ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 1 3 . m ä r t s 2 0 0 9

Nr 5 (272)

Suurvõistlused tõid Otepääle üle
30 000 osaleja-pealtvaataja

MONIKA OTROKOVA
Maailmakarikavõistluste etapp murdmaasuusatamises, BIG AIR lumelauahüpetes, Tartu maraton, kalapüügivõistlus Kuldkala – kõik need talvepealinna lahutamatuks osaks kujunenud
suurüritused on sel aastal möödunud
edukalt. Osalejate ja pealtvaatajate arv
on varasema ajaga võrreldes rekordiline.
“Otepää on oma talvepealinna tiitli
auga välja kandnud, tänan kõiki suurürituste korraldajaid, toetajaid, vabatahtlikke ja osalejaid-pealtvaatajaid,” ütles
Otepää vallavanem Meelis Mälberg.
“Talvekuud on küll läbi saanud, kuid
see ei tähenda, et Otepääl midagi teha
pole. Ootame kõiki spordisõpru suusaradadele, kuna meil jätkub lund veel
kevadkuudessegi.”
Avatud on Tartu Maratoni, Tehvandi,
Kääriku, Väike-Munamäe, Ansomäe
ja Kuutsemäe suusarajad. Võimalik
on sõita mootorkelguga OtepääKuutsemäe mootorsaanirajal. Rajal on
olemas vajalikud märgistused, sõit on
tasuta ja toimub sõitja omal vastutusel. Kelgutajaid ootab snowtuubingupark Otepää kesklinna vahetus läheduses – linnamäe orus. Uisutajate päralt
on Pühajärve spaahotelli juures olev

Maratonisõitjad teel Otepäält Elvasse.

uisuväljak, mis on avatud iga päev
8-21.30.
Pärast tegutsemist talvises looduses
pakuvad lõõgastusvõimalusi Otepää
spaad, õhtuseks meelelahutuseks on
avatud restoranid ja pubid.
Üritusi ja lumeinfot vaata Otepää
valla kodulehelt www.otepaa.ee ja
kuula raadiost Sky Plus, täiendavat
sportimisvõimaluste kohta Otepää
Turismiinfo Keskusest tel. 766 1200

SANGASTE
vald
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Otepää võttis vastu
suusasangareid

2x ARVO SAAL

Selle aasta talv on toonud
talvepealinna Otepääle
lumerohkuse ja hästi
õnnestunud suurüritused, need omakorda tõid
Otepääle üle 30 000 osaleja-pealtvaataja.

OTEPÄÄ
vald

Märtsikuu üritusi
20.03. Apteekrimäel suusahüpped ja kahevõistlus ETV - G4S Noortesari VI etapp
suusahüpetes. Info: www.suusaliit.ee
22.03. Tehvandi staadionil Laskesuusatamine Otepää mängud ja EOK-Viessmann
laskesuusatajate sarja III etapp. Info: www.biathlon.ee
22-29.03 Otepää Spordihallis saalitennis, Valgamaa MV meeste, naiste üksikmäng. Lisainfo: nuustaku.tennis@mail.ee
28.03. Tehvandi radadel Eesti karikavõistlused suusahüpetes ja kahevõistluses.
Info: www.suusaliit.ee

29.03. Pühajärve-Sihva-Otepää suusamatk. Lisainfo: merlin@otepaa.ee
Märtsi lõpul Tehvandil ja Väikesel Munamäel Otepää mängud. Lisainfo: merlin@otepaa.ee.

28. veebruaril jõudsid maailmameister Andrus Veerpalu ja Jaak Mae koju, Otepääle.
Suusasangarid kanti õlgadel lavale, kus neid
tervitasid Eesti Suusaliidu president Toomas
Savi, Valga maavanema ülesannetes Kalev
Härk ja Otepää vallavanem Meelis Mälberg.
Tervitused andis üle ka Otepää vallavolikogu
esimees Jaanus Raidal ja Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol.
Õhtujuhid Veiko Täär ja Madis Kivilo meenutasid suusakuulsuste võite.
Andrus Veerpalule kingiti puust tugitool
ning mõlemale suusatajale määrimist mittevajavad suusad. Veerpalu sai Otepää Golfi
poolt ka green kaardi kursuse ja võimaluse
mängida golfi aasta vältel tasuta, restoran
Swing pakub suusasangaritele võimaluse
õhtustada. Tammuri OÜ kostitab Andrus
Veerpalu ja Jaak Maed, treenerit Mati Alaveri
ja nende peresid õhusöögiga Tammuri talus.
Vastuvõtt lõppes ilutulestikuga.
Õnnitleme Andrus Veerpalut ja tema
lähedasi meistritiitli ja Jaak Maed ning tema
lähedasi tubli panuse eest maailmameistrivõistlustel! Samuti õnnitleme treener Mati
Alaveri ning Aivar Rehemaad ja tema treenerit Anatoli Šmiguni.
Aitäh, Andrus ja Jaak, suurepärase elamuse eest võistustel ja koduvalla rahva ees!
Täname vastuvõtu korraldajaid ja kaasaaitajaid: Alar Arukuusk, Neeme Ernits, Raivo
Kalda, Ave Kruusmaa, Valdur Sepp, Olev
Järv, Veikko Täär, Madis Kivilo, Andres
Arike ja Helmuth Kulpson. Täname asutusi
ja ettevõtteid: Otepää konstaablijaoskond,
OÜ Valga Teed, Tehvandi Spordikeskuse
kollektiiv, UPM-Kymmene, OÜ Greeny, OÜ
Ökotech, Pühajärve Puhkekodu, AS Parmet,
OÜ Psycho, Edgari Lihatööstus, OÜ Bergermaster, Merle Lillepood, OÜ Merkus Disain,
Oti Pubi, Oti spordiklubi Karupesa Team, OÜ
Tulekild, OÜ Tammuri talu.
Otepää vallavalitsus

Otepää on Eesti parim suusavald

Ärimehed tunnustasid
suusatajaid

Põlvas toimunud Eestimaa XI talimängudel osalesid Tõrva kuues ja suurematest linnadest Valga seitskõigi maakondade mes. Võitsid vastavalt Paide ja Kohtla-Järve.
ning 28 linna ja 76
valla võistkonnad Otepää vald võitis esikoha suusatamises.
suusatamises, orienteerumises, males, Individuaaldistantsil osales ligemale 700 suusatajat,
kabes, lauatennises nende hulgas ka mitmed Eesti koondvõistkonna
ning meeste ja nais- liikmed. Viis esikohta said Otepää valla suusatajad:
te korvpallis.
Maribel Tamm (TB), Keidi Kütt (TC), Ene Aigro
Suurtest maakondadest võitis Ida-Virumaa, väikes- (NV I), Gunnar Kruus (PB) ja Hans Teearu (PA).
test Järvamaa. Valgamaa sportTeise koha võitis Marju Meema (TB) ja
lased said väiksemate grupis
kolmanda Marten Pulles (PC) ning Kalju
Võrumaa ees teise koha.
Ojaste (MV I).
Väiksematest valdadest lõpetas
Tüdrukute B- vanuseklassi võitjat autasustati lisaks tavapärastele talimängude
Palupera 5. ja Sangaste 18. kohaga. Suuremate valdade grupis
auhindadele ka Eesti Olümpiakomitee
eriauhinnaga ning poiste B-vanuseklasosales Otepää lisaks suusatamisele, mis ülekaalukalt võidesi võitjat Andrus Veerpalu poolt välja
pandud karikaga.
ti, vaid korvpallis ja kokkuvõttes tuli tagasihoidlik 29. koht.
Teatevõistlustel olid meie suusatajad pareVäikeste valdade hulgas kuulus
mad poiste B (Keit Rootsmaa, Gunnar
Kruus ja Taavi Lehemaa), poiste C (Mattias
üldvõit Kernu ja suurte valdade
hulgas juba tavapäraselt Tartu
Jõgi, Marten Pulles ja Mats Karo), tüdrukuKahekordne talimängu- te B (Marju Meema, Keidi Kütt ja Kristiine
vallale.
Väikelinnade arvestuses oli de võitja Silvia Luup.
Aluvee), tüdrukute C (Kristin Peterson,

5. märtsil tunnustasid ennast saunaklubiks
nimetavad ärimehed Pühajärve Alpi restoranis suusasangareid meeldejäävate hetkede
eest Libereci MM-l.

Maribel Tamm ja Marielmerlii Pulles), poiste A
(Marko Liiva, Hans Teearu jaArdo Kuus) ning naiste
sõidus (Maarja Aigro, Liis Kalda ja Teele Tiidt).
Suusaorienteerumises peeti maakondade arvestust,
Valgamaa sai 5. koha. Kahekordseks võitjaks tuli N14
klassis Silvia Luup Otepäält. Naisveteranidest võitis
lühirajal esikoha Pille Illak Tsirguliinast. Samas vanuseklassis oli Liivi Parik Otepäält sprindis kolmas.
ARVO SAAL

Kahe nädala pärast
toimub suur õppus
Soontaga külas
27.-28. märtsil korraldab Eesti Punane Rist
24tunnise Balti ühisõppuse Valga maakonnas, Puka
valla territooriumil. Tegemist on Valgamaa Päästeosakonna, Valga Politseijaoskonna, Kagu Piirivalve,
Valga Haigla ja Eesti-Läti-Leedu Punase Risti rahvuslike seltside esmaabirühmade ühisõppusega.
Stsenaariumi järgi matkitakse liiklusõnnetust
Võru-Kuigatsi-Tõrva maanteel Soontaga küla
piirkonnas.

Alpi restorani poolt pakutud lõunasöögile
olid kutsutud Andrus Veerpalu, Jaak Mae,
Aivar Rehemaa ja hooldemeeskonna pealik
Margo Pulles. Lõunalauas viibisid ka vallavanem Meelis Mälberg ja volikogu esimees
Jaanus Raidal.
Vahetati vastastikku kingitusi – suusamehed kinkisid ärimeestele Liberecil meeneid
ja said vastukingitusi.
Alpi restorani omanik Aare Heinla sai oma
kollektsiooni toreda täienduse – Eesti suusaeliidi autogrammidega meened, mis Alpi
restorani seinu kaunistama hakkavad.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
Otsustati kehtestada Otepää valla puudega lapse
hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord.
Otsustati lugeda kultuurikomisjoni esimeheks
valituks Luule Saar.
Otsustati kinnitada 7- liikmelise kultuurikomisjoni koosseis: Luule Saar (esimees), Helle Kuldmaa
(aseesimees), Mari Mõttus, Valdur Sepp, Margus
Möll, Ivari Viigimets, Merle Soonberg.
Otsustati katkestada Otepää valla 2009. aasta
eelarve II lugemine.
Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange Otepää Gümnaasiumi peahoone
rekonstrueerimiseks.
Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Otepää linnas Kastolatsi tee 25 asuvate
hoonete alune ja seda teenindav maa.
Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Pühajärve külas asuv Kannistiku 1
maaüksus.

Otepää vallavalitsuses
Otsustati jagada Ülenurme katastriüksus.
Otsustati pidada võimalikuks Aimar Künnapuu
ja Madis Künnapuu kaasomandis olevate hoonete
juurde kuuluva maa ostueesõigusega erastamist.
Otsustati anda nõusolek OÜle Semolen Koolitus
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil noortelaager ajavahemikus 01.-09.08.2009 (Kääriku
Puhke- ja Spordikeskuses) vastavalt esitatud projektile.
Otsustati määrata ühekordset abiraha veebruarikuus 18-le Otepää valla kodanikule.
Otsustati anda OÜle Tulekild luba korraldada
ilutulestik Otepää valla territooriumil Otepää külastuskesekuse kõrval oleval haljasalal 28. veebruaril
2009.a ajavahemikul 17.20-18.30.
Otsustati määrata lapse sünnitoetust kahele vallakodanikule.
Otsustati sõlmida vallakodanikuga sotsiaalkorteri
üürileping kehtivusega 1 aasta.
Otsustati määrata hooldajatoetus ühele vallakodanikule.
Otsustati kinnitada hooldajatoetuse taotlus ja
kinnituskirja vorm.

Otepää volikogu kultuurikomisjonil uus esimees
25. veebruaril valis Otepää Vallavolikogu kultuurikomisjoni esimeheks volinik Luule Saare. Aseesimeheks jäi edasi Helle Kuldmaa, ka kõik kultuurikomisjoni liikmed jätkavad oma tööd. Senine esimees
Ivari Viigimets lahkus esimehe kohalt omal soovil.
“Kindlasti peab jätkuma Otepää seltside ja organisatsioonide toetamine niipalju, kui see antud
olukorras võimalik, et rahvakultuur püsima jääks,”
kinnitas Luule Saar. “Meie eesmärk on vallale oluliste kultuuriürituste jaoks raha leidmine, et tuua
Otepääle enam turiste ja sellega kujundada Otepää
head mainet.”
Otepää valla kultuurikomisjon on 7liikmeline.
Luule Saar on OÜ Otepää Oskar juhataja, samuti
kuulub ta segarahvatantsurühma Nuustaku.

Siseministeerium avas
haldusreformi ajaveebi

O T E P Ä Ä

13. märts 2009

Riigikogu Reformierakonna fraktsiooni
esindus külastas Otepää valda

Alates 1. aprillist 2009. a
muutuvad Otepää valla siseste
bussiliinide sõiduplaanid

27. veebruaril külastas Riigikogu
fraktsiooni esindus Otepää
valda. Külastuse eesmärk oli
tutvuda Otepää valla ettevõtete ja objektidega. Jürgen Ligi,
Riigikogu rahanduskomisjoni
esimees ja Reformierakonna
aseesimees andis külastuse
jooksul Otepää Gümnaasiumis
12. klassidele ühiskonnaõpetuse tundi.
Külalised tutvusid Otepää
vaibatehase AS-ga Oteks
(pildil), kus ettevõtte juht
Andrus Kuusk rääkis vaibatootmise tehnoloogiast ja ettevõtte ajaloost. Oma toodangut
turustab vaibetehas nii Euroopa
Liidus kui ka väljaspool seda.
Edasi viis külaliste tee
Tehvandi Spordikeskusesse,
kus tutvuti Tehvandi suusahüppemäega. Seejärel külastati
SA Otepää Tervisekeskust. SA
Otepää Tervisekeskuse nõukogu esimees Andres Arike andis
ülevaate tervisekeskuse olukor-
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Liiklus toimub:

rast ja tulevikuplaanidest.
Otepää vallas käisid Riigikogu
rahanduskomisjoni esimees,
Reformierakonna aseesimees
Jürgen Ligi, majanduskomisjoni liige Hannes Astok,
kultuurikomisjoni liige Lauri
Luik, Reformierakonna fraktsiooni aseesimees, rahanduskomisjoni liige Peep Aru,
Reformierakonna fraktsiooni

aseesimees, maaelukomisjoni
liige Rein Aidma, Riigikogu
liige, riigikaitsekomisjoni
liige Tõnu Juul. Külalisi saatis
Otepää vallavanem Meelis
Mälberg ja Otepää vallavolikogu Reformierakonna fraktsiooni juht Aivar Nigol.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Vallavanem Meelis Mälberg
külastas ASi Parmet
9. märtsil käis Otepää vallavanem Meelis Mälberg aktsiaseltsis Parmet tutvumas ettevõtte
tööga.
Pereettevõte AS Parmet tegutseb alates 1992. aastast. Algselt
loodi ta metallist ripplaesüsteemide tootmiseks, aasta-aastalt
on lisandunud üha uusi laetüüpe. Firmat juhib Elmo Parik,
praegu on tööl 16 inimest.
Tegeletakse metallist ripplaesüsteemide, fassaadikassettide ja ehituslike profiilide
tootmisega. Hetkel on saadaval
kolme erinevat tüüpi ripplagesid: paneelripplaed, kassettripplaed ja restmoodullaed.
1994. aastal lisandusid AS
Parmeti tootevalikusse metallfassaadid, mille materjalideks
on alumiinium, teras ja uudse
lahendusena ka alumiiniumkomposiitplaat.
Külastuse ajal torkas silma
hea tehnoloogiline baas, tänu
sellele saab AS Parmet pakku-

da lagesid ka eritellimusel
erikonstruktsiooni järgi ja
erinevatest materjalidest.
Suuremad ja tuntumad
teostatud objektid Eestis on
Tallinna Lennujaama fassaad ja
alumiiniumlaed, Stockmanni
Kaubamaja must fassaad,
Haabersti Vabaajakeskuse
perforeeritud fassaad, jpt.
“AS Parmeti näol on tegemist
igati innovatiivse lähenemi-

sega, kus ettevõte on valmis
alati edasi arenema, kasutades
uudseid tootmisvõtteid,” sõnas
vallavanem Meelis Mälberg.
“Ettevõte paistis silma ka väga
heade töötingimuste ja hea
töökorraldusega.”
AS Parmet on saanud Valga
maakonna kodukaunistamisekonkursi raames parima tööstusmaastiku tiitli.
MONIKA OTROKOVA

reis nr 1 käigus esmaspäev-reede
reis nr 3 käigus teisipäev, reede-pühapäev
reis nr 5 käigus esmaspäev-pühapäev
Reisi nr. 1
3
5
06:40
10:00
17:15
Otepää
06:44
10:04
17:19
Kesk
06:45
10:05
17:20
Tamme
06:47
10:07
17:22
Pühajärve
06:48
10:08
17:24
Sõjatamme
--17:26
Kannistiku
06:50
10:10
17:30
Annimatsi
06:51
10:11
17:32
Ristipealse
06:53
10:13
17:33
Raasiku
06:55
10:15
17:35
Sihva
06:56
10:16
17:36
Voki
06:58
10:18
17:38
Kondi
07:00
10:30
17:40
Kääriku
07:03
10:33
17:43
Kondi
07:04
10:35
17:45
Voki
07:06
10:36
17:46
Sihva
07:07
10:38
17:48
Raasiku
07:08
10:39
17:49
Ristipealse
07:10
10:40
17:50
Annimatsi
07:12
--Kannistiku
07:13
10:42
17:52
Sõjatamme
07:14
10:44
17:54
Pühajärve
07:16
10:45
17:55
Tamme
07:17
10:46
17:56
Kesk
07:20
10:50
18:00
Otepää
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teisipäeval ja reedel
1
2
07:30
17:40
Otepää
07:33
17:37
Munamäe
07:36
17:34
Rüa
07:38
17:31
Vidrike kool
07:40
17:29
Vidrike
07:43
17:26
Vidrike asula
07:44
17:24
Kantsu
07:46
17:23
Anne
07:47
17:22
Truuta
07:49
17:20
Anne osakond
07:50
17:19
Siinma
07:52
17:17
Tasaste
07:53
17:16
Märi
07:54
17:15
Tõltsu
07:57
17:12
Vastsemõisa
08:01
17:08
Alaküla
08:04
17:05
Pilkuse
08:06
17:03
Juusa
08:10
17:00
Otepää

Liiklus toimub:
Reisi nr.

Tulemas on 54.
Otepää mängud
Märtsikuu viimasel kahel nädalavahetusel toimuvad juba 54. Otepää mängud. Sel aastal on kavas
suusahüpped, mäesuusatamine ja murdmaa- ning
laskesuusatamine.
Ajalooliselt tähistavad need mängud talvise suusahooaja lõppemist, nüüdseks hooajapealinna sportlikku puhkusele saatmist. Otepää mängude eesmärk on
talispordi populariseerimine erinevate alade ühisürituse korraldamise näol. Võistlema ja kaasa elama on
oodatud kõik, kellel talisport on südamelähedane.
Võistluste KAVA

Haldusreformi alase infoga saab tutvuda
siseministeeriumi hallatavas ajaveebis http://
haldusreform2009.wordpress.com/.
Ajaveebi eesmärk on anda selge ja põhjalik ülevaade haldusreformi kavast ning kommenteerida
lugejate poolt esitatud küsimusi.
“Haldusreformi kava vajab üksikasjalikku selgitamist ning inimestel on sellega seoses palju olulisi
küsimusi,” ütles siseministeeriumi rahvastiku- ja
regionaalala asekantsler Karl Laas. ”Ajaveeb on
koostatud selleks, et kõik saaksid vajaliku info kiirelt
ja mugavalt usaldusväärsest allikast.”
Avatud keskkond loob ülevaate haldusreformiga
seotud taustainfost, uuringutest ning meediakajastustest. Küsimused saavad vastuse otse siseministeeriumi ametnikelt.

Vallavalitsuses kohtuti uue Keskkonnaameti juhiga
2. märstil toimus vallavalitsuses kohtumine Keskkonnaameti juhi kt Ena Poltimäe ja
Keskkonnaameti spetsialistidega. Kohtumisel
osalesid Otepää valla maaomanikud, vallavanem Meelis Mälberg ja volikogu esimees Jaanus
Raidal.
Kohtumise eesmärk oli edaspidise koostöö
arutamine. Keskkonnaameti spetsialistid selgitasid oma töö põhimõtteid ja rääkisid uue ameti
struktuurist. Maaomanikel oli võimalik ka esitada neid huvitavaid küsimusi.
Keskkonnaamet on loodud Keskkonnaminis-

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

teeriumi keskkonnateenistuste, Riikliku Looduskaitsekeskuse ja Kiirguskeskuse baasil. See on
Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas tegutsev
valitsusasutus, mis teostab täidesaatvat riigivõimu
ja riiklikku järelevalvet ning kohaldab riiklikku
sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses.
Ameti tegevusvaldkond on riigi keskkonnaja looduskaitse ning -kasutamise ja kiirgusohutuse poliitika ja programmide ning tegevuskavade elluviimine.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

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

Laupäev, 21.märts
10.00 Suusahüpped, Apteekrimägi
Pühapäev, 22. märts
11.00 Laskesuusatamine, Tehvandi staadion
16.00 Murdmaasuusatamine, Tehvandi staadion
Laupäev, 28.märts

10.00 Slaalom, Kuutsemäe

Pühapäev, 29. märts
10.00
Suurslaalom, Kuutsemäe
Täpsemat infot erinevate alade võistlusjuhendite kohta saab
Otepää valla koduleheküljelt spordirubriigist: www.otepaa.ee.

SÜNNID
Pert-Peeter Täär - 10. veebruar
Marta-Loore Ladva - 18. veebruar
Maiko Toomsalu - 11. veebruar

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. märtsil.

Neljapäeval 19. veebruaril tähistas Pühajärve Põhikool vastlapäeva väga erilisel moel.
Meie kool asendas vastlapäeva taliolümpiamängudega, kus kõik said omavahel
mõõtu võtta erinevatel aladel, et selgitada
välja parimad talisportlased.
Käärikule jõudes rivistusime klasside kaupa kolonni ja valmistusime rongkäiguks.
Iga klass esindas ühte riiki. Rongkäiguga
liikusime staadionile, kus laulsime ühiselt
kooliolümpiahümni „Olümpiale, olümpiale“
ja riputasime üles olümpiavimpli. Et meie
olümpiamängud õnnestuksid, andsid
võistlejate ja kohtunike esindajad olümpiavande. Sellele järgnes olümpiamängude
patrooni Miia sõnavõtt, süüdati olümpiatuli
ja võistlused võisid alata.
Võistlustelt pidid osa võtma kõik Pühajärve Põhikooli õpilased, kes said võistelda nii
kelgu-, snowdubingu- kui ka suusavõistlustel. Algklassidel toimus pikema liu laskmise võistlus ja suusavõistlus. 4.-6. klass
said suusatada nii individuaalselt kui ka
meeskonnaga. Et tekiks vastlapäeva tunne,
said nemad lasta pikimat liugu snowdubinguga. Meie kooli kõige vanematel tuli
võistelda samadel aladel. Ka õpetajad olid
välja pannud oma meeskonna.
Meie oma olümpiamängud õnnestusid
väga hästi. Eriti vahva oli see, et maskott
Hugo leidis aega koos meiega pidutsemiseks. Nüüd jääb üle oodata kevadel
toimuvaid olümpiamänge.
KEITY KIMMEL ja GERTRUD LEOPARD 9.kl.

Sündmusi Pühajärve
koolis
20. veebruaril toimus meie koolis tore ja
hariv kontsert “Tšello tuleb kooli“. Kvartetis
C-Jam oli neli meest: Villu Vihermäe, Pärt
Tarvas, Margus Uus ja And-reas Lend.
Tšellokvartetis oli ühendatud klassikaline
keelpillikvartett, improvisatsiooniline bigbänd, metalne ja kaasakiskuv rokkmuusika,
tundlik ning emotsionaalne tšellokõla. See
muusika ei jätnud külmaks ühtki kuulajat.
Tore oli näha, et meile esinenud muusikud olid valitud esinema Vabariigi Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert-aktusele
Jõhvis.
Esmaspäeval, 23. veebruaril külastas Pühajärve kooli Riigikogu majanduskomisjoni
esimees Urmas Klaas, kes oma ettekandes
käsitles Eesti riigi ajalugu, praeguseid
majandusraskusi ja riigi eesseisvaid ülesandeid.
Tema sõnumit mõistsime nii, et tähtis on
osata õppida ja unistada, ent eesmärgiks
ei tohi seada mitte kunagi “suure raha
teenimist” vaid igapäevaseid tegevusi oma
eesmärkide täitumiseks.

Emakeelepäev
Otepää valla
haridusasutustes
14. märtsil tähistatakse emakeelepäeva.
Otepää valla haridusasutustes korraldatakse selle puhul mitmesuguseid üritusi.
13. märtsil külastab Otepää Gümnaasiumi emakeelepäeva raames kirjanik
Kerttu Rakke. Ta kohtub 9.-12. klasside
õpilastega. Pühajärve Põhikoolis toimub
13.märstil pidulik kontsert, kus õpilased
esitavad muusikalise põimiku Juhan Liivi
luuletustest. Lasteaias Võrukael toimub lastevanemate poolt lastele selgeks õpetatud
luuletuste esitamine ühisüritusel. Esinevad
ka laulustuudio lapsed muinasjututeemaliste lauludega, koos lauldakse regilaulu.
Lasteaias Pähklike loevad lapsed Eesti
luuletajate loomingut pidulikul aktusel.
Emakeelepäeva hakati Eestis tähistama
kooliõpetaja Meinhard Laksi eestvedamisel
1996. aastal luuletaja Kristjan Jaak Petersoni sünniaastapäeval, 14. märtsil. Aastal
1999 sai päev riiklikuks tähtpäevaks.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Tulge õppima Otepää Gümnaasiumi

V

aatamata talve tõrksatele pingutustele hakkab saabuma kauaoodatud kevad ja sellega koos ka
gümnaasiumi sissesaamise katsed.
Otepää Gümnaasium ootab oma
ridadesse 2009. aasta sügiseks täiendust ning loodab oma koolipinkides näha nii oma koolist praeguseid
üheksandikke kui ka uusi noori siitja sealtpoolt valla piire. Et üks endast
lugupidav 100aastane maagümnaasium saaks tulevasi kümnendikke
tasemelt testida, korraldame vastavad katsed 16. ja 18. märtsil algusega kell 10.00 vana õppekorpuse
II korruse saalis.
Sisseastumistest koosneb 3 osast:

eesti keele etteütlus, matemaatika,
A-võõrkeel.
Kõikide ainete eest on võimalik saada kuni 25 punkti ning neile
lisandub klassitunnistuse keskmine hinne (korrutatud koefitsiendiga 4). Maksimumtulemus saab olla
100 punkti.
Meie kooli sissesaamiseks peab saama
igast ainest vähemalt 5 punkti.

Miks otsustada Otepää
Gümnaasiumi kasuks?
*Meil on tublid õpetajad ja
õpilased,
*meie kool on Valga maakonna
edukaim aineolümpiaadides ja

riigieksamites,
*õpitingimused on märkimisväärselt heal tasemel,
*võimalus kaasa lüüa kooliraadio
ja koolilehe tegemistes,
*väga head sportimisvõimalused
*valikainete mitmekesisus,
*võimalus tegutseda ÕE ettevõtmistes ja koos õpetajatega kaasa
lüüa kooli arendamises,
*osa saada põnevatest üritustest
ning vanadest headest traditsioonidest.
Jääme Teid rõõmuga ootama.
Kohtumiseni 16. ja 18. märtsil!
OG õppealajuhataja MARGOT KERES

Õppeaasta esimene viljalõikus
Otepää Gümnaasiumis

K

uigi looduses on koristusaeg ja viljalõikus ikka
sügisel, saab kool oma
esimese saagi salve kevade saabumisel. Lõppenud on suur osa
piirkondlikke aineolümpiaade,
käimas veel vabariiklikud konkursid, kus ka meie koolinoored
on jõudu katsumas.
Saame selgi aastal rõõmuga tõdeda,
et Otepää Gümnaasiumi kasvandikud on edukaimad Valga maakonnas ning see omakorda tõestab, et
meie kool annab igati konkurentsivõimelist haridust. Praeguseks
lõppenud maakonna olümpiaadidel osales meie koolist üle 100 õpilase, kellest 6 noort saavutas esikolmiku koha kahes või enamas õppeaines (vt juuresolevat fotot, vasakult: Aile Sumberg, Margot Sepp,
Maiko Kangro, Helen Aluvee, Diana
Vähi; pildilt puudub edukaim osalenu Lilian Leetsi).
Suurima osavõtuga (meie koolist
lausa 35 õpilast) bioloogia olümpiaadi edukaimad olid: I koht Kristiine
Aluvee (7.kl), Aile Sumberg (11.kl),
Lilian Leetsi (12. kl); II koht Mariliis
Uprus (8.kl), Helen Aluvee (9.kl),
Maiko Kangro (11.kl), Mairi Allikivi
(12.kl); III koht Lilian Ventsel (11.
kl). Kõiki juhendas õpetaja Marge
Kaiv.
Matemaatika olümpiaadi piirkonnavoorus osales Otepäält 24 õpilast,
kellest tublimad olid: I koht Rauno
Umborg (7.kl, juhendaja õpetaja
Kaidi Palmiste); II koht Riinu Ott
(10.kl, Kaidi Palmiste); III koht Silvia
Luup (5.kl) ja Triinu Sala (6.kl, mõle-

TOOMAS PALMISTE

Taliolümpiamängud
Käärikul

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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ma juhendaja õpetaja Ene Ever);
Lauri Rauk (7.kl, Kaidi Palmiste),
Lilian Leetsi (12.kl, juhendaja õpetaja Anu Kikas); III-IV koht Diana
Vähi (9.kl, Ene Ever).
Keemias paistsid eriliselt silma
õpetaja Tiiu Sanderi õpilased: I koht
Valdur Kana (8.kl), Margot Sepp (12.
kl); II koht Jo Kroll (8.kl), Viljar Mitt
(10.kl), Lilian Leetsi (12.kl).
Õpetaja Ülle Kümmeli juhendatud õpilastest olid geograafias
kõige targemad: I koht Eva-Maria
Oja (8.kl), Helen Aluvee (9.kl), Aile
Sumberg (11.kl); II koht Tiit Oja
(7.kl), Katrin Helena Kuslap (9.kl),
Maiko Kangro(11.kl).
Lootustandvad füüsikud meie
koolist on alljärgnevad noored: I
koht Lilian Leetsi (12.kl), II koht
Margot Sepp (12.kl, mõlema juhendaja Urve Volmer) II-III koht Diana
Vähi (9.kl, juhendaja õpetaja Silva
Hinnobert).
Saksa keeles pälvis III koha Sander
Sõrg (10.kl, juhendaja õpetaja Katrin
Keremäe).

EKSL suusatamisvõistlused võitsid
taas viimaste aastate edukamad

E

esti Koolispordi Liidu suusavõistlustel Haanjas võitsid
keskkoolide/gümnaasiumide ja põhikoolide arvestuses esikoha kuuendat
aastat järjest Otepää Gümnaasiumi
ja Haanja-Ruusmäe Põhikooli noored
suusatajad.
Keskkoolidest saavutas II koha Võru
Kreutzwaldi Gümnaasium ja III koha
Tamsalu Gümnaasium. Põhikoolidest
said hõbemedali Uulu Põhikool ja III
koha Uhtna Põhikool.

Individuaalvõistluse tulemused
4. märtsil Haanjas

1-5 T 1km / 5.Mariel Merlii Pulles OG
2.23,1; 6-7 T 2km/ 2.Maarja Maranik OG
6.19,6; 3.Maribel Tamm OG 6.30,0; 1-5 P
2km / 7.Kevin Kivimaa OG 7.00,2; 6-7 P 3

km / 5.Marten Pulles OG 8.05,0; 10-12 T
3km / 1.Maarja Aigro OG 7.51,3; 8.Teele Tiidt
OG 8.47,5; 8-9 T 3km / 8.Lisette Anton OG
9.37,1;
10-12 P 5 km / 4.Hans Teearu OG 11.53,1;
8-9 P 5 km / 3.Gunnar Kruus OG 12:29,9;
7.Keit Rootsma OG 13:18,3

Teatesuusatamine - gümnaasiumid
1.Otepää Gümnaasium I
16.27,6
Mariel Merlii Pulles, Kevin Kivimaa,
Maribel Tamm, Marten Pulles, Kristi
Ilves, Gunnar Kruus, Maarja Aigro,
Marko Liiva
3.Otepää Gümnaasium II
17.16,2
Karoliina Kruusmaa, Kenno Ruukel,
Maarja Maranik, Mattias Jõgi, Lisette
Anton, Keit Rootsma, Teele Tiidt, Hans
Teearu

Valgamaa koolide NUPUTA
võistlusel pälvis I koha 7. klassi võistkond koosseisus Rauno Umborg,
Lauri Rauk, Kevin Kõo (juhendaja
Kaidi Palmiste).
Sel aastal toimus vabariigis
esmakordselt ühiskonnaõpetuse olümpiaadi elektrooniline voor.
Gümnaasiumi vanuseastmes läksid
kõik Valga maakonna kõrgemad
positsioonid meie noortele: I koht
Lilian Leetsi, II Margot Sepp, III Arno
Saar (kõik 12. klassi õpilased, juhendaja õpetaja Heivi Truu). Põhikoolis
saavutas samas aines III koha Eelika
Laikask (9. kl, juhendaja õpetaja Anu
Saluri).
Rõõm on tõdeda, et meie koolis
õpivad ka vabariigi parimad noored
suusatajad, nagu ühele talvepealinna
koolile kohane. Haanjas toimunud
Eesti Koolispordi Liidu võistlustel
tõestasid seda Maarja Aigro (I koht),
Maarja Maranik (II koht), Maribel
Tamm (III koht) ja Gunnar Kruus
(III-IV koht).
Kokkuvõtte koostas MARIKA PAAVO

SA Otepää Tervisekeskus

KUTSUB kõiki endisi ja praegusi

tervisekeskuse ja hooldekodu
töötajaid 27. märtsil kell 14.00
Otepää Hooldekodu-Päevakeskuse majja tähistama

sotsiaaltöötajate PÄEVA.
Oma osalemissoovist palume
teatada hiljemalt 20.03.
tel. 766 8560.

Laupäeval, 21. märtsil kell 12
Otepää Kultuurikeskuses

paarisMÄLUMÄNG
Aarne Steinbachi mälestuseks.
Osalevad vabariigi parimad.
Valgamaa esindajatele
eriarvestus!
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LC Otepää

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
R 13. märts kell 18.00 Sõnalis-muusikaline etendus “Lumivalgeke
ja 7 pöialpoissi” inglise keeles
Pühajärve Põhikooli 8. klassi esituses
ON EDASI LÜKATUD NÄITLEJATE
HAIGESTUMISE TÕTTU!
E 16. märts kell 14-16.00 KASUTATUD RIIETE
MÜÜK (kaup Inglismaalt). Info:Ahti Liivak,
5694 8563
N 19. märts kell 20.00 KINO Kõigele
“Jah”. Komöödia. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 20,N 26. märts kell 20.00 KINO Pruutide
sõda. Komöödia. Lubatud kõigile.
Pilet 20,E 30. märts kell 19.00 VANA BASKINI
TEATER “Taaskord”. Komöödia kahes
vaatuses. Autor Lawrence Roman,
lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik Mare
Raidma, tõlkija Jüri Karindi. Mängivad:
Ita Ever, Anne Paluver, Helene
Vannari, Tõnu Kilgas, Madis Milling.
Pilet 125,-/150,- Eelmüük Otepää
Kultuurikeskuses E-R 9.00-13.00 ja
Otepää Turismiinfokeskuses.

“OTEPÄÄ LAULULAPS 2009”
toimub laupäeval
18. aprillil kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Juhendeid ja registreerimislehti
osalemiseks saab Otepää
Kultuurikeskusest või

Annika Roosnupp, Otepää
Kultuurikeskuse administraator, annika.
roosnupp@otepaa.ee.

tel. 7655 212, 5630 7376

Otepää noored puhkpillimängijad regioonikonkursil
6. märtsil toimus Viljandi
Muusikakooli orkestrimajas
Lõuna- Eesti regiooni puhkpillikonkurss, millest võttis osa
44 noort muusikut. Otepää Muusikakoolist
käis konkursil 7 õpilast.
Plokkflöödimängijate arvestuses saavutas
I vanuserühmas (kuni 10aastased) 2. koha
esimest aastat muusikakoolis õppiv Hanna
Liis Kiho. II vanuserühmas (11-12aastased)
saavutas 2. koha Lilian Mitt ja 3. koha
Kaija Põldsepp. III vanuserühmas (1314aastased) mängis 2. koha vääriliselt Kristiine Aluvee. Plokkflöödimängijate õpetaja
on Külli Teearu.
Väga edukalt esinesid Otepää Muusikakoolis õpetaja Arno Antoni juhendamise
järgi õppivad vaskpillimängijad. Trompetimängijate III vanuserühmas saavutas 3.
koha Remi Leopard. Trombooniõpilaste II
vanuserühmas mängis muljetavaldavalt
Magnus Leopard, kes tunnistati esikoha
vääriliseks. Esikoha saavutas oma vanuserühmas ka tuubamängija Imre Leopard.
Imre ja Magnus pääsesid edasi lindivooru, milles salvestuste põhjal valitakse välja
märtsi lõpus Tallinnas Nõmme muusikakoolis toimuvas üleriigilises lõppvoorus
osalejad.
Õpilaste kontsertmeister oli Liina Palu.
TUULI VAHER

Reis Türki
23.-27. veebruarini käisid Palupera Põhikooli
esindajad projekti „Elagem tervislikult ja värvikalt” teisel kohtumisel. Seekord toimus kokkusaamine Türgi vabariigis, Izmiri linnas.
Izmir on miljonilinn samanimelise lahe kaldal.
Meid võttis vastu sõpruskool, mille ametlikuks
nimeks on Cem Bakioğlu Anadolu Lisesi. Sellel
kohtumisel esindasid Palupera kooli direktor Svetlana Variku ja projektikoordinaatorist
õppealajuhataja Reet Allak. Õpilastest viibisid
kokkusaamisel kooli õpilasesinduse president
Lisette-Huaniita Sipelgas ja õpilasesinduse pressiesindaja Kaisa Lokk. Kaisa pani kirja ka oma
meenutused toredast ja kordaläinud reisist.
Kaisa kirjutab: „Elasin Türgi perekonnas. Peres
oli minust viis aastat vanem tüdruk Ceren, kes sai
minu reisiaegseks sõbraks. Cereni isa käib tööl,
aga ema on kodune nagu paljud Türgi naised.
Ta valmistab kodus väga ilusaid ehteid.”
Türgis olles külastasime iidse Kreeka linna
Ephesuse varemeid. Seal meeldis mulle kõige
rohkem amfiteater ja gladiaatorite võitlusareen.
Teisel päeval käisime Pamukkales, kus asub
üks põnev mägi, mis on üleni valge. Valge on ta

PALUPERA

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus

25.02.2009:
Võeti vastu Palupera valla 2009. aasta eelarve kogumahus 22 123 536 krooni. Reservfondi suurus
225 000 krooni. Lubati vallavalitsusel võtta pangalaenu 3,2 miljonit krooni investeeringute teostamiseks
2009. aastal. Teenistujate palgamäärad jäävad endiselt 2008. aastal arvestatud määrades, abiteenistujatel
miinimumpalgale.

Palupera vallavalitsuses

Vasakult: Kaisa Lokk, Lisette-Huaniita Sipelgas, Reet Allak ja Svetlana Variku.

sellepärast, et vesi toob sinna palju lubjasoolasid
ja mineraale. Vahel on mägi punakat või kollakat värvi, siis toob vesi rauaosakesi või salpeetrit.
Mäe nõlvadele jõudev vesi on soe ja moodustab
kuumaveeallikaid. Inimesed käivad soojal ajal seal
suvitamas juba ammustest aegadest. Meile räägiti,
et isegi Egiptuse kuninganna Kleopatra käis seal

Palupera valla suusapäev
Tänavu on talv tõelise talve moodi, on pakast
ja lund. See annab võimaluse igati lumemõnusid nautida.
Üle mitme aasta korraldati Palupera valla, põhikooli ja MTÜ P-RÜHMa koostöös suusapäev
Hellenurmes, Tartu maratoni rajal. Osavõtt oli
üllataval aktiivne ja see teeb heameelt, et talverõõme osatakse veel nautida.
Loodame, et selle aasta lumerohke talv annab
tõuke oma lastele suusavarustuse soetamiseks.
Praegu on kahjuks tõsiasi, et paljudel lastel suusavarustus puudub. Seda aitas leevendada tänavu
võistlustel Eesti Suusaliidu Suusabuss, kust oli

Palupera Põhikooli õpilane
esindas Eestit Salzburgis
Austrias kogunes Internatsionaalne Koolinoorte Parlament (International School Students Parliament), kus
osalesid koolinoored Taanist, Leedust, Soomest, Inglismaalt, Hollandist, Austriast ja Eestist.
Eesti delegatsioonis oli kuus õpilasest, neist Valgamaalt Deivi Sarapson (Eesti Õpilasesinduste Liidu
president) ja Lisette-Huaniita Sipelgas (Palupera PK
õpilasesinduse president).
Töö toimus neljas töögrupis: haridus, suhtlus,
majandus ja Euroopa poliitika. Lõpptulemusena valmis
15punktiline dokument, mis saadetakse Euroopa Parlamendile. Dokumendis pakuti võimalusi, parandamaks
koolinoorte elu Euroopas.
Sõit Salzburgi andis teadmise, et väikese maakooli
õpilane on võimeline kaasa rääkima Euroopa koolinoorte elu korraldamisel.
LISETTE-HUANIITA SIPELGAS, Palupera PK 9. klass

13. märtsil kell 20.00
Hellenurme kultuurimajas

PEREÕHTU

stiilipidu (kübarad, kaabud...).

Mängib ansambel Kaabu ja üllatusesinejad.
Võta kaasa hea tuju ja midagi meeldivat lauale.
Pilet 50 krooni Info: tel. 5662 2044, Elsa
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

võimalik laenata suuski ja saapaid. Suusarõõmu
jagus nii noortele kui ka vanadele, kellest paljud
polnud juba aastaid suuski alla saanud. Kirglikus
võistluses oli näha nii rõõmu kui pisaraid.
Peakohtunik Ellen Peidi juhtimisel viidi
läbi haarav võistlus. Kõige lõbusam oli vaadata eelkoolilaste sõitu, kus emad-isad vaata et
rohkemgi kaasa elasid, kui võistlejad ise. Oli tore
näha endise metsamehe Sulev Talviku pingutusi,
vaatamata tema kõrgele eale.
Peale võistlust sai ennast kosutada maitsva
herne- ja mustikasupiga. Lembit Lõhmus perega
hoolitses, et lõkkes oleks ikka puid ja demonstree-

kuumaveeallikas suplemas ja tervist parandamas.
Allikas kannab Kleopatra nime.
Peale nimetatute külastasime veel mitmeid
muuseume ja iidseid paiku. Meile jäi Türgist
mulje kui väga sõbralikust ja kenast, ajaloolise
taustaga maast.
REET ALLAK ja KAISA LOKK

ris samas ka omapärast puupliiti.
Parimaid võistlejaid autasustasid vallavanem
Terje Korss ja Marika Viks Nõuni Kultuurimajast
diplomi, medali ja auhinnaga.
Päike säras taevas ja ka osavõtjate silmis oli näha
sära ja rahulolu.
Aitäh kõigile osavõtjatele ja abilistele meeldejääva
päeva eest. Kohapeal tehti ka palju fotosid, mida
saab näha valla kodulehel www.palupera.ee.
Nõuni Kultuurimaja arendusjuht Kalev Lõhmus

TULEMUSED
Eelkool: Martin Mõttus, Maarja Puusalu, Erko Tiimann,
Tristjan Sikk, Marja Kram.
T-F klass: 1.Triin Tiimann, 2.Karmen Käos, 3.Carola
Trixibell Komlev.
P-F klass: 1.Tanel Lehiste, 2.Andre Lõhmus, 3.Janno Vähi.
T-D klass: 1.Aigely Laaneväli, 2.Karmen Puusalu.
P-D klass: 1.Ragnar Sikk, 2.Risto Pastak, 3.Riho Roodja.
T-C klass: 1.Teele Tamm, 2.Kristel Alatalo, 3.Kaisa Hallik.
P-C klass: 1.Kerdo Puusalu, 2.Elari Kikas, 3.-4.Rasmus
Sikk ja Stever Liivamägi.
T-B klass: 1.Jelena Helimets, 2.Kai Laas, 3.Alice Anderson.
P-B klass: 1.Kaspar Sikk, 2.Illar Raudberg, 3.Tanel Vaerand.
T-A klass: 1.Siiri Puul, 2.Krista Lokk, 3.Liilyka Vau.
P-A klass: 1.Alvar Alatalo, 2.Rando Merjel, 3.Revo Mandel.
P-juuniorid: 1.Kaur Lõhmus, 2. Jüri Viks.
Naised: 1.Kerli Rajaste, 2.Ruta Reim, 3.Kaja Sikk.
Mehed: 1.Lembit Uibo, 2.Kalmer Salundi, Jürjo Uibo.
Veteranid: 1.Rein Tiimann, 2.Juhan Mõtus, 3.Urmas
Puusalu.

Teade

Sport

Palupera mõisahoone katuse restaureerimistöö teostaja leidmiseks kuulutas Palupera Vallavalitsus välja
piiratud hankemenetlusega riigihanke (reg.nr. 111416).
Pakkumise kutsega on võimalik tutvuda Riigihangete
registri koduleheküljel https://riigihanked.riik.ee/rhr/external.

Eestimaa XI talimängudel väikeste valdade
hulgas V koht Palupera vallale!
Võisteldi males (21.-24. koht), kabes (17.-20.
koht), lauatennises (21.-23. koht) ja suusatamises (39. koht). Veteranide teatesuusatamises
said Andres Tobre, Rein Tiimann ja Ilvar
Sarapson 18. koha.

svc?page=Info&op=4&id=134341

Dokumendid kvalifikatsiooni hindamiseks tuleb esitada
hiljemalt 27.03.09 kell 10.00 Palupera vallavalitsusele.
Viiele kvalifitseeritud taotlejale väljastatakse hankedokumendid ja pakkumus tuleb esitada hiljemalt 8.05.09 kell
10.00 hankijale.
Töövõtus sisalduvad ehitus-restaureerimistööd tuleb teostada
ajavahemikul 01.06.2009-10.08.2009 .a. Riigihanke eest vastutav
isik: Terje Korss, +372 76 79 501, faks: +372 76 79 500, e – post:
terje@palupera.ee.

Teeme koos vaheaja põnevaks!
Teisipäeval, 10. märtsil ESMAABI ÕPITUBA
kell 15 lastele, kell 17 lastevanematele.
ELLUJÄÄMISKURSUS „Ohud veekogude ääres“ (kuupäev täpsustamisel).
Reedel, 20. märtsil kell 13.44 läheme koos kevadmärke
otsima, teejuhiks loodusesõbrad Margit Turb ja Tarmo
Evestus. Kui võimalik, võta kaasa fotokas. Üht-teist põnevat toimub veel, aga see las jääda üllatuseks. Rõõmsa
kohtumiseni Nõunis! Projekti toeteb Tervise Arengu Instituut.
MARIKA VIKS, 5346 5648

Palupera võitis
Traditsioonilises võistkondlikus mälumängus
võitis kolmekümne küsimusega võistluse Palupera võistkond (Kalev Lõhmus, Toivo Lepik,
Valdis Meos ja Dagmar Uibo) Elvas kohalikke
mälumängureid. Kokku osales 8 võistkonda.

Teadaande
1aastaseks saavate vallakodanike vanematel on võimalik taotleda toetust.
Selleks tuleb vanematel lapse 1aastaseks
saamisel kirjutada vallavalitsusele vastavasisuline avaldus.
Toetuse määr on 1500 krooni. 1-aastane
sünnipäev on 2009. aastal viieteistkümnel
väiksel vallakodanikul.
Palupera vallavalitsuse sotsiaalnõunik
HELEN TALLI

25.02.2009:
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni
ja üks toetus päevases õppevormis õppivale Tartu
Kutsehariduskeskuse õpilasele 600 krooni.
Kiideti heaks Palupera valla 2009. aasta eelarve
kogusummas 22 123 536 krooni ning esitatakse eelarve vallavolikogule kinnitamiseks.
06.03.2009:
Kinnitati Palupera külas munitsipaalomandisse
taotletava Lepa maaüksuse kaasomandi osa (1/3)
pindalaga 2020 m² maksumus.
Kuulutati välja piiratud hankemenetlusega riigihange „Palupera mõisahoone katuse restaureerimistöö teostaja leidmiseks”. Määrati riigihanke restaureerimistöö eeldatav maksumus ja vastutav isik,
vallavanem Terje Korss. Kinnitati riigihanke hankedokumendid. Moodustati Palupera Vallavalitsuse
juurde viieliikmeline piiratud hankemenetlusega
riigihanke menetlusetappide hindamise komisjon,
koosseisus: komisjoni esimees vallavanem Terje
Korss, komisjoni liikmed vallasekretär Imbi Parvei,
maakorraldaja-ehitusspetsialist Tõnu Kukk, Palupera
põhikooli direktor Svetlana Variku ja vallavalitsuse
liige Toomas Kikas.
Väljastati üks sõiduki parkimiskaart liikumispuudega inimesele viieks aastaks.
Väljastati ehitusluba K.H-le ja K.K-H-le Päidla külas Põdrapesa kinnistule üksikelamu ehitamiseks.
Väljastati kaeveluba AS Eltel Networksile Nõuni
külas Haga 10/04kV alajaama paigaldamiseks ja
Muna kinnistu elektrivõrkudega liitumisühenduse
elektrikaablitrassi kaevamiseks.
Peeti võimalikuks Palupera külas asuva Palupera
kopli kinnistu I kü jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: Palupera kopli, 12,82 ha, sihtotstarve maatulundusmaa ja Vabriku, 14888 m², sihtotstarve tootmismaa.
Lubati vallavanemal sõlmida leping osaühinguga
TAREKE PROJEKT Nõuni maakultuurimaja fassaadisoojustuse ja katusekatte vahetuse konstruktiivse osa tööjooniste koostamiseks summas 20000
krooni koos käibemaksuga.
Anti üks toetus retseptiravimi hüvitamiseks 1000
krooni ja üks toetus kutsekoolis õppivale õpilasele
600 krooni.

Otsitakse katusekatte
vahetajat
Palupera Vallavalitsus otsib Palupera külas raudtee
äärses 1korruselises elamus asuva sotsiaalkorteri
katusekatte vahetajat. Ehitustöö sisaldab vana katusekatte eemaldamist, utiliseerimist ja uue punase
trapetsprofiilplekk-katuse paigaldust (ca 102 m²).
Tööde teostamise orienteeruv aeg aprill-juuni 2009.
Hinnapakkumine esitada 25. märtsiks kinnises
ümbrikus aadressil 67514 Valgamaa Hellenurme sjk.
Palupera Vallavalitsus märksõnaga „Katusekate“.
Info asukohast täpsemalt ja muust tel. 7679 501,
5174 740.

Lp. Palupera valla
ja piirkonna elanik!
Kutsume Sind ühisarutelule

Palupera valla arenguvõimaluste üle
19. märtsil kell 17 Palupera mõisahoone saali.
20. veebruaril laekus Palupera vallavolikogu ja
-valitsuse poole pöördumine, milles avaldatakse
oma seisukohad meie koduvalda planeeritava jäätmekäitlusettevõtte suhtes. Kutsume teid kuulama
selgitusi ja pakume võimalust osaleda arutelus.
Kohale on kutsutud vastava ala tippspetsialistid.
Palupera Vallavolikogu ja -valitsus.

Puka vallavalitsuses:
Otsustati maksta sünnitoetust kahele isikule
kokku 6000.- krooni; ühekordset toetust kokku
3500.- krooni ning matusetoetust ühele isikule
1000.- krooni ulatuses;
Anti ainuõigus kaheks aastaks ASile Cleanaway
korraldatud jäätmeveoks Valga maakonna II
jäätmeveo piirkonda kuuluvas Puka vallas ning
volitati vallavanem Heikki Kadajat sõlmima vedajaga ainuõiguse andmise lepingut.
Tunnistati Puka vallas Põru külas asuva Palu
talu omaniku elektripaigaldise liitumistasu toetuse taotlus nõuetekohaseks.
Käesoleval aastal korraldab Käimisklubi neljateistkümnendat korda Bruno Junki mälestusvõistlusi, vallavalitsus toetab üritust 1500 krooni
ulatuses.
Anti nõusolek kirjalike nõusolekute väljastamiseks Võidu kinnistu omanikule sauna ehitamiseks, Kingu, Rahi ja Väikese-Järve omanikele
salvkaevude ehitamiseks.
Anti nõusolek ostueesõigusega erastamiseks:
Puka alevikus Kesk 31 maaüksus, suurusega
4204 m² ; Ruuna külas Uue-Vingi maaüksus,
suurusega 7027 m².
Anti nõusolek Puka alevikus asuva Kesk tn 29
maaüksuse, suurusega 4532 m², tagastamiseks.
Toimetulekutoetust maksti veebruaris ühele
isikule.
Määrati Puka valla omandis oleva endise Aakre
viinavabriku hoone aluse ning selle teenindamiseks vajalik maa suuruseks 2954 m² ning maaüksuse nimetuseks Aakre viinavabriku.
Tunnistati kehtetuks Puka Vallavalitsuse
30.08.2005 korraldus nr 295 „Volituste andmine”.
Kinnitati Puka valla lasteasutuste ja koolide
kulude arvestuslik maksumus ühe lapse kohta
2009. aastaks : Aakre Lasteaed-Algkoolil 4093.krooni; Puka Lasteaial 3677.- krooni ning Puka
Keskkoolil 1669.- krooni.
Tunnustati Puka Keskkooli järgmisi õpilasi:
1)matemaatikavõistlus „Nuputa” I koht (Karel
Romet Pedajas, Mart Neemeste, Anna-Liisa
Kärson, Pille Markov);
2)matemaatikaolümpiaadil II koht Kaari Tilga
(8.kl. arvestuses) ja I koht Karel Romet Pedajas
(6.kl. arvestuses);
3)Emakeeleolümpiaadil I-III koht Kaari Tilga
(8. klasside arvestuses);
4)Valgamaa koolide meistrivõistlustel korvpallis
keskkooli poiste arvestuses I koht: Sten Tiidt,
Tarmo Jõesaar, Jaanus Vutt, Henri Püüa, Martti
Kõiv, Martin Nurmetu, Arvi Neemeste, Karl
Kadaja, Mirko Karu, Valter Vaht; 12. klasside
tüdrukute arvestuses I koht: Maria Mekk, Reesi
Riis, Agne Sööt, Cärol Tutk, Helena Hendrikson,
Eliise Nurmetu, Triinu Nurmetu, Kaari Tilga,
Merlicande Lehtsaar, Kertu Tilga; kuni 5. klassi
poiste võistkonnad III koht: Karel Tilga, Karel
Sarv, Joel Popov, Mihkel Tamm, Gerdo Jõesaar,
Rainer Toffer, Henri Härm;
5)Valga maakonna 9. klasside ühiskonnaõpetuse
olümpiaadil I koht Taavi Tiidt.

M

ärtsi esimesel nädalal toimus Aakre
Lasteaed-Algkoolis perenädal. Nädal
algas lahtiste tundidega, millest võtsid osa agaramad vanemad. Küll oli neil lastel
uhke tunne, kelle ema või isa tunnis oli ning
nende töid ja tegemisi jälgis!
Kolmapäeva õhtul toimus lasteaia ja kooli lastevanemate ühine üldkoosolek. Kõigepealt võttis
sõna juhataja Ilme Hõbemägi, kes tänas lapsevanemaid väga aktiivse ja töise koostöö eest.
Juhataja tutvustas temaatilise riikliku järelvalve tulemusi ja edastas vanemaile muud asjakohast infot. Seejärel said sõna lastevanemad, kes
olid rahul enda kaasamisega lasteaia- ja kooliellu ning avaldasid lootust, et see koostöö jätkub.
Peagi siirdusid emad-isad klassidesse ja lasteaeda, kus koosolekud jätkusid klassijuhatajate ning
lasteaiaõpetajate eestvedamisel. Juttu ja arutlusi
jätkus veel mitmeks tunniks.
Kõige põnevam oli reedene päev. Kõik lapsed
koos emade, isade, õdede ja vendadega olid
kella neljaks pärastlõunal koolimajja kutsutud.
Kõigepealt toimus väike tervituskontsert – esinesid nii lasteaia- kui ka koolilapsed. Seejärel suundusid kõik kui üks mees õue. Kooli staadionile oli
eelnevalt lumesahk hunniku lund kokku lükanud.
Algas lõbus lumedraakoni meisterdamine, millest
pidi saama lastele liulaskmise ja ronimise koht.

5

Perenädal Aakres

ILME HÕBEMÄGI

AMETLIK INFO

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

PUKA

13. märts 2009

Draakon (trepiga) lapsi ootamas

Kohalolijad leidsid endale jõukohase ja meelepärase töö: kes tassis kelguga kaugemast staadioni otsast lund juurde, kes püüdis labidaga
draakonile sobivat kuju anda, kes patsutas käega
kuju selga siledamaks. Peagi avastasid lapsed,
et lumekoletist saab juba kasutada liumäena ja
lõbus trall võis alata.
Lõpuks oli õues juba päris pime, lumeehitis

valmis, ehitajatel kindad märjad ning nälg näpistamas. Koolimaja sööklas ootasid meistrimehi
maitsvad võileivad, kringel ning kuum tee. Kohal
oli nii palju rahvast (üle 80 inimese), et kõik ei
mahtunud istumagi. Iga pere sai endale mälestuseks diplomi, suuremad pered lisaks veel väikese
tordi. Oli tore ja vahva nädal!
Õpetaja MERLE KIISSA

Laulu täis päev Puka rahvamajas

L

aupäeval kogunes kogu maakonnast
lauluhuvilisi Puka rahvamajja. Kohale
tuldi, et laulda ise ja kuulata teiste laulu.
Pärast tervituskohvi ja häälte lahtilaulmist jagas
õpetusi hääle õigeks kasutamiseks kauaaegne
laulupedagoog professor Ants Sööt.
Mai alguses toimub Kagu-Eesti maakondlik
laulupäev Lüllemäel ning selleks, et saada luba
osalemiseks, tuli laulda end parimaks. Žüriis olid
professor Ants Sööt, kauaaegne laulupedagoog
ja ansamblite juhendaja Helve Päid ning Puka
vallavanem Heikki Kadaja.

Kokku oli tulnud neliteist ansamblit üle maakonna. Laulsid naisansamblid, eakate ansamblid,
segaansamblid ja meesansamblid. Kontserdil
laulsid lauljad Hummulist, Tõrvast, Nõunist,
Otepäält, Hellenurmest, Lüllemäelt, Valgast,
Helme vallast ja Pukast. Kontserdi alguseks oli
saali kogunenud üle saja viiekümne kuulajaosaleja. Enno Punga saksofoni saatel kogunes
lavale meie nais- ja meesansambel, et laulda
ühiselt juba traditsiooniks kujunenud ühislaul
Puka valss.
Tervitussõnad lausus vallavanem Heikki Kadaja,

kes tundis heameelt, et nii palju laulurahvast oli
kogunenud naistepäeva eelsel päeval meie majja.
Saksofonihelina saatel kogunes lavale meie kõige
noorim koor, vilistlaskoor Sille Lõõndre juhendamisel. Nemad alustasid alles sügisel enne kooli
juubelit. Koor tervitas saabunuid lauludega.
Kontserdi keskel ja lõpus pakkusid silmailu meie
kantritantsijad Katrin Kõivu juhendamisel. See
ilus päev oli algus uuteks üritusteks vastremonditud majas. Kohtume järgmistel üritustel.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka valda külastas riigikogu delegatsioon
turgudega ning hoida tootmise hind konkurentsis, vastas tootmisjuht.
Seejärel kiirustasid külalised Otepääl. Kinkisime
riigikogulastele lugemiseks raamatud Puka valla
ajaloost. Riigikogu suurim, Reformierakonna
fraktsioon jättis omakorda asutustele pildi riigikogu liikmetest.
Täname rahvasaadikuid ja ootame tihedaid kontakte ka edaspidi. Tänan AS Bacula juht
Vahur Vuksi ja peatehnoloogi Ana Vinki ning AS
Jumek juht Enn Kärsoni ning tootmisjuhti Andrus
Teoreinu oma ettevõtete tutvustamise eest.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Nupukad nuputajad
Valga maakonna matemaatikaturniiril „Nuputa”
osales Puka Keskkoolist 5.-6. klassi ja 7. klassi
võistkond. Kõik osalised harjutasid pingsalt nii
kodus kui ka koolis ja raskemate ülesannete juures paluti õpetajate abi.
Valgas ootas meid palju võistkondi ja närveerisime päris kõvasti. Turniiri alustuseks anti igaühele
eraldi lehed, kus pidi peast arvutama. Seejärel
tuli lahendada matemaatikateemaline ristsõna.
Järgmisena tulidki nuputamisülesanded. Mõne
ülesande juures tuli eriti ajusid ragistada, mõni
läks eriti kähku. Kõik õpilased tegid sõbralikku
koostööd.
Autasustamisel aga ootas meid üllatus – Puka
võistkond oli saanud esimese koha. Kõik võistkonna liikmed: Anna-Liisa Kärson ja Pille Markov
viiendast klassist ja Karel Romet Pedajas ja Mart
Neemeste kuuendast klassist olid väga õnnelikud.
Kingituseks saime suure kileümbriku, kus oli
palju põnevat ja vajalikku. Kodutee läks juba väga
kiiresti, maakonna koolide hulgas saadud võit oli
suur tunnustus.
Täname oma õpetajaid Anne Karjust ja Anne
Paulust.
Puka KK 5. klassi õpilane PILLE MARKOV

Teade
27. veebruaril käis Valgamaal maakonnas toimuvaga tutvumas riigikogu Reformierakonna fraktsioon. Selleks, et külastada võimalikult paljusid
valdasid, jagati fraktsiooni liikmed väiksemateks
gruppideks.
Hannes Astok kohtus Puka Keskkooli õpilaste
ja õpetajatega ning rääkis infotehnoloogiaalastest võimalustest ning rakendustest Eesti ühiskonnas ja ka riigikogus. Hilisemate vastukajade
põhjal võib järeldada, et kohtumine oli mõlemale
poolele huvitav.
Puka valla inimestega kohtuma ja nende küsimustele vastama olid tulnud Peep Aru ja Lauri
Luik. Kohtumine toimus Puka rahvamajas ja
seda juhtis meie volikogu aseesimees Tiina Trees.
Toimus aktiivne ja sisukas vestlus riigi ees seisvate
probleemide lahendusvõimaluste üle. Arvamusi
ja ettepanekuid tuli nii riigikogulastelt kui ka
pukalastelt. Selliseid arutelusid oleks kindlasti
rohkem vaja, et otsustajad teaksid, kuidas koos

edasi liikuda ja inimesed saaksid vahetult selgitusi seaduste loojatelt.
Meie ettevõtetega käisid tutvumas Jürgen Ligi,
Rein Aidma ja Hannes Astok. Esmalt uudistati
AS Bacula moositootmist. Ettevõtte tegevust ja
tehnoloogiat tutvustas Ana Vink. Riigikogulastel
oli hulk küsimusi nii tootmise kui turustamise kohta. Pärast moosi maitsmist selgus, et AS
Bacula toodetud moose pakutakse ka riigikogu
kohvikus ja need on riigiisadel juba ammu teada.
Nüüd nähti, kus seda moosi toodetakse.
Järgnevalt külastati AS Jumek. Meid võttis vastu
tootmisjuht Andrus Teorein, kes rääkis ettevõtte
minevikust ja pisut ka tulevikust. Pärast näidati
riigikogu liikmetele, kuidas toolid Eesti suurimas
toolitootmisfirmas valmivad.
Küsiti ka kuidas meie ettevõtteid on puudutanud majanduslangus. Loomulikult on puudutanud, kuid tuleb karmis konkurentsis ellu püüda
jääda, tegeleda aktiivselt olemasolevate ja uute

Käesoleval aastal

jätkub hajaasustuse veeprogramm,
mille eemärk on kõigis maakondades hajaasustusega piirkondades majapidamistele joogivee
kättesaadavuse tagamine või parandamine.
Puka Vallavalitsus ootab soovijatelt sellekohaseid
avaldusi. Info telefonil 518 7285.

SÜNNID
Andreas Looskari

17. veebruar

Laupäeval, 21. märtsil kell 20.00
toimub Puka rahvamajas

PUHKEÕHTU

Ans. Naabrivalve.
Pääse eelmüügist 50.-, kohapeal 75.-

Info ja tellimine tel. 527 4812

Restu küla naistel on oodata
head linasaaki!
24. veebruaril tähistasid Restu ja Risttee külade elanikud vabariigi aastapäeva ning vastlapäeva pikkade liugudega.
Küla kiigeplatsile Maretmäe kaunil nõlval kogunesid lapsed
koos emade-isade, vanaemade-vanaisadega, kokku ligi 50
osalejat. Vabariigi sünnipäeva auks heiskasime lipu ja süütasime lõkke ning vastlaliuks anti start. Sõiduvahendi võis valida
osaleja oma maitse järgi – alates uhkest saanist lumelauani.
Kõige pikema liu lasid ja kõige pikemad linad kasvavad
Restu naiste neljaliikmelisel võistkonnal, keda premeeriti Heino
Kängsepa valmistatud ehtsate luuvurridega. Üheskoos jõime
kuuma teed, nautisime suurepärast vastlailma ning maitsesime head ja paremat, mida pered kodust kaasa tõid. Kõik
osalejad said autasustatud šokolaadimedaliga.
Aitäh osalejatele ja kohtumiseni volbriööl!
MAIE PLAADO

Sõbrapäevast ja naistepäevast
Sangaste valla eakatel on kombeks igal aastal tähistada 14.
veebruaril sõbrapäeva ja 8. märtsil naistepäeva. Ka sel aastal
kujunes sõbrapäev tõeliselt sõbralikuks ja lõbusaks pärastlõunaks. Meeldiva õhkkonna aitasid luua Erma Kallasse akordioni
saatel lauldud laulud ja Leili Jaama korraldatud lõbusad
mängud. Iga osaleja tõi kaasa väikese kingituse ja armsa
sõbrasalmi.
8. märtsil toimus naistepäevapidu Toivo Nikopensiuse
mõnusate laulude saatel ja kogu päeva juhtisid meie omad
mehed. Pidupäeva aga alustasid „Rõõmurullid“ lustlike
tantsudega, et anda üritusele särtsakas ja lustlik avapauk.
Väga meeldiv oli näha särasilmseid mehi lilli kinkimas, kohvi
ja teed pakkumas ning naiste valmistatud salateid hindamas.
Seitse parimat salatimeistrit said ka pisikese meene. Meeldiva
tegevuse juures möödub aeg ikka kiiresti ja märkamatult. Naistepäeva pidu lõpetati sõbraliku ühistantsuga. Palju tänu kõigile
osavõtjatele ja korraldajatele. Kõige meeldivam on tunne, et
oleme võimelised ise ja hästi oma üritusi organiseerima.
Kevad astub kiirel sammul lähemale ja seega ka meie traditsiooniline tervisepäev, mida sel aastal tähistame 2. aprillil. Külla tuleb meie oma perearst doktor Tatjana Laadi. Mõelge siis
küsimustele, millele vastuseid tahate. Viime tervisepäeva läbi
sõbralikus vestlusringis koos tervisliku toidu ja taimeteega.
Soovin teile rõõmsat meelt ja tugevat tervist ning kohtumiseni järgmistel üritustel!
LEA KORBUN

Külaskäik postkontorisse
Sangaste lasteaia liitrühma mudilased käisid naistepäeva eel
tüdrukute nädala raames õppekäigul Sangaste postkontoris.
Külaskäigu eesmärk oli lähemalt tutvuda ühe naiseliku ametiga ja selleks tööks vajalike vahendite- ning oskustega.
Esiti saime võõrustajatega tuttavaks, uurisime suurt postkaardiväljapanekut ja arutlesime, kuidas kaarti saata, et see
kindlasti kohale jõuaks. Peale seda sai iga laps ise proovida,
kuhu ja kuidas marki kleebitakse, kuidas marki kustutatakse
(sellele templit lüüakse) ning millal on õige aeg ümbrikult
kleepriba ära võtta. Igas ümbrikus oli peidus naistepäevaks
mõeldud õnnitluskaart, mis tuli lasteaeda tagasi minnes ära
värvida, head soovid sisse kirjutada, oma emale adresseerida,
postkontorisse tagasi viia ning vaikselt ootama jääda, millal
ema üllatunud näoga ümbriku avab.
Lisaks väga meeldivale ja õpetlikule vastuvõtule sidetöötajate poolt sai iga laps toredatelt tädidelt kaasa ka maiustusi.
Tänamegi siinkohal Livia Levandit ja Eve Urmi lastepärase ja
praktilise lähenemise eest.

REIN LEPPIK

Sangaste lasteaia liitrühm

Keeni Põhikooli tüdrukud Timea-Helen Teder,
Grete Vällo, õp. Eve Karimõisa, Laura Jepišov, Kelli Šamarin, Sandra Linde, Virge Uibu ja Elis Kann
võitsid Valgamaa koolide 1.-3. klasside tüdrukute
rahvastepalli.

SANGASTE
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Ei saa me läbi prügiteemata

S

angaste Vallavalitsusse on kodanikud
saatnud pöördumisi ja meieni on
jõudnud ka leht kogutud allkirjadega
kavandatava võimaliku jäätmetööstusterminali vastu. On mõistetav, et inimesed on mures oma elukeskkonna tuleviku pärast ning
organiseeruvad oma huvide kaitseks.
Tunnustan kodanikualgatusvõimet ja organiseerumist, sest seda on
üha enam vaja õppida.
Oleme need pöördumised ja kirjad oma kulu ja
kirjadega edasi saatnud
tegelikele asjakohastele
instantsidele.
Tahaksime siiski veel mõnda asja selgitada
ka organiseerijatest asjaajajatele. Probleem on
nimelt selles, et terminali ehitamiseks uurib
keskkonnamõjusid eraettevõte ja uuritavad
objektid on eramaad.
Sangaste vald ei ole terminali kavandaja
ega ehitaja. Sangaste vald ei ole ettevõtmi-

ses algataja, maaomanik ega mõjude uurija.
Sangaste vallal ei ole antud projektis majanduslikku osalust. Tegu on puhtalt erahuvi ja
eraettevõtmisega koos sellest tulenevate õiguste ja vastutustega.
Teisisõnu ei saa vald keelata eraomanikku
uurida oma maad ja sellega omaplaane pidada. Ei saa me ju ka näiteks oma põllumeestel keelata külvata kaera
ja sundida külvama riisi
või siis sundida inimest
lammutama seaduslikku
elumaja. Sellisesid õigusi
meil lihtsalt pole ja ega see
poleks ka hea.
Kui asjad jõuavad juba detailplaneerimiseni,
saab vald jälgida seadustest ja menetlemis- ja
keskkonnanormidest kinnipidamist.
Samas ei oleks mingit kasu populistlikult
rahvale meeldimiseks tehtud ebaseaduslikest
otsustest, sest need tühistataks kohtu poolt
üsna ruttu. Kaasneksid ka kopsakad kahjutrah-

vid, mis tulevad ju lõpuks ikkagi vallaeelarvest
ehk siis kohaliku maksumaksja taskust ja asjad
ei muutuks. Seega ei ole mõistlik teha seadusi
eiravaid ja vett mittepidavaid otsuseid.
Ehitamist taotlevail ettevõtjail ja ka oma
huvide eest seisjatel on mõlemal omad seadustest tulevad õigused.
Vald omalt poolt saab lubada asjadel karmilt
silma peal hoida ning rikkumisi mitte lubada.
Paraku pole meie võimsuses midagi meelevaldselt keelata või siis lubada. Loomulikult
on meie esmahuvid meie elanike huvid ning
teeme kõik meist oleneva nende kaitsmiseks.
Kokkulepped ja kompromissid on ainuke
tee parema lahenduse saavutamiseks. Allkirju
võime anda ju ka näiteks Iraagi sõja vastu, aga
ega sõda sellest lõpe.
Teadlik tegutsemine, asjade olemuse selgeks
tegemine ja arukas asjajamine viivad sihile.
Igati jõudu ja tarkust soovides teile teie huvide
kaitsel, kuid ka tasakaalukust ja mõistlikust!
Kaunist kevadet ja haisuvaba tulevikku
soovides
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Vabariigi 91. aastapäev Keeni Põhikoolis

M

eie kool tähistas vabariigi sünnipäeva külalisi vastu võttes.
Külalised kutsus meile vabariigi
president üleskutsega „Tagasi kooli.“
Vilistlastega suheldakse palju, sest paljud
lapsevanemad on meie vilistlased. Oma
elukutseid on vilistlased käinud tutvustamas,
aga lausa tunde andmas – seda tehti meie
koolis küll esmakordselt.
Kümme vilistlast, kes ei tööta õpetajana,
kaks vilistlast, kes on meie kooli pedagoogid,
moodustasid sellel päeval meie õpetajaskonna. Tore oli saada tunnustust, et me oleme hea
kool, kuhu tahetakse tagasi tulla.
Põnevaid meenutusi kooliajast ja huvitavaid
tunde pakkusid meile Tiina Kukk 23. lennust,
Airi Linde 24. lennust, Gunnar Sarapuu 27.
lennust, Rando Undrus 29. lennust, Kadri
Luik 30. lennust, Virko Vähi 31. lennust, Veiko
Tell 34. lennust, Kätlin Luhamägi 35. lennust,
Marge Roio 36. lennust, Ruth Kõiv 36. lennust
ja Maarja Kallis 43. lennust. Palju huvitavat
infot pakkus õpilastele ka Valgamaalase reporter Ülle Kübarsepp.
Lõpuks, kohvilauas istudes, rääkisime ka
kooli 170. sünnipäevast, mis saabub 2010.

HEYA LEPA
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Keeni kooli vilistlastest õpetajad 23. veebruaril

aastal. Väike algus sai tehtud ka vilistlasnõukogu moodustamisele. Oleme väga tänulikud
teile, meie külalised! Andsite meile palju jõudu
edaspidiseks uute eesmärkide seadmisel. Just
nüüd on õige aeg muuta iidne vanasõna selli-

seks: „See, kes elab eesmärgita, elab tulevikuta.“
Loodan väga, et õigeid eesmärke seades võime
igast päevast rõõmu tunda ja veidi vähemaga toime tulla.
DIANA SARAPUU

Korraldatud jäätmeveo rakendumisest
Sangaste vallas

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus koos
Valgamaa Omavalitsuste Liiduga korraldas
avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks
Valga maakonna I jäätmeveo piirkonnas,
kuhu kuuluvad Taheva, Karula, Õru, Sangaste,
Tõlliste, Otepää vallad ja Valga linna I jäätmeveopiirkond. Konkursi võitis Cleanaway AS,
kelle pakkumine oli soodsaim.
Vedajale antakse ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid (segaolmejäätmed, paber- ja kartong ning suurjäätmed) Sangaste valla haldusterritooriumil
2 aasta jooksul.
Korraldatud jäätmeveo rakendumisel muutuvad teenustasud jäätmevaldajate jaoks praegu kehtivatest jäätmeveo hindadest oluliselt
soodsamaks.
Jäätmekäitluslepingute sõlmimiseks pöördub
ainuõiguse võitnud vedaja ise jäätmevaldajate
poole. Jäätmevedaja saadab kõikidele jäätmevaldajatele info, kuidas ja kus saab lepinguid
sõlmida, veograafiku ja teenuste hinnad.
Lepinguga saab täpsustada jäätmekonteine-

ri tühjendamise sagedust ja aega, konteineri
renditingimusi, teenuse eest maksmise tingimusi, lisateenuseid ja muid üksikasju.
Kui jäätmevaldaja ei soovi vedajaga lepingut
sõlmida, ei vabasta see isikut jäätmete vedamisest, vedu hakkab toimuma sel juhul valla
poolt kehtestatud minimaalsele konteinerite
tühjendussagedusele. Segaolmejäätmete minimaalne tühjendussagedus Sangaste alevikus
ning selgelt piiritletavates kompaktse asustusega territooriumi osades Keeni külas ja
Lossiküla külas on kord kuus ning Keeni,
Kurevere, Lauküla, Lossiküla, Mäeküla,
Mägiste, Pringi, Restu, Risttee, Sarapuu, Tiidu,
Vaalu ja Ädu külades kord kolme kuu jooksul (vt. Sangaste Vallavolikogu 31. juuli 2008
nr määrus nr 7).
Vedaja poolt esitatakse jäätmevaldajale arve
kõikidele jäätmeregistrisse kantud jäätmevaldajatele, sõltumata sellest, kas jäätmevaldaja
ja jäätmevedaja vaheline leping on sõlmitud.
Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks

lugemist. Põhjendatud taotlus tähtajaliseks ja
erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks esitatakse vallavalitsusele.
Jäätmevaldajal on tarvis rentida või osta
temale vajalik mahuti jäätmevedajalt või
kaubandusvõrgust.
Jäätmevedaja võib hakata jäätmeid vedama
alates päevast, mil hakkab kehtima temale
välja antud jäätmeluba.
Konkursi võitnud Cleanaway AS teavitab
elanikke täpsemalt peale ühise Taheva, Karula,
Õru, Tõlliste, Otepää valdade ja Valga linna
vahelise lepingu sõlmimist, mis peaks toimuma märtsi teisel nädalal.
JANE MÖLDER,
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Kolmas ja ühtlasi viimane
SANGASTE VALLA

IV mälumängu voor
toimub 20. märtsil kell 18.00
Sangaste Seltsimajas.

KUULUTUSED
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Otepää

TE Kariner
korraldab

KOMMIPOOD

Otepää Gümnaasiumis,

suur valik maiustusi,

samas müügil:
sõbraliku hinnaga

20. märtsil kl 14.00

sisustuskaubad Rootsist
(asukoht: Lipuväljak 5A,
Swedbanki kõrval)

HÜGIEENIKOOLITUSE

PUKAS.

Hind 400 kr + km. Tunnistus.
Registreerumine

Meeldivate kohtumisteni! OEVK

Tel. 5669 6909

688 8688, 512 1539

Info telefonil 5631 7380

Karupesa RESTORAN

Kolmapäeval,

18. märtsil

kell 11.00
Otepää Linnaraamatukogu
internetipunktis

pakub

peo-, peie- ja sünnipäevalaudu
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.

ARVUTIKURSUS

Keenis kaupluse Takt juures peatub pangabuss
üle nädala teisipäeviti kell 11.00–12.00

hooldus, remont,
varuosad ja
õlivahetus

Koolitare 5

ühepäevase TOIDU-

AVATUD T-L 10-15

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

MOOTORSÕIDUKITE

eakatele.
Info: päevakeskusest
telef. 7668 590 või 5516 418.

Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.
Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!
Tel 76 61 500 Hotell Karupesa

(17. ja 31. märts, 14. ja 28. aprill, 12. ja 26. mai, 9. juuni, 7. ja 21. juuli)

Tehvandi 1 a, Otepää e-mail: karupesa@karupesa.ee

Neljapäeval, 19. märtsil kell 18 toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)
LOODUSÕHTU Jahimehe jutud – Aare Jaama

Pukas kaupluse A ja O juures peatub pangabuss
üle nädala neljapäeviti kell 9.00–10.00

Soontaga metsade rüpes elav Aare Jaama on Valgamaa üks tuntumaid jahimehi ja topisemeistreid. Aastatega on mees
nakatanud kogu oma pere jahinduse „pisikuga“. Veebruarikuu loodusõhtul tuleb juttu jahiloomadest, näha saab loomanahku,
-topiseid ja töövahendeid.

(19. märts, 2., 16. ja 30. aprill, 14. ja 28. mai, 11. ja 25. juuni)

Loodusõhtul osalemine on tasuta. Lisainfo: 766 9293.
Korraldajad on Keskkonnaameti keskkonnahariduse osakond ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Swedbank - Hansapanga uus nimi.
KUULUTUSED
Müüa kütteklotsid 20 cm, 27 kr/
kott (okaspuu, haab). Kohalevedu
tasuta. 5011 446
Küttepuud odavalt. Telef 5666
6900
Müüa maja Otepääl otse omanikult. tel. 5285159
Audiitorteenused. Raamatupidamisteenused. Tel. 5087 175
AT Audiko OÜ
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo
Otepääl kesklinna lähedal üürile
anda kõigi mugavustega 2-toaline
korter. Tel. 7348 470, 5020 797.
Soovin üürida tuba või korterit
Otepääl või selle ümbruses. Tel.
5813 3653
Müüa ruloonsilo. Tel. 5695 3259
Müüa 4-toaline ahiküttega korter
Vana-Otepääl. Tel: 5347 7749,
7654 265
Üürile anda 2-toaline mugavustega korter. Tel. 5274 718

Projekti Terves kehas terve
vaim 50 ja enam meeskond
ootab kõiki uuele

Eritellimusel
köögimööbel
otse tootjalt.
Tel. 5669 6909
www.toffer.ee
toffer@toffer.ee

Tänuavaldus
Avaldan tänu
dr. Kaja Aidlale
hea organiseerimise eest
Valka taastusravile 02.03.06.03.2009.
Esimest korda kasutasin
Otepää Vallavalitsuse
pakutavat sotsiaaltranspordi
teenust ning jäin väga
rahule.

Rebase
talu pakub:

terviseprotseduurid ja
kehahooldused -25%!

istikute ettetellimine
kevadine
oksalõikus
4
4

4 haljastus
4 haljastusnõu andmine

tel. 5286 605, 7667 424
(õhtuti)

www.rebasetalu.net

Otepää AMSi

liikmetele

Aasta üldkoosolek ja valimised toimub laupäeval, 28.
märtsil 2009. a. algusega kell
11.00 Otepää aiandusmajas,
J.Hurda 5.
Päevakorras aruanded,
2009. aasta tööplaan,
valimised. Liikmemaksude
vastuvõtmine.

Info ja broneerimine
+372 766 5555

Tänuga LAINE SUVI

Palume kaasa võtta AMSi
liikmeraamat.
Juhatus

Otepää Invaühing
20-aastane
Koosviibimine toimub
21. aprillil kell 14.00 Tehvandi
Spordikeskuses.
Liikmete eelregistreerimine
15. aprillini.
Info tel 7655 330, E.Saar

ENNO KÕIV

30.05.1938 - 06.03.2009

MATKALE

Mälestame

ümber kodukoha

NEITI SAART

15. märtsil kell 12.00.
Koguneme Otepää maaliinide bussijaama.

Märtsikuus
KÕIK

VOLDEMAR KOORD
26.02.1927 - 01.03.2009

Avaldame kaastunnet Hiljale ja
teistele lähedastele.
Otepää Päevakeskus-Hooldekodu pere.

Südamlik kaastunne Mairele ja
Marjele

Südamlik kaastunne Mairele

ISA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Tiina B, Helin, Kaili, Aivar, Tiina H.

Avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele

ENNO KÕIV´a
surma puhul.

Töökaaslased Eesti Meteoroloogia
ja Hüdroloogia Instituudist.

ISA

ADEELE TAMMEMÄGI
16.06.1924 - 01.03.2009

Endised töökaaslased MEIE poest.

Sügav kaastunne Aivele
perega kalli

Tol õhtul, kui läksid igavikku üksi,
Su mõtted meile saladuseks jäid...
Su kalmu ehivad nüüd lilled
meil mõttes sõnad, mis lausumata jäid.

Tunneme kaasa Veljo perele venna

ASTA KALININA

ENN KÕIVU

Otepää Tervisekeskus

Perekonnad Maspanov, Libba,
Vutt, Leili, Eha ja Eve.

kaotuse puhul.

surma puhul.

MITMESUGUST
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Euroopa Noorte programmi
taotlustähtaeg läheneb

15. AASTAPÄEVA TÄHISTAMINE!
Reedel, 13. märtsil:

Ainult eestikeelne muusika dj. Märt Rannamäe
Laupäeval, 14. märtsil:

Parimate lugudega Mait Maltis

Programmi Euroopa Noored järgmise taotlustähtaja prioriteediks on loovust ja innovatsiooni arendavad projektid. Kasutage oma projektis mõnda
loomingulist lähenemist, tehke asju uuel moel või
siduge projekt muul viisil loovuse ja innovatsiooniga.
Järgmine taotlustähtaeg on 1. aprill. Kõikide
projektide osas on võimalik saada individuaalset
nõustamist, esitades projektitaotluse 15. märtsiks
vastava alaprogrammi konsultandile.
Programm Euroopa Noored on suunatud 1330aastaste noorte kaasamisele ning taotlusi võivad esitada kõik mittetulundusühingud, avalik-õiguslikud asutused kuid ka „lihtsalt” noortegrupid.
Lisainfo: http://euroopa.noored.ee/
Lennukaid ideid oodates,

Aastapäeva tähistamisel kell 22-23 sissepääs TASUTA!

Metsaomanikel on taas võimalus
taotleda toetusi

O

n jõustunud uus erametsanduse toetuste taotlemise, toetuste menetlemise ja toetuste
maksmise kord 2009. aastaks, samuti
keskkonnaministri määrus, kus on kirjeldatud toetuste liigid ja määrad. Seega,
alates märtsist saavad erametsaomanikud ning metsaühistud taotleda toetusi
siseriiklikest vahenditest. Toetuste esialgne suurus on 44 miljonit krooni.
Metsaomanikud saavad taotleda
toetust:
Metsa inventeerimiseks ja metsamajandamiskavade koostamiseks. Inventeerimise toetuse määr on kuni 100%, kuid
mitte rohkem kui 193 kr/ha. Toetuse

määr koos kava koostamisega on kuni
100%, kuid mitte rohkem kui 248 kr/ha.
Toetust ei maksta, kui inventeerimisandmete metsaregistrisse kandmisest
on möödunud rohkem kui 2 aastat.
Erametsakeskusse esitamise tähtajad
on 30. märts, 22. mai, 14. august ja 16.
november. Taotluse võib esitada erametsaomanik otse või läbi Valgamaa
Erametsaühingu.
Metsa inventeerimiseks ja kava koostamiseks võib pöörduda Valgamaa Erametsaühingu poole.
Igal metsaomanikul on võimalus saada
atesteeritud metsakonsulendilt tasuta
nõuannet kuni 15 tundi aastas. Valga-

maal nõustavad metsaomanikke Enn
Tomson, 5115 728, Margus Noorkõiv,
5244 467, Andres Rõõmus, 5163 302 ja
Magnar Alev, 5050 375.
Reformide tulemusel on keskkonnateenistuste
metsaspetsialistidest
saanud keskkonnaameti metsaspetsialistid, nende põhiülesanne on metsateatiste vastuvõtmine ja menetlemine.
Metsa uuendamise taotluse esitamise tähtajad Erametsakeskusesse on
15. juuni ja 16. november. Toetatakse
maapinna ettevalmistamist kuni 1500
kr/ha, taimede soetamist kuni 80%,
metsaistutustöid kuni 2000 kr/ha ning
metsakultuuride hooldamist kuni 3
aasta vanuses kultuuris. Taotluse võib
esitada erametsaomanik ise, läbi Val-

Avanevad meetmed ettevõtluse
toetamiseks

V

algamaa Partnerluskogu alustas
2. märtsil taotluste vastuvõttu
meetmesse „Tugev tegija“ ja 16.
märtsil alustatakse meetmesse „Äripartnerlus“.
Meetme ”Tugev tegija” eesmärk on
ettevõtlusaktiivsuse tõus Valgamaal,
Valgamaa mikroettevõtete ning nende
poolt pakutavate toodete ja teenuste
konkurentsivõime tõus ja parem ligipääs teiste fondide ja programmide investeeringutoetustele. Meede jaguneb
kolmeks toetuseks: alustava ettevõtja
toetus, tegutseva ettevõtte investeeringutoetus ja investeeringute etteval-

mistamise toetus. Alustava ettevõtja
toetust on võimalik taotleda ettevõtluse
alustamiseks vajalike vahendite soetamiseks ja maksimaalne toetussumma
on 100 000 krooni
Tegutseva ettevõtte investeeringutoetust on võimalik taotleda toodete ja
teenuste kvaliteeti ning ettevõtte konkurentsivõimet tõstvateks investeeringuteks. Maksimaalne toetussumma on
300 000 krooni.
Investeeringute ettevalmistamise
toetust on võimalik taotleda ettevõtlusinvesteeringuteks vajalike uuringute
sh keskkonnamõjude hindamise, de-

tailplaneeringu, ehitusgeodeetiliste uuringute ja ehitusprojektide tellimiseks.
Maksimaalne toetussumma on 60 000
krooni. Projektide omafinantseering
on 40-60%. Taotleda on võimalik Valga
maakonnas (välja arvatud Valga linnas)
registreeritud ja tegutseval töötleva või
teenindava sektori mikroettevõttel (äriühing või füüsilisest isikust ettevõtja).
Üks taotleja saab esitada antud meetme
raames vaid ühe taotluse. Taotluste esitamise tähtaeg on 25. mai.
Meetme ”Äripartnerlus” eesmärk on
paranenud koostöö ettevõtjate vahel
turustuse ja tööjõu väljaõppe alal, ette-

Korraldatud jäätmeveo rakendumisest Otepää vallas
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus
koos Valgamaa Omavalitsuste Liiduga
korraldas avaliku konkursi jäätmevedaja leidmiseks Valga maakonna I jäätmeveo piirkonnas, kuhu kuuluvad Taheva,
Karula, Õru, Sangaste, Tõlliste, Otepää
vald ja Valga linna I jäätmeveopiirkond.
Konkursi võitis Cleanaway AS, kelle
pakkumine oli soodsaim. Vedajale
antakse ainuõigus vedada korraldatud
jäätmeveoga hõlmatud jäätmeid (segaolmejäätmed, paber- ja kartong ning
suurjäätmed) Otepää valla haldusterritooriumil 2 aasta jooksul. Korraldatud
jäätmeveo rakendumisel muutuvad
teenustasud jäätmevaldajate jaoks
praegu kehtivatest jäätmeveo hindadest oluliselt soodsamaks.
Jäätmekäitluslepingute sõlmimiseks
pöördub ainuõiguse võitnud vedaja ise

jäätmevaldajate poole. Jäätmevedaja
saadab kõikidele jäätmevaldajatele info,
kuidas ja kus saab lepinguid sõlmida,
veograafiku ja teenuste hinnad.
Lepinguga saab täpsustada jäätmekonteineri tühjendamise sagedust ja
aega, konteineri renditingimusi, teenuse
eest maksmise tingimusi, lisateenuseid
ja muid üksikasju.
Kui jäätmevaldaja ei soovi vedajaga
lepingut sõlmida, ei vabasta see isikut
jäätmete vedamisest, vedu hakkab toimuma sel juhul valla poolt kehtestatud
minimaalsele konteinerite tühjendussagedusele. Segaolmejäätmete minimaalne tühjendussagedus Otepää valla
tiheasustusega aladel on kord kuus
ning hajaasustusega aladel kord kolme
kuu jooksul (vt Otepää Vallavolikogu 23.
oktoober 2008 määrus nr 1-6-9).

Vedaja poolt esitatakse jäätmevaldajale
arve kõikidele jäätmeregistrisse kantud
jäätmevaldajatele, sõltumata sellest, kas
jäätmevaldaja ja jäätmevedaja vaheline
leping on sõlmitud.
Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus
tähtajaliseks ja erandkorras korraldatud
jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks
esitatakse vallavalitsusele.
Jäätmevaldajal on tarvis rentida või
osta temale vajalik mahuti jäätmevedajalt või kaubandusvõrgust. Jäätmevedaja võib hakata jäätmeid vedama alates
päevast, mil hakkab kehtima temale
välja antud jäätmeluba.
Konkursi võitnud Cleanaway AS teavitab elanikke täpsemalt peale ühise
Taheva, Karula, Õru, Tõlliste, Otepää

SA Archimedes Euroopa Noored
Eesti büroo

gamaa Erametsaühingu saavad toetust
taotleda selle liikmed.
Pärandkultuuri säilitamise toetus. Kui
taotluste summa ületab taotlusvooru rahastamise eelarvet, hinnatakse taotlusi
hindamiskriteeriumite ja hindepunktide
alusel. Võrdsete näitajate puhul eelistatakse läbi metsaühistu esitatud taotlusi.
Erametsaomanikel on võimalik soovi
korral astuda erametsaühingu liikmeks.
Erametsaühing hoiab oma liikmeid kursis toimuvaga metsanduses, edastab
teavet infopäevade ja koolituste kohta,
korraldab õppepäevi, jagab metsandusalast ja toetuste taotlemisalast nõuannet. Ühistegevuseks on erametsaühingul soetatud mitmesugust inventari
– istutustorusid, võsalõikajaid jm.
Info Valgamaa Erametsaühing Kesk 12
Valga, 5624 7325
Valgamaa Erametsaühingu
juhatuse liige HELJU LEOSK

võtjatele parem ligipääs informatsioonile, nõuandele ning investeeringutele ja
ettevõtjate parem kaasatus kohalikku ja
piirkondlikku arendustegevusse. Meede
jaguneb kaheks toetuseks: rahvusvahelised ühisturustusprojektid, kus toetatavad tegevused peavad olema suunatud
välisturgudele ja turustus- ning koolitusalase koostööprojektid. Abikõlblikud
taotlejad on Valga maakonnas (välja
arvatud Valga linnas) registreeritud ja
tegutsevad mikroettevõtted, mittetulundusühingud ja sihtasutused. Taotluste
esitamise tähtaeg on 18. mai.
Lisainfo Valgamaa Partnerluskogu
veebilehelt www.valgaleader.ee või
ettevõtlusmeetme nõustajalt Anneli
Kattailt telefonil 528 0802, e-posti aadressil annelikattai@hotmail.com.

valdade ja Valga linna vahelise lepingu
sõlmimist, mis peaks toimuma märtsi
teisel nädalal.

JANE MÖLDER,
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus

Töö- ja koolitusportaal EDUKAS!
Portaal on mõeldud eelkõige erivajadustega inimestele, kuid ka kõik
teised inimesed on oodatud seda
kasutama.
Portaali www.edukas.invainfo.
ee kaudu on tööandjatel võimalik
leida endale sobivat tööjõudu ning
tööotsijatel hõlpsam leida tööd.
Samuti on portaalis mitmesugust
informatsiooni käimasolevate koolituste kohta, kus saavad osaleda ka
erivajadustega inimesed.
Portaali kasutamine on tasuta. Info
portaali kohta saab telefonil 53 478
422 või e-maili teel kylliki@think.ee.

Otepää konstaablijaoskond

Lipuväljak 13, 67405, Otepää
Teeninduspiirkond:
Otepää, Puka ja Palupera vallad

Konstaablite vastuvõtuajad:
Juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen
Neljapäeval kell 9.00-11.00 Otepää
konstaablijaoskonnas,
tel. 765 5650, GSM: 527 4250
OTEPÄÄ VALLA
juhtivkonstaabel Meelis Lill
Eemaspäeval kell 10.00-12.00 Otepää
konstaablijaoskonnas,
tel. 765 5809, GSM: 5330 7158
PALUPERA VALLA
vanemkonstaabel Tõnu Ainsoo
Kolmapäeval kell 9.00-12.00 Palupera
vallavalitsuses,
tel. 7679502; GSM: 5349 5162
PUKA VALLA
vanemkonstaabel Aarne Vihm
Esmaspäeval kell 9.00-11.00 Puka
vallavalitsuses,
tel. 766 9418; GSM: 5342 6651
Otepää patrull

GSM: 524 6662

Valga konstaablijaoskond
Puiestee 4, 68203 Valga
SANGASTE VALLA
konstaabel Ülo Kets
Teisipäeval 9.00-10.00
Sangaste vallamajas, GSM:5330 7157.
POLITSEI
TASUTA LÜHINUMBER 110

Infotelefonid* :
Kodakondsus- ja Migratsiooniamet
666 2722
(E-R 08.00-18.00)
Haigekassa
16 363
(E-R 8.30-16.30)
Tööturuamet
15 501
(E-R 9.00-17.00)
Pensioniamet
16 106
(E-R 9.00-17.00)
Tarbijakaitseamet
620 1707
(E-R 8.00-16.30)
Tööinspektsiooni jurist
640 6000
(E-R 10.00-15.00)
Autoregistrkeskus
620 1200
(E-R 8.30-16.30)
Päästeamet
1524
Keskkonnainpektsioon (teated) 1313 (24 h)
Maksuamet
1811
Maanteeinfokeskus 678 1500 (ilm,
hukkunud loomad teel, teetööd)
Maanteeinfokeskus
1510
(ainult mobiiltelefonilt, tasuta)
Maanteeameti Lõuna Teedekeskuse
Valga esindus 7678 400 (teehooldus)
Veterinaar- ja Toidulaboratoorium
506 6687 (valvetelefon)
Valga Haigla registratuur 766 5100
Valga Autobussijaam
766 1888
Edelaraudtee rongiinfo
1447
Eesti Energia kliendiinfo
1545
Eesti Energia elektririkked 1343 (24 h)

Nõuandetelefonid* :
Abilaegas (puuetega inimestele)608 8860
(E- R 8.00-12.00)
Perearsti nõuandetelefon 1220 (24 h)
Mürgistuskeskus (ägedad mürgistusjuhud)
16 662 (Kemikaalide Teabekeskus)
Eesti Vähiliidu nõuandetelefon
800 22 33 (ainult lauatelefonilt; tasuta)
(E-R 10.00-12.00 ja 18.00-20.00)
Lasteabi telefon (lastele, vanematele)
116 111 (24h, tasuta)
Usaldustelefon
126 (E-P 17.00-03.00;
eesti keeles);
Usaldustelefon
127 (E-P 19.00-23.00;
vene keeles)
Noorte usaldustelefon
646 6666
(N, R, L 19.00-22.00)
Uimastite ja AIDSi nõuandetelefon 17 07
(E-P 8.00-20.00; tasuta)
* Kui pole teisiti märgitud, siis on helistamine tavakõnehinnaga või telefoni operaatori poolt määratud hinnaga.
Lisakoode valima ei pea.

