2 (1997.-98.a noormehed) II-alagrupp – 3. voor
11. mai, kell 15.00 FCE Otepää - Viljandi JK Tulevik II. (Palupera
staadion).
Alates tänavusest hooajast osaleb Eesti meistrivõistlustel jalgpallis uus täiskasvanute võistkond FCE Puka. Võistkonna moodustavad eelmisel aasta FCE Otepää eest A-klassi mänginud
noormehed ja aasta alguses tõsisemalt jalgpalliga tegelemist
alustanud Puka noormehed.
Võistkonna eesmärgiks sel hooajal on omandada palju kogemusi ja jõuda liiga kuue parema hulka. Kaugemas plaanis on
see võistkond mõeldud kohalike noorjalgpallurite hüppelauaks
kõrgematesse liigadesse, samal ajal ka selle võistkonnaga kõrgematesse liigadesse pürgida.
Pikemaid ülevaateid ja eelinfot mängude kohta leiate internetist: www.fcelva.ee
jalgpalliklubi FC Elva tegevjuht MAREK NAARIS

