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Otepää tähistas 73. aastapäeva

MONIKA OTROKOVA
Tähtpäevale oli tulnud saalitäis vallakodanikke.Sünnipäevapeol viibisid ka
külalised Otepää sõpruspiirkondadest
Vihtist ja Toksovost. Vallavanem Meelis
Mälberg ütles oma tervituses, et Otepää
on talvepealinnaks olemisega väga hästi
hakkama saanud, Otepää tuntus ulatub
kaugele piiride taha.
Volikogu esimees Jaanus Raidal tegi
põhjaliku ettekande Otepää ajaloost.
Oma tervitused andsid vallarahvale
edasi ka Vihti ja Toksovo omavalitsuste
juhid ja Palupera vallavolikogu esimees
Vambola Sipelgas. Vallavalitsuse tänukirja said Päivi Veikkolainen Vihti-Otepää
sõprussuhete arendamise eest ja Rein
Vikard Toksovo-Otepää sõprussuhete
arendamise eest (pildil).
Seejärel oli kõigil võimalik nautida ilusat kontserti. Esinesid Otepää
Muusikakooli õpetajad ja Otepää
isetegevuslased, nii suuri kui ka väikesi. Kontserdi avas Pühajärve puhkpilliorkestri meeleolukas pala “Lõbusad
tromboonid” Arno Antoni juhendamisel.
Seejärel said kuulajad osa Otepää kahe
koori – Eveko koori ja hobbykoori
ühendatud etteastest Eve Eljandi ja Vilve
Maide juhendamisel. Õhtu jätkus vanamuusika lainetel Otepää Muusikakooli
õpetajate esituses. Kõige väiksemaist

said esineda lauludega Janetta Lukk,
Veronika Maide, Laura Danilas. Kodust
ja kodutunnetest laulis Otepää ansambel
Relami Evi Savi juhendamisel.
Tantsulusti pakkusid segarühm
Nuustaku ja naisrühm Vesiroos Kaire

te, juhendajaks Karin Uibopuu. Hiljem
oli kõigil võimalik osa saada naisseltsi
tehtud sünnipäevatordist.
Täname kõiki sünnipäevapeo korraldajaid ja esinejaid! Veendusime kõik, et
meie kultuurikeskuse ruumid kipuvad

Ojavee juhendamisel, Pühajärve
Põhikooli 3.-4. klass esitas tantsu
Meremehe laul (juhendajad Anneli
Teder ja Maie Eensalu). Nautida sai
ka naisrühma Nuustaku esitatud tantsu
Angela Toome juhendamisel ja Otepää
Gümnaasiumi tantsurühma Nuustaku
Noored tantsu Kaire Ojavee juhendamisel.
Otepää rahvapilliorkester Lille Tali
ja Merle Soonbergi eestvedamisel
esitas meeleolukaid lugusid, kontserdi
lõpetas line-tantsijate särtsakas etteas-

tepää ja Vihti sõprussuhete sünd sai alguse juhuslikust kohtumisest 1988. aasta suvel. Tookordne Hellenurme kolhoosi esimees Vambola Sipelgas oli külaskäigul Soomes ja kohtus juhuslikult
Vihti rahvaülikooli rektorit Valve Valolahtit.
Hiljem algasid ametlikud nõupidamised, mille tulemusena kirjutati 12. märtsil 1989 Otepääl Pühajärve puhkekeskuse konverentsisaalis alla sõprusvaldade leping.
Allkirja andsid tookordne Otepää linnapea Harald
Veeroja ja Vihti vallavolikogu juhataja, rahvasaadik
Päivi Varpasuo, kelle juhtimisel esimene 15liikmeline
rühm tutvus Otepää ja Hellenurmega.
Lepingu allakirjutamine oli kõigile kohalolijaile meeltülendav, sõpruskõned, Viivi ja Kalle Ilvese muusika
ning ühine Maamme-laul (Eesti ja Soome hümn) tõid
mõnelegi silmanurka pisara!
Esimese koostööaasta tähtsaim ühistöösündmus oli
VÄNLEK (sõpruspidu) 1989. aasta juunis, mil Vihti oli
kutsunud ka sõprusvallad Rootsist, Norrast ja Taanist.
Teemaks oli rahvatants ja -muusika, millega Otepää
võimekas laulu- ja tantsurühm vallutas kõik suure peo
osalejad. Peorongkäigus kandis 40liikmeline Otepää
rühm rõõmsalt ja rühikalt Eesti sinimustvalget lippu,
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Uhkusega vaatan oma
rahvuslippu
Must on meie mullapinda, vahel kivine,
kohati mägine, rannikul
tuulepealne, liivane.
Kuid see on maa, mida sajandeid omaks
peame, millesse oleme kõvasti juurdunud.
See on maa, mida armastame ja mis toidab
meie rahvustunnet.
Ja selle üle sinine taevas – pilves või pilvitu,
kuupaistes või päikesesäras – nagu määratu
lõputu kuppel meid kaitsmas. Või ka sinine
meri – vahel siniselt selge, vahel tormiselt
hall ja sogane, nagu meie elugi. Ja me riik on
väike, mereäärne.
Valge – puhas, nagu võiks olla meie igaühe
südametunnistus. Kuidas küll saab elada
musta südametunnistusega?
Valge on ka kõige kaunim, kõige pidulikum
värv. Oleme valinud endale elu kõige kaunimaks hetkeks imekauni valge pulmakleidi.
Vaadakem teleekraanilt töiseid või pidulikke
sündmusi – kui nauditavad on härrasmehed
mustas ülikonn ja valges särgis.

kitsaks jääma, sest kõik huvilised ei
mahtunud seekord suurde saali.
Sünnipäeva ajal külastasid Otepääd
sõpruspiirkonna Vihti ja Toksovo
delegatsioonid. Meil olid külas mõlema piirkonna juhid, kultuuritegelased,
ametnikud ja kirikutegelased.
1. aprillil tutvusid külalised Otepää
Turismiinfo-keskusega, külastasid
Hellenurmes Lõuna-Eesti hooldekodu
ja Palupera Põhikooli. Seejärel käidi
Otepää külastus- ja majutusasutustes: kätt
prooviti Otepää Golfis, tutvuti Pühajärve

Kakskümmend aastat Otepää ja
Vihti sõprussuhteid

O

Puhkekeskusega ja hotell Bernhardiga.
Õhtul said külalised osa Otepää linna
73. aastapäevale pühendatud kontsertaktusest.
2. aprillil tehti ringkäik Otepää
Kirikumõisas ja kirikus, tutvuti lipumuu-

MONIKA OTROKOVA

1. aprillil 1936. aastal sai
Otepää linna õigused. Selle
tähtpäeva tähistamiseks
toimus 1. aprillil Otepää
Kultuurikeskuses pidulik
kontsert-aktus. Tänavu möödus linnaõiguste andmisest
73. aastat.
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kuigi selleks veel ametlikku luba ei olnud.
Otepää kord oli VÄNLEKit korraldada 1997.
aasta suvel. Kohale tuli ligemale 300 osalejat Vihtist,
Rootsist, Taanist, Norrast ja Saksamaalt. Praeguseks
on VÄNLEKi traditsioon katkenud.
Vihti ja Otepää koguduste tihedad sõprussuhted sündisid 1989. aasta juunis. Vihti koguduse esimene suurem
kingitus oli Otepää kiriku kell. 100 000 krooni maksnud
kella jaoks koguti lisaks koguduse rahale ka annetusi
vihtilastelt. Kella paigutamine kirikutorni augustis 1990
oli Otepääl suur pidulik sündmus.
Järgmine suur töö oli talvekiriku ehitamine, mis
õnnistati sisse 6. detsembril 1992. aastal. Seejärel tulid
kogudusesaali ja kirikumõisa remonditööd ning pidev
töötajate koolitamine ja toetamine. Püsiv traditsioon on
kahesajale perele antav jõulutoidupakk.
Algusaastatel oli vilgas ühistegevus ka eri ametkondade vahel: talumehed, õpetajad, tervishoiu-, sotsiaal- ja
noorsootöötajad, kirikutöötajad. Mõnelegi leiti suveks
Vihtis töökohti. Kümmekond noort on olnud ametikoolitusel Vihtis.
Ja muidugi lugematud kultuuri- ja spordirahva vahetused: teatri iga-aastased külaskäigud, koorid, rahvatant-

seumi ja suusamuuseumiga. Seejärel külastati Tehvandi Spordikeskust ning Otepää
spordihoonet, Otepää Gümnaasiumi ja
Otepää Muusikakooli.
Kokkuvõtete tegemine toimus vallavalitsuses, kus koostööprojektide
kirjutamise võimaluste kohta Euroopa
Liidu fondidest andis ülevaate Valga
Maavalitsuse peaspetsialist välissuhete alal Rainer Kuutma. Koostöö Vihti
ja Toksovoga jätkub, seda soovitakse
veelgi süvendada.

surühmad, Vihdin Martat ja naisselts, jahiseltsid, Rotary,
Lions Club, skaudid, võrkpalli- ja tennisemängijad,
kergejõustiklased jpt.
1992. aastal asutati Vihtis selts Vihdin Vironystävät,
kellel on jätkuvalt kontaktid Eestis. Pea kümme aastat
korraldati noortelaagreid kas Annimatsil või Vihdin
Pirtil. Mitmed seltskonnad on toimetanud Eestisse
märkimisväärse koguse humanitaarabi ettevõtteile,
põllumeestele ja eraisikutele. Operatsioon Kinnas
(nimi tähendab sõprust ja soojust) on kestnud juba
15 aastat.
Algul näis nii, et igal nädalal sõitis mõni delegatsioon
Otepääle või vastupidi – Vihtisse. Rangeid viisareegleidki õpiti tegema lihtsamaks. Nüüd käib reisimine
hõlpsasti, aga siis sõitis üle lahe vaid üks laev kaks
korda nädalas.
Märkimist väärivad ühiselt korraldatud Euroopa Liidu
projektide ühishanked: Otepää sotsiaalikeskuse hange
aastatel 1994-1996, Neitsijärve puhastamine - 1999,
Linnamäe muinasküla - 2004, noorsootöö “Päihteetön
nuoruus – see on sinu valik” aastatel 2002-2005 ja
koolidevahelised Comenius-projektid.
Kui ühistegevuses on palju südamega inimesi, kes
tahavad aidata oma maad ja säilitada maailmas rahu, siis
sünnib puhas rõõm ja sõprus meie kõigi õnneks.
Elagu samasugune Vihti ja Otepää ehtne sõprus veel
kaua!
Soovib vihtilaste nimel PÄIVI VEIKKOLAINEN

Sinimustvalge on meie rahvusvärvideks
valitud juba 1884. aastal. Milline imetlus- ja
uhkustunne täidab me südameid, kui kõige
kõrgemasse masti tõuseb sinimustvalge lipp,
kõlab ülev Eesti hümn ja kõige kõrgemale
astmele astuvad Eesti sportlased.
Sinimustvalge uhkelt lehvib Brüsselis kõrvuti teiste euroliidu liikmesriikide lippudega.
Tunneme vaid uhkust selle üle!
See austus- ja uhkustunne peaks meis
avalduma igal lipupäevaks kehtestatud
kalendripäeval – oma majale, haldushoonele
lipu heiskamise läbi. Arusaamatuks jääb, miks
tähtsateks kuulutatud päevadel meie linnas
lipud heistatakse ainult pooltel majadel. Millest selline ükskõiksus oma rahvuslipu vastu?
Lipp meid ühendagu ja sisendagu usku!
4.-5. juunil tähistame meie lipu 125. aastapäeva. Rahvuslipu õnnistamise kohas Otepääl
toimuvad mitmed pidulikud üritused. Kohal
on kindlasti president, peaminister, valitsuse
liikmed, ERSO Eri Klasi juhatusel, Rahvusmeeskoor jne.
Loodame, et meie linn tähistab seda päeva
ja võtab vastu kõrgeid külalisi lipuehteis.
OTEPÄÄ NAISSELTS

Osale Eesti lipu ajaloo
kirjapanekul!
Kutsume kõiki üles kirja panema oma mälestusi ja emotsioone Eesti lipust. Huvitavamad
mälestused avaldatakse Otepää Teatajas ja
ajalehes Valgamaalane, samuti tehakse mälestustest 5. juuniks Otepää Külastuskeskusesse näitus. Kogutud mälestused lähevad
Valga Muuseumi fondidesse säilitamisele.
4. juunil möödub 125 aastat sinimustvalge
lipu õnnistamisest Otepää kirikumõisas.
Selle päeva tähistamiseks korraldab Riigikantselei koostöös Otepää Vallavalitsusega
5. juunil Otepääl Eesti lipule pühendatud
ürituse.
Mälestusi ootame 20. maini e-posti aadressil: monika@otepaa.ee või Lipuväljak 13,
67405 OTEPÄÄ märgusõnaga “Eesti lipp
125”
Töödele märkida juurde autori nimi, kontaktandmed ja vanus.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati kehtestada Otepää vallas Pühajärve külas asuva Neitsijärve kinnistu detailplaneering.
Otsustati kinnitada Otepää Vallavalitsuse allasutuse - Otepää Turismiinfokeskus struktuur ja töötajate koosseis.
Otsustati väljastada ehitusluba SA-le Tehvandi
Spordikeskus hooldemaja rajamiseks Olümpiakeskus
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; SA-le Tehvandi
Spordikeskus staadioni põhjatribüüni rajamiseks
Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; SA-le Tehvandi Spordikeskus staadioni peahoone ja läänetribüüni rajamiseks Olümpiakeskus
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; SA-le Tehvandi
Spordikeskus multifunktsionaalse suusastaadioni
kompleksi teise etapi rajamiseks Olümpiakeskus
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas;
Otsustati väljastada reklaami paigaldusloa andmiseks maksuteated.
Otsustati kinnitada Otepää Valla hoonete kindlustajaks soodsaima pakkumise tegija Seesam
Rahvusvaheline Kindlustuse Aktsiaselts.
Otsustati määrata ühekordset abiraha märtsikuus
15-le Otepää valla elanikule.
Otsustati määrata projekteerimistingimused
R.B-le asukohaga Kalda 13 Otepää linnas, elamu
juurdeehituse ehitusprojekti koostamiseks; T. P-le
asukohaga Mäha küla Otepää vald Bulandi maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; A. S-le asukohaga Vidrike küla Otepää vald
Alanurme maaükus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks.
Anti arvamus maa riigi omandisse jätmise kohta
Pedajamäe külas.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek A. A-le väikeehitise lammutamiseks asukohaga Otepää linn Oru tn
2a.
Otsustati väljastada ehitusluba A. O-le sauna
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pühajärve
küla Savimäe kinnistu; A. O-le garaaži püstitamiseks
asukohaga Otepää vald Pühajärve küla Savimäe
kinnistu; UPM Kymmene AS-le tootmishoone laiendamiseks Otepää vallas Pühajärve külas Saviaugu
maaüksusel; OÜ-le Jaotusvõrk Pikalombi alajaama,
Pikalombi -Orukalda 10kV, 0,4kV maakaabelliinide
ehituseks ja liitumiskilpide paigaldamiseks seoses
õhuliinide viimisega maakaablisse Otepää linnas
Otepää vallas; S.U-le üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla Lutsujärve kinnistu; S. U-le abihoone püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Vidrike küla Lutsujärve kinnistu.
Otsustati väljastada kasutusluba R. R. Mäha puhkemaja aidale asukohaga Valgamaa Otepää vald
Mäha küla Mäha maaüksus; R. R. Mäha puhkemaja
saunale asukohaga Valgamaa Otepää vald Mäha
küla Mäha maaüksus; R. R. Mäha puhkemaja peahoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald Mäha
küla Mäha maaüksus;
Otsustati tunnistada E. H. poolt esitatud liitumistasu toetuse taotlus nr 14-1.5 /386 Elektrituruseaduse
paragrahvis 74² ja regionaalministri 16. jaanuari
2009. a määruses nr 3 sätestatud nõuetele vastavaks.
Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 9-le
vallakodanikule.
Otsustati muuta Otepää valla puuetega inimeste
hooldusvajaduse hindamise komisjoni koosseisu ja
kinnitada uus komisjon koosseisus Evi Lill, Mare
Treier, Aare Matt, Elle Luhtaru, Helgi Hõbejärv.
Otsustati määrata kolmeks aastaks SA Valgamaa
Arenguagentuur nõukogu liikmeks Kalev
Härk. Kalev Härk`i volituste alguskuupäev on
10.04.2009.
Otsustati sulgeda Otepää valla haldusterritooriumil paiknev avalik mootorsaanirada.
Otsustati kinnitada Otepää valla haridusasutustes
õpilaskoha ja koolieelsetes lasteasutustes lasteaiakoha
tegevuskulu arvestuslik maksumus 2009. aastal.
Otsustati kehtestada kuni 15. maini 2009 Otepää
valla teedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni kaheksa tonni vastavalt Otepää valla
teede nimekirjale.
Otsustati muuta Otepää vallavalitsuse raamatupidamise siseeeskirju.

O T E P Ä Ä

17. aprill 2009

Otepääl tähistati pidulikult
sotsiaaltöötajate päeva
27. märtsil kogunesid Otepää
Päevakeskus-Hooldekodusse
Otepää valla sotsiaaltöötajad, et
tähistada ülemaailmset sotsiaaltöötajate päeva. Ühtlasi tähistati
ka Otepää Tervisekeskuse polikliiniku ja hooldusravi osakonna
hoone valmimise 20. aastapäeva.
Ravitöö ja kohalike elanike tervisemurede lahendamise ajalugu
Otepääl ulatub juba aga enam
kui poole sajandi taha, kohalik
haigla asutati 1945. aastal.
Sotsiaaltöötajaid olid tervitama tulnud Valga maavalitsuse
sotsiaal- ja tervishoiu osakonna
juhataja Ülla Visnapuu, Otepää

vallavanem Meelis Mälberg,
vallavolikogu esimees Jaanus
Raidal, abivallavanem Aare Matt,
Otepää valla volikogu liikmed
Aivar Nigol ja Andres Arike,
kes on ühtlasi ka Tervisekeskuse
nõukogu esimees.
Avakõnes rõhutas SA Otepää
Tervisekeskuse juhataja Kai Ird
sotsiaaltöötajate töö tähtsust ja
olulisust kõikide inimeste jaoks.
Sotsiaaltöötajaid iseloomustati
kui suure ja sooja südamega
inimesi. Kõikidel esinejatel jätkus
tähtpäevalistele vaid kiidusõnu ja
häid soove edasiseks.
Koosviibimisel anti üle tänu-

Otepääl vähendatakse tänavavalgustust

kirjad parimatele. Valgamaa
maavanema tänukirja pikaajalise tervishoiualase ja tervisedendusliku töö eest Otepääl pälvisid
kauaaegsed arstid Anne Kütt ja
Kaja Aidla.
Otepää valla tänukirjaga
tänati tubli töö eest SA Otepää
Tervisekeskuse radioloogi Jelena
Sõrgi, hooldusravi osakonna
meditsiiniõde Mallis Pahapilli,
klienditeenindajat Vaike Tederit,
hooldekodu osakonna hooldajaid
Maie Heiturit ja Vaike Väärsit.
Meeleolu aitas luua ja muusikalisi vahepalu pakkus Vello
Jaska.
MONIKA OTROKOVA

Osale Minu Eesti
mõttetalgutel!

Alates aprillikuust vähendatakse Otepääl tänavavalgustust,
nüüdsest põleb kergliiklusteede ääres iga kolmas tänavavalgusti.
Muude linnatänavate valgustus jääb samaks.
Otepää vallavalitsuse heakorraspetsialisti Urmas Kuldmaa sõnul
põleb kergliiklusteede ääres iga kolmas valgusti kella kümnest
õhtul kuni kella kuueni hommikul.
Suvekuudel, kui õhtud valgemaks lähevad, on plaanis linnast
välja viivatel teedel tänavavalgus välja lülitada.
Küsimused ja probleemid tel. 5064 991 (Urmas Kuldmaa).

Ajalookonverents
MTÜ Otepää Linnamäe Ajaloo Selts korraldab kolmapäeval, 22.
aprillil Otepää Raekojas ajalookonverentsi JÜRIÖÖ ÜLESTÕUS ja
OTEPÄÄ LINNAMÄGI.
AJAKAVA

14.50-15.00 Konverentsile registreerimine
15.00-15.05 Konverentsi avamine
15.05-15.30 JÜRIÖÖ ÜLESTÕUSU PÕHJUSED JA TAGAJÄRJED
– Mihkel Mäesalu (Tartu Ülikooli ajaloomagistrant)
15.35-16.00 SÕJAPIDAMISEST JÜRIÖÖ ÜLESTÕUSU PÄEVIL
– Mart Lätte (Tartu Ülikooli ajaloomagistrant)
16.00-16.25 SÜNDMUSTEST OTEPÄÄL 1343. AASTAL
– Ain Mäesalu (Tartu Ülikooli arheoloogialektor)
16.25-16.30 Konverentsi lõpetamine
16.45-17.30 Ekskursioon Otepää linnamäel
Konverentsil osalemine on tasuta.

Konverentsil osalemiseks palun saata hiljemalt 20. aprilliks e-mailile:
info@louna.ee: osaleja ees-ja perekonnanimi, kontaktelefon ja e-mail.
Kohtumiseni Otepääl!

“Teeme ära” meeskond on
välja tulnud uue ideega – 1.
mail korraldadakse üle Eesti
mõttetalgud “Meie Eesti”. Kõigil on võimalik mõttetalguteks
ennast kirja panna.
Veebilehe www.minueesti.ee
andmetel on Otepääl registreeritud kaks mõttekoda,
üks neist on omaalgatuslik
mõttekoda Pühajärve, mille
juhiks on Juhan Kolk.
Teine – ametlik mõttekoda
Nuustaku Pähkel toimub 1.
mail kell 10.00 Otepää Kultuurikeskuses, talgujuhtideks on
Mati Ruul ja Juta Tasa. Arutatakse väärtuste ja kultuuri,
ettevõtluse ja töökohtade ning
stressiga toimetuleku üle.
Olete kõik oodatud 1. mail
Otepääle! Teeme üheskoos
Eesti paremaks!
Minu Eesti mõttetalgutele
registreerumine toimub
www.minueesti.ee kodulehel
ja raamatukogudes üle Eesti.

Paberil valijakaardi asemel saab
tellida e-teate
Riigiportaalis www.eesti.ee saab tellida e-valijakaardi. See tähendab, et valijakaart saadetakse paberi asemel e-posti teel ning tellimus jääb kehtima
ka kõikideks järgmisteks valimisteks.
Sel aastal toimuvad Eestis kahed valimised. Juunis valitakse uued esindajad Euroopa Parlamenti
ning oktoobris kohalike omavalitsuste volikogudesse. Valimiste eel on riigil kohustus saata kõigile
hääleõiguslikele valijatele valijakaardid. Kes paberil
valijakaarti ei taha, saab riigiportaalis tellida elektroonilise teate ehk e-valijakaardi.
E-valijakaardi tellimine riigiportaalist on lihtne
toiming, milleks kulub vaid mõni hetk. E-valijakaart
täidab sama ülesannet, mis paberkaart. Seda ei
pea välja printima ega valimisjaoskonnas hääletamiseks kaasa võtma. Valijakaart annab üksnes
teavet selle kohta, kus, kuidas ja millal on võimalik
hääletada. Kas hääletatakse internetis või jaoskonda kohale minnes, jääb iga valija enda otsustada.
Siseministeerium koostab selle aasta 7. juunil
toimuvate Euroopa Parlamendi valimiste valijate
nimekirjad 8. mai seisuga ning alustab valijakaartide saatmist 12. maist.
E-valijakaardi saamiseks tuleb siseneda riigiportaali ning suunata riiklik e-post (…@eesti.ee) isiklikule, tavapäraselt kasutatavale e-posti aadressile.

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

Need inimesed, kellel on aadressi suunamine juba
seadistatud, saavad riigiportaalis elektroonilise valijakaardi valiku vastava märkega kinnitada.
Enne valimisi tuleks riigiportaalis üle vaadata ka
oma elukoha andmed, sest nende alusel määratakse valijale valimisjaoskond. Juhul kui rahvastikuregistris kajastuvad elukoha andmed ei vasta
tegelikule elukohale, saab andmete muutmiseks
esitada uue elukohateate. Seda saab samuti teha
kiiresti ja mugavalt riigiportaalis.
Lisainfo valimiste teemal:
http://valimised.err.ee/

Tähelepanu erakonnad!
Tulenevalt Euroopa Parlamendi valimise
seadusest võib hiljemalt 45. päeval enne valimispäeva, st. hiljemalt 23. aprillil valimistel
osalev erakond esitada vallasekretärile ühe
jaoskonnakomisjoni liikmekandidaadi.
Otepää vallas asuvad kaks jaoskonnakomisjoni – Otepää Kultuurikeskuses ja Sihval
Pühajärve Põhikoolis.
Palume kandidaadid esitada aegsasti.

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

PLANEERINGUD
”Pedajamäe külas asuva Marsina kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu toimub
27.04.2009 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse
nõukojas (II korrus).”

Detailplaneeringute
avalikustamine
Teavitame Otepää Vallavolikogu poolt 02.08.2006
otsusega nr 2-4-460 Sihva külas algatatud JuusaPeetri kinnistu detailplaneeringu strateegilise
keskkonnamõju hindamise programmi avalikust
väljapanekust ja avaliku arutelu toimumisest.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Juusa-Peetri
kinnistu (katastriüksus 63601:002:1384) osaline
jagamine äri ja elamu sihtotstarbega kruntideks,
aladele ehitusõiguse määramine toitlustus- ja
spordiasutuse, majutushoone-SPA rajamiseks ja
hoonetele juurdepääsu tagamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine. Keskkonnamõju
strateegilise hindamise eesmärgiks on hinnata
arendustegevusega kaasnevaid mõjusid Otepää
Looduspargi, sh ka kui NATURA 2000 loodus- ja
linnuala kaitse-eesmärgile ja maastikuväärtuste
kaitsele ning leida parim võimalik lahendus
arendustegevuseks, et tagada maastiku kaitse
ning kaitse-eesmärkide täitmine, muuhulgas
selgitatakse välja maanteeäärse hoonestuse rajamise funktsionaalsed, looduslikud ja esteetilised
tingimused. Arendaja on Gatsby OÜ (Gonsiori
32-1, Tallinn). Planeerimisdokumendi koostamise
korraldaja on Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13,
67405 Otepää). Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on Tõnu Oja (Sepavälja 39, Tartu
50115, 5037049, tonu.oja@ut.ee). Planeerimisdokumendi kehtestaja on Otepää Vallavolikogu
(Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmiga saab
tutvuda Otepää Vallavalitsuses ja valla kodulehel
aadressil http://www.otepaa.ee. KSH programmi
avalik väljapanek kestab 18. aprillist 2009 kuni
04. maini 2009. KSH programmi kohta saab
kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi
esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni 06. mai
2009 planeeringu koostamise korraldajale või
otse keskkonnamõju stateegilise hindamise eksperdile. Keskkonnamõju hindamise programmi
avalik arutelu toimub kolmapäeval, 06. mail
2009, algusega kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse
nõukojas (Otepää, Lipuväljak 13, II korrus).

AS Cleanaway kliendipäevad Otepää vallas
Otepää Vallavalitsus on andnud ASile Cleanaway ainuõiguse järgnevaks kaheks aastaks
jäätmeteveoks Otepää vallas. Seoses sellega
korraldab AS Cleanaway koostöös Otepää Vallavalitsusega kliendipäevad, mis toimuvad
5. mail kell 17.00 Otepää kultuurimajas ja
6. mail kell 17.00 Pühajärve põhikoolis.
Kliendipäeva eesmärgiks on selgitada vallakodanikele korraldatud jäätmeveo olemust ning
anda vastuseid tekkinud küsimustele.
Otepää abivallavanem KRISTJAN RÕIVASSEPP

Otepää vallas kehtestati
teedele koormuspiirang
Otepää valla teedel on 15. maini 2009
kehtestatud liikluspiirang mootorsõidukitele
kuni kaheksa tonni. Raskema kogukaaluga
mootorsõiduki liiklemine on valla teedel lubatud
vallavalitsuse väljastatud eriloa alusel.
Määrusega kehtestatud liikluspiirangu eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab
rikkuja. Määrus ei kehti riigiteedele.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

SÜNNID
Elmar Unn
Mats Kruuse
Anette Männiste

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.

05. aprill
09. aprill
25. märts

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 8. mail.

18. aprillil kell 20.00 esineb Otepää Kultuurikeskuses Jazzkaare raames Ingrid Lukas
Duo.
Ingrid Lukas on Eestis sündinud, kuid
Šveitsis kooli lõpetanud 25aastane lauljatar.
Ingrid Lukas kirjutab oma laulud põhiliselt ise. Ta on leidnud oma niši, mis on
kusagil popi, jazzi ja eesti folgi piirimail.
Piletid 75,-/100, eelmüük Otepää Kultuurikeskuses E-R 9.00-13.00 või tund enne algust kohapeal.

Gümnaasiumil on nüüd oma
miss ja mister
KADRI PALMISTE

Jazzkaar jõuab juba
homme Otepääle

Pühajärve kool külalisetendustel Rootsis
1. aprillil alustasid kakskümmend õpilast ja
kolm õpetajat teekonda sõpruskooli Skutskäris. Külakostiks oli kaasas inglisekeelne
sõnalis-muusikaline etendus „Snow White
and the seven Dwarfs“. 8. klassi juhataja
Leelo Kapp on alati seda meelt, et kaasata
tuleb kogu klassikollektiiv ja nii pidin leidma näidendis osa igale õpilasele.
Meie kooli ja kohaliku Rotskärsskolani sidemed ulatuvad aastasse 1994, kui sealse
kooli inglise keele õpetaja Ene Nilsson oli
osanud äratada sellise huvi oma kunagise
kodumaa – Eesti vastu, et võeti ette reis
sellele tundmatule maale. Ekskursioonijuhina pakkusin vastvalminud Pühajärve
koolimaja külastamist. Sestsaadik on
tehtud kahe kooli vahel õpilasvahetusi ja
ühiseid rahvusvahelisi projekte.
Sügisel alustasime näidendi õppimisega, et oleks midagi uut kaasa viia. Lumivalgekese osa sai Marili Vihmann, Printsi
osatäitjaid oli alguses kaks noormeest,
valik langes Remi Leopardile. Pöialpoiste
osad olid aga nii populaarsed, et õpetajana valiku tegemisel raskusi ei olnud.
Reis laabus kenasti, aga esimene üllatus
oli kohale jõudes, kui selgus, et planeeritud kolme etenduse asemel tuli meiel
koguni neljal korral rahva ette astuda ja
seda kolme päeva jooksul! Alati oli saal
täis ja meid rõõmustav soe vastuvõtt.
Õpilased olid majutatud peredesse,
inglise keele oskus sai praktikas oma
proovieksami. Õpilased olid juba enne
sõitu suhelnud omavahel netis, seega ei
tulnud ette takistusi ja juttu oli jätkunud
ikka poole ööni. Pered olid ka vaba aja
sisustamisele mõelnud, nii tehti huvitavaid
retki ja aeg lendas märkamatult.
Kui saabus aeg uutele tuttavatele „head
aega“öelda, oli pisaraid mõlemal poolel.
Kõlama jäi kutse: “Tulge Eestisse, olete
teretulnud!“
Suurim tänu oma endistele õpilastele
Otepäält Marika Soidrale, Reet Tiidole ja
Indrek Noorsalule Pühajärvelt, kes aitasid
mind oma lavakogemustega ja kostüümide muretsemisel. Palju tänu oma kooli
abivalmis lastevanematele ja õpetajatele!
Dekoratsioonide ja kostüümide, aga ka
suure õpilasgrupi tõttu vajasime sõiduks
oma bussi.
Meie tänu Valgamaa Kultuurikapitali ekspertgrupile, MTÜ Pühajärve Haridusseltsile, OÜ Mekser ja Indrek Tiido perekonnale,
kes meie sõitu rahaliselt toetasid!
ENE KELDER, inglise keele õpetaja ja
lavastaja

Otepää Gümnaasiumi 1.
klassi astuvate laste lastevanemate koosolek toimub
kolmapäeval,
29. aprillil k.a. kell 18.00
algklasside majas III korrusel
ruumis 302.
Kaasa võtta sünnitunnistuse koopia.

.................................................................
Otepää Gümnaasiumi kooride
(1.-12. klass)
HEATEGEVUSLIK KEVADKONTSERT
toimub 17. aprillil kell 18.00
kooli saalis.
Kontserdi sissetulek läheb
Otepää Vabadussõja ausamba
korrastamiseks.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Vasakult publiku lemmikud Toivo Tammekivi ja Merit Nigula
ning mister Henri Mündi ja miss Kärt Anton.

J

uba nädal aega enne lihavõtteid
oli Otepää Gümnaasium isemoodi
kihevil: seintelt ja ustelt vaatasid
vastu erinevate näopiltidega plakatid, mis kutsusid üles hääletama just
Mari, Arno või Kristiina poolt. Aegajalt teatas kooliraadio ikka ja jälle,
et tulemas on esmakordne suurüritus,
millesarnast need seinad veel kunagi
pole näinud. „Ega ometi valimiskampaania kooli ei valluta?“ – võis tekkida
ootamatu küsimus. Aga ei! Valmistuti
hoopis suure reede eelseks esimeseks
Otepää Gümnaasiumi missi ja misteri
valimiseks.
9. aprilli õhtul see kauaoodatud hetk
saabus. Õpilasesinduse dekoreeritud

saali kogunes rahvahulk õpilastest,
pedagoogidest, vilistlastest ja lapsevanematest, kes põnevusega ootasid lavale saabuvaid kümmet noort
julget neidu-noormeest. Oma julguse
ja anded söandasid proovile panna ja
väärikale tiitlile kandideerida 4 abiturienti: Elise Jaaska, Kristiina Oras,
Merit Nigula ja Arno Saar. Lisaks
neile veel gümnaasiumi 3 noormeest:
Henri Mündi, Tarmo Tammekivi ja
Ardi Uprus ning 3 vaprat põhikooli
neidu: Neidi Kompus, Kärt Anton ning
Mari Anton.
Üritus oli korraldatud sedavõrd heal
tasemel, et oleks võinud vabalt konkureerida parimate aegade Eesti missi

valimistega. Võistlejad läbisid mitu
eri vooru, sealhulgas ka talendivooru, mille käigus avanesid nii mõnegi
noore varjatud anded. Külalistena
esines Rapla poiste duett, kes nimetas
oma ansambli „Bändiks“ ning kiitis
otepäälaste palavat vastuvõttu. Vähem
austust ei pälvinud ka naaberkooli
„Tina Turner“. Esmakordse lavatuuri
tegi meie oma kooli bänd. (Tundub,
et vanad, toredad traditsioonid õpilasorkestrite ja -solistidega on taas meie
koolile elu sisse puhunud!)
Imetoredast võistlusest tegi kokkuvõtte žürii, kuhu kuulusid endised
õpetajad Helle ja Ilder Tallo, lapsevanem-vilistlane Ave Kruusmaa, vilistlane Ilmo Tamm ja vabariikliku õpilasesinduse juhtfiguur Deivy Sarapson.
Publiku lemmikuks osutusid Merit
Nigula (12.b) ja Toivo Tammekivi (11.
b). Kooli MISSIKS ja MISTERIKS
tunnistati noorimad osalejad KÄRT
ANTON (7.b) ja HENRI MÜNDI (10.
a). Neile andis auhinnad üle Otepää
miss aastast 1965 Helle Tallo.
„Tore, et mind suudetakse jätkuvalt heas mõttes üllatada! Andekad
lapsed ja tublid juhendajad on meil!“
võttis direktor Aivo Meema lühidalt,
aga meeleliigutusega kena ürituse
kokku.
Võistlusele elasid kaasa ANNE-MARIA
KRÜÜNVALD (10.b) ja MARIKA PAAVO

Kevadisi UUDISEID
Otepää gümnaasiumi seinte vahelt
1. aprill polnud Otepää Gümnaasiumis mitte ainult naljapäev, kus
toimusid põnevad vahetunnivõistlused ning viktoriin, vaid ka töine
õppepäev õpilasesindusele. Nimelt
jagas oma tarkusi ja nõuandeid Eesti
Õpilasesinduse president, meie kooli
endine õpilane Deivy Sarapson. Saadi
teada, kuidas muuta klassivälist elu
efektiivsemaks ning omandati nippe
koolielus kaasarääkimiseks.
6. aprilli õhtupoolikul täitus koolisaal paljude maailmakuulsate staaridega. Tõsi küll, enamik neist olid
väikesekasvulised ja rääkisid eesti
keelt. Lähemal vaatlemisel selgus,
et tegu oli algklasside põneva üritusega Playback ehk staarijäljendusega. Osales 16 kollektiivi umbes 60
õpilasega ning staarikonkurss oli tihe.
Järgmisel aastal loodetakse laval näha
ka lapsevanemaid ning õpetajaid.
Kuulsa eesti luuletaja Juhan Liivi
mälestust austatakse igal aastal aprillis, kui korraldatakse temale pühendatud etlusvõistlust nii maakondades
kui ka vabariigis. Aastaid on selline
konkurss traditsiooniks olnud ka
Otepää Gümnaasiumis.
8. aprillil võtsid vastses huvitoas
omavahel mõõtu luulehuvilised 6.12. klassini. Ühiselt tõdeti, et luulehimu pole tänapäeva noortel kusagile
kadunud ning interneti-ajastul ei peeta
paljuks õppida pähe ka pikki proosa- ja
luuletekste.
Samal õhtul toimus Valga Gümnaasiumis ka võistluse maakondlik
voor, kus meie kooli esindasid 7 neidu:

Gertrud Aasaroht (6.b), Kerli Turm
(7.a), Kadri Palmiste(8.b), Helen
Parik (8.b), Tairi Jõe (9.b), Mari-Liisa
Reigo (11.a) ja Merike Ennok (12.b).
Viimatinimetatu tunnistati maakonnas
III koha vääriliseks.
See, et suusatajad kuuluvad Otepääga kokku, ei üllata kedagi. Et aga
ujumisega ka talvepealinnas keegi
suurelt tegeleb, on mõneti ootamatu.
Vastset Valgamaa meistrit ujumises
– Kätlin Meemat (12.a) küsitles kooli
meediaklassi noorajakirjanik Elen
Kurvits, et uurida, kuidas on õnnestunud Otepää noorel sellise tiitlini jõuda.
„Ega meil, Otepääl ju suurt treenimisvõimalust ole. Aga julge pealehakkamine on pool võitu. Pühajärve ujulas
on õnneks harjutamise võimalust ja
kuulasin veidi ka oma head nõuandjat,
et tehnikat viimistleda,“ paljastas verivärske meister tagasihoidlikult oma
edu saladuse.

Homme
toimub
konkurss

Märtsikuus võis lugeda-kuulda
projektist „Tagasi kooli“, mis tõi
lektoritena koolitundi tuntud Eesti elu
tegelased või koolide vilistlased. Meie
kooli õpilaste tunde elavdasid küllaltki
värsked vilistlased Kristjan Eljand ja
Siret Oja, lisaks Otepää vallavanem
Meelis Mälberg ning riigikogulane
Jürgen Ligi. Viimane ütles koolitunni
lõppedes, et ta pole tükk aega kohanud
nii sõnakaid ja julgeid noori, kes aktiivselt ka küsimusi esitavad ja poliitikuga
vaidlusse astusid.
Oma tänukirjas koolile kirjutas vabariigi president Toomas Hendrik Ilves:
„Üheskoos astusime sammu õppimise
ja uuenemise väärtustamiseks, muutes
Eesti targemaks ja paremaks.“
Kogesime taas, et õppimine ei toimu
üksnes faktide päheõppimise ja nende
üleslugemise kaudu, vaid ka põnevamate meetodite abil.
Koolitegemistest kogus killukesi
meediaklass ja õpilasesindus

“OTEPÄÄ LAULULAPS 2009”

Laupäeval, 18. aprillil kell 16.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses
laulukonkurss Otepää laululaps 2009.
Lapsed astuvad üles järgmistes vanuserühmades:
I vanuserühm 3-4aastased; IV vanuserühm 10-12aastased;
II vanuserühm 5-6aastased: V vanuserühm 13-15aastased;
III vanuserühm 7-9aastased; VI vanuserühm 16-18aastased.
Parimad pääsevad edasi maakondlikule konkursile Valgamaa laululaps 2009,
mis toimub 26. aprillil Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Kontsert on kõigile tasuta, huvilised on oodatud!
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LC Otepää

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
L 18. apr. kell 16.00 Otepää Laululaps
2009. Kontsert.
L 18. apr. kell 20.00 Kontsert - “Jazzkaar”.
Ingrid Lukas Duo. Piletid 75,/100,-. Piletite eelmüük Otepää
Kultuurikeskuses E-R 9.00-13.00 või
tund enne algust kohapeal.
N 23. apr. kell 20.00 KINO Eeskujud.
Komöödia. All 14a. keelatud.
Pilet 20,N 30. apr. kell 20.00 KINO Reede 13.
Õudus. Alla 14a. mittesoovitatav.
Pilet 20,-

Otepää Muusikakooli
puhkpilliõpilased olid
konkursil edukad
Igal aastal korraldab Eesti Muusikakoolide
Liit üleriigilise konkursi noortele pillimängijatele. Tänavu toimus konkurss puhkpillija klaveriõpilastele.
Otepää Muusikakooli puhkpilliõpilaste
esimene voor toimus märtsi alguses
Viljandis, kus teiste hulgas valiti järgmises
voorus – lindivoorus osalejateks tromboonimängija Magnus Leopard ja tuubaõpilane
Imre Leopard.
Mõlema poisi salvestused pääsesid edasi
ka lõppvooru. 29. märtsil toimuski Tallinnas
Nõmme Muusikakoolis üleriigilise konkursi
“Parim noor instrumentalist 2009” viimane
voor, milles Magnus ja Imre mängisid väga
hästi, saavutades kumbki esimese koha
oma vanuse- ja pillirühmas.
5. aprillil osalesid mõlemad noored
muusikud Mustpeade Majas konkursi laureaatide lõppkontserdil. Magnuse ja Imre
õpetaja on Arno Anton ja kontsertmeister
Liina Palu.
Teisipäeval, 5. mail kell 18.00 toimub

muusikakooli saalis
AVALIK ÕPILASKONTSERT.

Neljapäeval, 7. mail kell 18.00

Pühajärve Alpi Restoranis
muusikakooli õpilaste EMADEPÄEVA
KONTSERT.

Jüriöö teatejooks
Otepääl
23. aprillil algusega kell 20.00 toimub suur
Jüriöö teatejooks. Jooks algab Otepää keskväljakult ja kulgeb mööda Otepää linna tänavaid (Valga mnt, Mäe, Pikk, Hurda, Tartu mnt,
Valga mnt) tagasi keskväljakule. Ühe vahetuse
pikkuseks on 300-400 m.
Võistkonna suuruseks on 10 liiget, kellest
vähemalt 5 peavad olema naised. Võistkondade koosseisu valik on vaba, selle võivad
moodustada klassikaaslased, spordiklubid,
töökollektiivid, sõprusringkonnad jne.
„Ootame kõiki spordihuvilisi Jüriöö jooksust
osa võtma,“ ütles Otepää valla spordijuht Merlin Müür. „Tähtis pole mitte võit, vaid osavõtt!“
Jooksu korraldab SA Otepää Spordirajatised.

Kava:
19-19.30
19.30
19.45
20.00
20.30

Võistkondade registreerimine
Raja ja teatevahetuste tutvustamine
Jooksjate liikumine oma teatevahetustesse
Start
Autasustamine
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

A

prillikuu alguses osales Hellenurme noortekeskuses üle 20 noore
liikluspsühholoogia-alasel koolitusel
alkoholi ohtlikkusest. Esimene osa
põnevast koolitusest toimus dialoogiarutelu vormis, ühel pool koolitaja, Tallinna Tehnikaülikooli liikluse õppejõud
Gunnar Meinhard ja teisel noored.
Liiklusnõuetest hälbimise teema
andis võimaluse kirjeldada oma LE
rikkumisi ja seda põhjendada. Saadi
ülevaade alkoholi kontsentreerumisest
ja lagunemisest veres, liiklusõnnetuste
statistikast ning turvanõuete järgimise
vajalikkusest.
Teises osas rakendati alkoprille, mis
moonutasid nägemist nii, et tekkis
ebameeldiv joobesoleku tunne. Sooritati väga lihtsaid tegevusi (mööda

Selge pilt...!?
Pildi aitasid selgemaks saada Lõuna Teede-keskus ja Palupera vallavalitsus.
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joont kõndimine, vastastikku pehme
palli viskamine, tõukerattaga koonuste
vahel sõitmine).
Kolmandas osas andis Tartu politseiosakonna ülemkomissar Indrek
Koemets ülevaate sõnas ja pildis
neljast üliraskest liiklusõnnetusest,
milles said noored inimesed viga ning
hukkusid.
Õppepäev lõppes näitega otse elust
– purjuspäi 19aastaselt liiklusõnnetuses invaliidistunud noormees Marek
Rüütli jagas enda mõtteid ja tundeid,
olles juba 12 aastat ratastoolis.
Kõikidele esinejatele oli ohtralt küsimusi, mida jagus teelaudagi. Noored
mõistsid, et me saame kõik ise palju
ära teha, et õnnetusi oleks vähem.

Nõunikate kevadvaheaeg

N

õunikate vaheaeg oli tegevust
täis. Esmaspäeval toimus ellujäämiskursus teemal „Oska
päästa ja aidata“. Arstionu Raul õpetas elustamist, uppumisohus inimese
päästmist ja veel hästi palju vajalikku.
Saime ka ise proovida nukk Annekese
elustamist. Oleme nüüd targemad ja
oskame aidata,kui väikevend tõmbab
kommi kurku või sõber lamab teadvusetult pärast rattaga kukkumist.
Teisipäeval toimus esmaabikursus,
mis oli väga põnev. Punase Risti
Seltsist tädi Aina tegi igaühele haava
(plastiliinist, želatiinist, kunstverest)
ja õpetas ka haava sidumist (et emad

ja isad väga ära ei ehmuks).
Kolmapäeval toimus NÖF ehk
Nõuni Ööfilm. Seal vaadati multikaid
ja kui pisemad magama jäid, siis ka
õudusfilme. Rahvast oli rohkesti,
enamik jäi ka ööseks. Tegime ahjukartuleid ja oli vahva olla. Mõni poiss
ei maganud mitte sekunditki.
Reedel saabus kevad. Asusime
meiegi kell 13.44 kevade märke
otsima. Neid aitasid loodusest leida
loodusesõbrad Margit ja Tarmo. Ilm
oli väga ilus ja meil oli tore. Sai palju
nalja ja seltskond oli väga lõbus.
DAIRI LEHISTE, MERILYN MARANIK

Palupera põhikooli lapsed
olid spordis edukad
27. märtsil toimus Valga spordihallis võistluse „Tähelepanu, start!”
maakonnasisene voor.
Palupera PK võistkond saavutas
sellel võistlusel väikeste koolide
arvestuses esikoha. Maakonna
koolide üldarvestuses saavutasime
III koha. Kooli au kaitsesid Karmen
Käos, Andre Lõhmus, Janno Vähi,
Triin Tiiman, Gretten-Gelis Vesso,

Lõppes järjekordne Palupera mälumäng
27. märtsil lõppes 16. mälumänguturniir Palupera valla karikale. Paralleelselt viidi läbi ka
Valgamaa meistrivõistlused meeskondlikus
mälumängus. Palupera mälumäng on olnud
läbi aegade klassikaline mälumäng, kus peetakse kolm vooru ja teemaks on estika (Eesti ja
kõik Eestiga seonduv).
Tänavu oli väike segadus järjekorranumbriga.
Jah, nime all mälumäng Palupera valla karikale
on mängitud tõesti 15 korda, kuid alguse sai
see mäng turniirist, mille me pühendasime
varalahkunud kohaliku mälumänguri Ain Silla
mälestusele. Nii et koos sellega on kokku 16.
kord.
Tänavusest mängust, mida juhtis Dagmar
Uibo, võttis osa 10 võistkonda: Valga ja Tõrva
linna ning Vara, Tartu, Kambja, Rõngu, Sangaste, Otepää, Räpina ja Palupera valla võistkonnad.
Kolm vooru läksid väga tasavägiselt, enne
viimast mängu oli võimalus karikat võita kolmel võistkonnal. Sellest tasavägisest heitlusest
väljus kohtunike Toivo Lepiku ja Kalju Noorhani
valvsa pilgu all võitjana Vara vald (Madis Avi
,Siim Avi, Andres Kärp ja Kalju Mägi), Otepää
ning Tartu valla ees.
Otepää pälvis ka Valgamaa meistri tiitli.
Meistriks tulid Heivi Truu, Mairold Kõrvel, Urmas Kuldmaa ja Kaido Mägi. Valgamaa MV hõbeda sai Valga linna võistkond (Lisel Helbrot,
Jaan Rapp, Rudo Lilleleht ja Rainer Kuutmaa)
kohaliku Tüki võistkonna ees. Tüki võistkonda
kuulusid Aili Emmus, Rein Toode, Priit Loide ja
Ilmar Osbek.
Rõngu-Palupera noorte maavõistluse võitsid seekord Rõngu noored Liis Mardi, Kertu
Leppik, Marianne Lukk ja Heidi Margus. Tublid

olid ka Palupera noored. Võistkonda kuulusid
Krista Lokk, Kaisa Lokk, Maria Voolaid ja Artur
Lõhmus.
Kõigile osavõtjatele oli kunstnik Ago Kivi
teinud meeneks päevakohase eksliibrise ning
nad võisid valida Palupera valla poolt kaetud
auhinnalaualt meelepärase raamatu.
Osavõtjate arvates oli mäng igati korda läinud
ja loodetavalt seda traditsiooni jätkatakse.
Sama meelt on ka organiseerijad.
Suur tänu kõigile abistajatele ja toetajatele!
KALEV LÕHMUS

Ootame teid
3.mail kell 14.00
Hellenurme Noortekeskusesse
emadepäevale pühendatud kontserdile

“Elame-Emale”.
Erinevad etteasted erinevatelt põlvkondadelt.
Üllatusesineja.
Tule ning võta oma ema ka kaasa!
Naisansambel “Kõueõied”

„Minu Eesti„ mõttetalgud
1. mail
Nõuni Maakultuurimajas.
Palupera Pritsikuuris.
Nõukoda avab uksed kell 10.00.
Teemadeks on:

Arutelu teemadeks on:

Kodu, pere ja järelkasv.

Kodu, pere ja järelkasv.

Maaelu.

Ühistegevus ja koostöö.

Eluterve vanadus.

Turvalisus ja hoolivus.

Kohalik teema.

Kohalik teema.

Võta kaasa väike piknikukorv ja huvitavad mõtted !

Karmen Puusalu, Mait Käos, Risto
Pastak, Aigely Laaneväli, Kaisa
Hallika, Artur Lõhmus, T eele Tamm,
Kristel Alatalo, Dajana Juškin ja Tauri
Kozlovski.
Osalesime ka Põltsamaal poolfinaalvõistlustel, kus jäime üheteistkümnendaks.
Palupera PK kehalise kasvatuse
õpetaja ELLEN PEIK

Toredad Palupera valla tüdrukud!
25. aprillil kell 12 ootame teid Lõuna-Eesti Hooldekeskuse saali

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
26.03.2009:

Kehtestati „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas”.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Hellenurme külas asuv 2.Hellenurme kergliiklustee
maaüksus, suurusega 693 m², sihtotstarbega transpordimaa.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera
külas asuvast Lepa maaüksusest, suurusega 6060
m², 1/3 mõttelist osa, sihtotstarbega elamumaa.
Tunnistati kehtetuks veebruarikuu vallavolikogu
määrus võtta laenu ja lubati vallavalitsusel võtta laenu kuni 2,34 milj. krooni investeeringute teostamiseks ja arvelduskrediiti kuni 1,0 milj. krooni.
Kinnitati Palupera valla pedagoogide palga alammäärad.
Tutvuti projekti „Suntainable Via Hanseatica”
tegevustega, eelarvega ja võimalustega ning anti
nõusolek koostöökokkuleppe sõlmimiseks.
Jagati informatsiooni 8. mail toimuvast Maapäevast, kohtumenetlusest jm.

Palupera vallavalitsuses
31.03.-06.04.2009:

Anti kolm ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni, üks toetus retseptiravimite hüvitamiseks summas
524 krooni ja üks toetus päevases õppevormis õppivale üliõpilasele summas 600 krooni.
Seoses eelarve muudatustega, tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldus nr 2-1/45
(13.03.2009) „Nõusoleku andmine lepingu sõlmimiseks OÜ Hendrikson&Ko”.
Anti ainuõigus kaheks aastaks AS Cleanaway korraldatud jäätmeveoks Palupera vallas alates vedajaga
sõlmitava ainuõiguse andmise lepingu jõustumist.
Volitati vallavanemat sõlmima vedajaga ainuõiguse andmise lepingut.
Kinnitati Palupera mõisahoone katuse restaureerimistööde teostaja leidmiseks moodustatud
komisjonile kvalifikatsiooni hindamiseks esitatud
kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide avamise
ja vastavuse kontrollimiseks koostatud komisjoni
protokollid 31. märtsist ja 6. aprillist.
Lubati vallavanemal sõlmida leping OÜga Otepää
Ehitaja Paluperas asuva sotsiaalkorteri katuse rekonstrueerimiseks summas 36173 krooni.
Väljastati OÜ Jaotusvõrgule projekteerimistingimused Nõuni külas Raudsepa talu elektrivõrguga
liitumisühenduse projekti koostamiseks ja Päidla külas Miska pingeparanduse projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ Tavt Elva jõe silla rekonstrueerimiseks Hellenurme külas.
Väljastati ehitusluba Neeruti külas Neeruti aida
kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Hellenurme külas asuva Elva-Palupera-Kähri 10,05-10,372 km asuvale
Hellenurme kergliiklusteele.

hip-hop/funky tantsutrenni.
Täpsem informatsioon +372 57 824 254 või kadi.voolaid@gmail.com

Teadaanne
Lauluansambel “Kõueõied” ja Palupera Vallavalitsus ootavad teid
ESITAMA KANDIDAATE Palupera valla “Parima Emme 2009” tiitlile.
Kui sa arvad, et sinu naabrinaine on tubli ema, tegeleb veel kõige muu
kõrvalt ka aktiivse külaelu või vallaelu arendamisega, siis anna sellest
teada. Mõned tingimused on samuti:
1.Kandidaat mahub vanusepiiridesse 20-58 aastat.
2.Tal on 2 või rohkem last ning tal võivad olla ka lapselapsed.
3.Ta tegeleb laste kõrvalt ka aktiivse elu arendamisega või oma kodu
kaunimaks muutmisega.
Kandidaatide esitajatelt ootame kindlasti esitaja nime ning lühikirjeldust,
miks just tema sobib Parimaks Emmeks 2009. Kirjutised kandidaatide
nimedega palume tuua hiljemalt 01. maiks 2009 Palupera Vallavalitsusse
või siis saata e-meilile: terje@palupera.ee.

SÜNNID
Stella Tiisler

26. märts

PALUPERA PÕHIKOOLI
LASTEVANEMATE KOOSOLEK
koolisaalis 23. aprillil 2009 kell 18.00
PÄEVAKORD:

1.Tänapäeva laste murdeiga ja sellega seonduv
– lektor T.Niiberg (psühholoogiamagister, loodusteaduste magister)
2.Jooksvad küsimused – S.Variku (Palupera PK
direktor)
Koosolekule järgneb

JÜRIÖÖ JOOKS Palupera mõisa pargis.

Pikendame kevadpiltide konkurssi
30. aprillini
Olge head, leidke ja pildistage esimesi tõelise kevade märke
ning saatke e-posti aadressil: kevad@aloel.ee.
Parimatele piltidele saab anda hääli, üks hääl päevas ühest
arvutist.
Edu teile kevade otsimisel!
Nõuni Kultuurimaja arendusjuht KALEV LÕHMUS

Hellenurme rahvamajas
19. aprillil kell 18
PUHKEÕHTU
Esinevad kõhutantsijad Abjast, Valgast, Tõrvast, Sangastest,
Otepäält ja Hellenurmest.
Tantsuks mängib ja laulab muusikaansambel LAHE.
Info tel. 5590 1675, Tiina ja 5662 2044, Elsa.

Paluperas hüppas ringi tiiger
Kui kõik on uus septembrikuus, siis meie koolile tõi
toreda üllatuse hoopis 1. aprill – avati uuendatud
arvutiklass. Aitäh Palupera vallavolikogule!
Esimestena istusid koolipinki ehk 15 arvuti taha
õpetajad. Tiigrihüppe Sihtasutuse kaasabil toimus
„Projektipauna“ koolitus, mille eesmärk oli pakkuda
lahendusi ja näiteid arvuti efektiivsemaks kasutamiseks eri ainete integreerimisel.
Kaks päeva möödusid töiselt. Valmisid rühmatöödena projektiideed ning jäi aega ka mõtlemiseks,
mõtisklemiseks ja kolleegidega suhtlemiseks.
õpetaja-õpilane MARIKA VIKS

Tuleohutusalane õppepäev Aakres

ANNELI SARNIT

Taaskord oli Aakre lastel võimalus täiendada
oma teadmisi tuleohutusest, sest külla olid
kutsutud Valgamaa Päästekeskuse ennetustöö vanemspetsialist Merle Liba ja Puka
meeskonna vahetuse vanem Kalev Tiirmaa.
Õppepäev algas vestlusega olukordadest,
mis põhjustavad meie kodudes kõige sagedamini tulekahjusid. Lapsed oskasid neid
põhjuseid hästi välja tuua. Oli ka selliseid
näiteid, mille peale ei osanud tullagi. Saime
teada, miks ja kuidas võib teler tulekahju tekitada. Tuli välja, et ka röstri kaudu võib tuli
valla pääseda. Vestluse käigus selgus väärt
tõsiasi, et kõikidel meie lastel on kodus üles

Julge Sirli tuld taltsutamas

pandud suitsuandur. Loengu lõpus vaatasime
ühiselt filmi “Miks see just meiega juhtuma
pidi?” Selles näidati olukordi, mis igaühe
kodus võivad ette tulla. Võisime näha, kuidas
tulekahju tekkimist saaks väga lihtsalt ära
hoida, et õhtul koju tulles me oma kodu ikka
eest leiaksime. Veel saime vaadata filmi sellest, mis juhtub ruumis tulekahju ajal. Lausa
uskumatu, kui kiiresti tuli edasi liigub ja kui kiiresti tõuseb põlevas ruumis temperatuur. Viie
minutiga tõusis põlevas toas temperatuur ligi
600 kraadini.
Loengule järgnesid praktilised tegevused.
Õppuse läbiviija süütas küünla ja näitas, missugused ohud võivad kaasneda põleva küünlaga. Samuti mängiti läbi hädaabi numbrile
helistamine. Veel pidid lasteaialapsed oskama väljuda suitsusest ruumist. Kõik laskusid
käpuli ja roomasid ukse suunas. Koolilapsed
said õues proovida pulberkustutiga kustutamist ning tuleteki kasutamist. Seda võimalust
kasutati usinasti ära, sest parem ükskord teha
ja näha, kui sada korda kuulda.
Olen kindel, et meie lapsed oskavad nüüd
paremini märgata tulega seotud ohtusid enda
ümber ja tulekahju korral õigesti käituda.
Täname õppepäeva läbiviijaid sisuka päeva
eest.
Õpetaja ANNELI SARNIT

Puka valla laululapsed
Valla parimate laululaste selgitamine toimus
Puka rahvamajas 2. aprillil. Viimasel ajal on
siin majas lauldud vokaalansamblite päeval
ja Puka meesansambli sünnipäevapeol, kuid
lastelaulud kõlasid esmakordselt.
Peo juhatas sisse rahvamaja juhataja Helgi
Pung. Seejärel kõlas meie valla laulurahva
jaoks juba traditsiooniks muutunud „Puka
valss“. Laulsid kõik ja need, kes sõnu ei
teadnud, said need paberil. Pärast avalaulu
võis alata võistlus.
Osavõtjaid oli neljas vanuserühmas kokku 22.
5 – 6a.: Kadi Prii, Iris Laineste;
7 – 9a.: Geily Toomsalu; Sandra Kuus, MargeAnette Koort, Diana Villem,
Kaidi Puiestee, Karel Objartel,
Geidy Toomsalu, Ralf Veerits,
Birgit Pedajas, Henri Härm.
10 – 13a.: Gerli Rosenberg,
Gerly Toomsalu, Elina Mumm,
Maria Pozarova, Iris Valgepea,
Stella Trees, Ariane Sarv,
Kristiina Kingo, Merlicande
Lehtsaar.
16 – 18a.: Karin Kärsna.
Juhendajad: Sille Lõõndre,
Arvo Annuk.

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

PUKA
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Valgamaa abiturientide ball

13ndal ja reedel algusega 19.00 toimus
Pukas traditsiooniline Valgamaa abiturientide maskiball. Balli perenaiseks oli
Reesi Riis ja peremeheks Sten Tiidt.
Tänavusi abituriente tervitasid
maavanema ülesannetes Kalev Härk,
haridus- ja kultuuriosakonna juhataja
Valeri Talu ning meie oma vallavanem
Heikki Kadaja. Seejärel olid kõik klassijuhatajad oodatud kaunile küünalde

Aakre rahvamaja juhataja KRISTI NAGLA

Korvpalli on Pukas mängitud kaua. Esimene
viskas Kalev Linde mängus Valkoriga kuus
maakonna meistritiitel tuli noormeestele
kolmepunktiviset ühe veerandaja jooksul ja
1991. aastal.Toookord mängisid Jaanus Matkokku saime veel kaheksateist kolmest. Nii
junin, Alar Piho, Raimo Koppel, Tanel Karjus,
oligi esimene eesmärk saavutatud ja võidetud
Martin Jürgenson, Andrus Renter, Indrek
Valga maakonna I liiga meistritiitel. Tore oli
Kütt, Andres Rosenberg ja Renee Hunt.
tunda jälle võidurõõmu.
Siis olime me veel enamuses koolipoisid.
Livonia-turniirist võtsid osa Lätist Blome,
Korvpalliga oleme seotud tänaseni ja mänGrundzale, Valmiera, L.P.Jana, Smiltene BJSS,
gime veel ainult oma vormishoidmiseks ja
Vudlande ja Lõuna-Eesti võistkonnad.
rõõmuks.
Mängisime ootuspäraselt ja võitsime kõik
Eelmise aasta kevadel tuli mul mõte moomängud. Finaal Valmieraga kulges edukalt.
dustada jälle võistkond ja osaleda maakonna
Olime kuni viimaste minutiteni kümne punktimeistrivõistlustel. Vahepealsed aastad on osa
ga ees. Kuid lõpus keeras õnn selja. Eksisime
mehi Pukast kaugele viinud. Tuli otsida uusi
rumalalt ja koos lõpusireeniga saime valusa
mehi ja sponsoreid, kuna Pukas on ka teine
ühepunktilise kaotuse. Sel korral oli II koht
võistkond olemas. Seda võistkonda juhenpettumus. Järgmisel korvpalliaastal uue hoodab Puka kooli korvpallitreener Mati Plaat.
ga edasi. Suur tänu toetajatele ja nendele, kes
Eesmärgiks oli juba võistkonna moodustaviitsisid kaasa elada!
misel esikoht maakonnas ja Livonia Cup turPuka Sokud treener ja mänedžer
niiril. Ilma toetajateta ei ole võimalik tänapäANDRUS RENTER
eval võistkonda moodustada.
Tänu sponsoritele, kelleks olid
Puka Vallavalitsus, T.E.D.E.R.,
Walbro, Aasta Auto ja Metsavana, sai mõte teoks.
Võistkond sai nimeks Puka
Sokud valla vapi järgi. Mängisid
Priit Saaron, Toomas Liivak,
Martin Kalmus, Erki Säks, Kalev Linde, Jaanus Teder, Elmo
Kaart, Janek Liivamägi, Kristjan Meister, Ingemar Liigand,
Andrus Renter, Sten Tiidt, Priit
Punga, Riivo Tutk ja Paavo
Planken.
Taga vasakult: Toomas Liivak, Priit Punga, Andrus Renter,
Maakonna meistrivõistlusJanek Liivamägi, Sten Tiidt, Elmo Kaart.
tel võitsime kõiki võistkondi
Ees vasakult: Ingemar Liigand, Rivo Tutk,Erki Säks, Priit
(Welg, Valkor, Puka vald,Otepää
Saaron, Kalev Linde, Paavo Planken
Rockets ja Antsla). Näiteks

süütamise traditsioonile. Balli kuulutas
avatuks ning kutsus kõiki avavalsile
Puka keskkooli direktor Tõnis Mark.
Bändi elav muusika, saladuslike maskide taga end varjavad noored ja õdus
miljöö lõid kohe alguses väga mõnusa
meeleolu.
Kultuurimaja väikeses saalis pakuti
nooretele suupisteid ja keelekarastust.
Koridoris võis leida Amor-postkasti

ning kogu õhtu sai oma sümpaatiatele
lilli kinkida. Kõike seda ilu oli jäädvustamas fotograaf Kaarel Tigas.
Tantsuplokkide vahel esinesid tantsutrupi Katariina tantsijad ning Valgamaa
gümnaasiumid. Kõige enam jäi meelde
Tõrva, kes esitas eri tantsudest miksitud
popurii. Balli üllatuskülaliseks oli kulturist Marek Kalmus, elevust tekitas ka
õpetajate ühislaul. Enne südaööd läks
käima veel lõbus õnneloos ning seejärel
tuli langetada maskid.
Elegantsed noored nautisid balli täiel
rinnal, sest tantsupõrand oli kogu aja
tantsijatest tulvil. Ent aeg tegi oma töö
ja iga pidu saab kord otsa.
Vahetult enne lõpuvalssi tänati veel
kõiki ürituse õnnestumisele kaasa
aidanuid. Esinejaid, maakonna- ja
vallaametnikke sponsorluse eest, rahvamaja juhatajat ning kõiki Puka kooli
töötajaid kaasabi eest. Aitäh ka kõigile ballist osavõtnutele ning edu meile
kõigile eesseisval eksamiperioodil!
Puka KK XII klass

Tantsupäev Pukas

Laulud kuulatud, tuli otsustada, kes pääseb
edasi piirkondlikule lauluvõistlusele, kus meie
lauljate kõrval osalevad ka Sangaste ja Palupera valla lapsed. Otsustada ei olnud kerge,
aga valida tuli. Puka valda esindavad piirkondlikul lauluvõistlusel Kadi Prii, Diana Villem, Kaidi Puiestee, Stella Trees, Merlicande
Lehtsaar ja Karin Kärsna ja nende juhendaja
Sille Lõõndre.
Suur aitäh kõigile lauljatele, külalistele ja
korraldajatele. Oli ilus päev täis toredaid laule, tublisid laululapsi ja kevadist päikest.

Korvpalli I liiga meistritiitel taas Pukka
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4. aprillil toimus Pukas linetantsijate
pidu. Seda olid kõik Puka linetantsijad
kaua oodanud, sest tükk aega oli Puka

kultuurimaja suur saal remondis ja
seda ei saanud kasutada. Nüüd avanes
võimalus kutsuda külla teisi tantsijaid
Valgamaalt ja kaugemaltki.
Peole tulid grupid Viljandist (juhendaja Maie Kaasik), Valgast (Marika
Sillaots), tantsijaid Tartust, Elvast,
Antslast ja Keenist. Tervitussõnad
lausus Puka linetantsijate juhendaja
Katrin Kõiv soovides head peotuju.
Seejärel täitus põrand tantsijatega. See
on rahvas, kes väga armastab tantsimist,
neid ei pea selleks keegi sundima. Kui
jalad ära väsisid, joodi kohvi, tutvuti
vastremonditud Puka kultuurimajaga ja aeti niisama juttu. Peo keskel
astusid üles 3 gruppi. Need olid Valga

Country Dancers, Ramsi Vaba Aja
Keskuse Grupp ja tantsugrupp Keenist.
Esinemisi oodati väga, sest sai tutvuda
sellega, mida teised tantsugrupid on
õppinud. Kuna sel suvel külastab Eestit
maailma üks hinnatuim tantsuõpetajakoreograaf Maggie Gallagher, õppisime
tantsupäeval ära ka ühe tema loodud
tantsu – Shamrock Soup. Meie tantsuõpetajaks oli sel korral Merle Kukk
Antslast.
Tantsupäev läks korda ja kõik
tantsijad jäävad huviga ootama uut
võimalust tantsimiseks ja uute tantsude
õppimiseks.
Puka linetantsija
ANNIKA HENDRIKSON

Pranglimise maakondlikult finaalvõistluselt

J

aanuaris alguse saanud pranglimise võistlused lõppesid 24. märtsil
maakondliku finaalvõistlusega Tõrva
Gümnaasiumis. Puka Keskkooli esindasid finaalis 7 õpilast: Karel Sarv,
Karel Tilga, Kertu Tilga, Anni Suun,
Kerli Kurg, Ardo Kurg ja Ardi Kurg.
Auhinnalistele kohtadele tulid Kertu
Tilga (I koht oskajate võistlusklassis),
Kerli Kurg (I koht neidude võistlusklassis) ja Ardo Kurg (II koht noormeeste
võistlusklassis). Lisaks neile jagati
diplomeid eelvooru parematele. Puka
Keskkool teenis eelvoorude põhjal
kõige rohkem punkte.
Täname väga võistluse organiseerijaid
ja sponsoreid! Pranglimise peastarvutamise võistlus on saanud õpilaste hulgas
väga populaarseks ja laiaulatuslikuks.
Trenniväljakud on kogu aeg avatud
ja kõik huvilised saavad igal ajal oma
oskusi proovile panna.
Puka KK infojuht EVE MÄEORG

Teade
Puka valla territoorium moodustab koos
Hummuli, Helme, Palupera ja Põdrala
valdade ning Tõrva linna ja Valga linna II
piirkonnaga ühise jäätmeveo piirkonna,
kus liitumine korraldatud jäätmeveoga
on jäätmevaldajale kohustuslik.
Puka Vallavalitsus korraldas koostöös
Valga Piirkonna Keskkonnakeskusega
hanke soodsaima pakkumisega korraldatud jäätmeveo teostaja leidmiseks. Võitjaks osutus AS Cleanaway.
Hanke läbiviimine vaidlustati ning
nõuti toimingute peatamist, millega

1.rida vasakult Karel
Sarv, Karel Tilga,
Ardo Kurg
2.rida Kertu Tilga,
Anni Suun, Kerli Kurg
3.rida Ardi Kurg

E

nne võistlusi olin elevil ning
harjutasin iga päev vähemalt kaks
korda. Meil oli võimalus enne võistlustele minekut veel koolis harjutada.
Ootasin võistlust väga, aga sinna jõudes
kartsin natukene. Alguses ei läinud
hästi, aga ma suutsin ennast kokku
võtta ja sain esimese koha. Pranglimise
juures häiris mind võistlusväljakul vale
vastuse korral ilmuv animatsioon. See
võtab ära palju sekundeid ja tõmbab
tähelepanu eemale, ning siis on raske
jälle keskenduda. Minu lemmikala
on võrdlemine. Seal saan ma kõige
rohkem punkte. Kõige raskem

on kuuenda taseme korrutamine.

Tartu Halduskohus tegi. AS Cleanaway
vaidlustas tehingute peatamise nõude,
mille ringkonnakohus rahuldas. Käesoleval ajal on meil võimalik korraldatud
jäätmeveo toiminguid jätkata. Kõik prügitekitajad on kohustatud oma jäätmeid
käitlema seaduspäraselt ja ära andma
või viima need selleks ettenähtud kohta.
Selleks, et korraldada Puka valla territooriumil korraldatud jäätmevedu, peab
vallavalitsus jäätmetekitajate registrit,
sinna kantakse kõik isikud, kes jäätmeid
tekitavad, aadressid, prügikonteinerite
asukohad jm.

Inimesed võivad prügikonteineri
võtta kasutusse ka mitme majapidamise peale, kuid sellest tuleb vallavalitsust teavitada. Selleks, et saaks
luua korrektse jäätmeregistri, palume
kõiki jäätmetekitajaid (korteriühistud,
maaüksuste omanikud, millel asub
elu- või äriruum või suvila) esitada
vallavalitsusele vajalikud andmed hiljemalt 10. maiks k.a.
Nende andmete alusel sõlmitakse
jäätmetekitajatega lepingud.
Info telefonil 766 9412, 516 4931.

KERTU TILGA, 6. klass

V

õistlustel tegin oma rekordi. Seal
on vaja väga palju nippe, kui oled
võrdlemises viimasel tasandil, siis
liida ja lahuta kõik esimesed numbrid
kokku. Minu lemmikala ongi võrdlemine. Liitmises tuleb kõik hästi välja.
Kõige raskem on jagamine, kuna viies
ja kuues tase on väga rasked. Loodame
pääseda vabariiklikele võistlustele, kus
eelmisel aasta saime 12. koha.
KAREL SARV, 4. klass

AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Anti Hiivi Sirelile Sangaste valla aukodaniku nimetus.
Anti aktsiaseltsile Cleanaway korraldatud jäätmeveo ainuõigus
Sangaste valla haldusterritooriumil moodustatud veopiirkonnas.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale
volikogu esimehele Aldo Korbunile hüvitist 1000 krooni kuus
ajavahemikul 1. jaanuar 2009. a - 30. september 2009. a.
Määrati katastriüksuse sihtotstarve kahekümnele maaüksusele.
Võeti vastu 2009. a lisaeelarve mahuga -1 392 627 krooni.
Muudeti volikogu 19. oktoobri 2006. a määrust nr 7 “Keeni
Põhikooli pedagoogide töötasustamise alused”.
Lõpetati Ruth Muttikule ja Diana Sarapuule vallavalitsuse
liikme töötasu maksmine.
Kehtestati täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord.
Algatati Restu külas asuva Kiisa kinnistu detailplaneering.
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Kurevere külas asuv
3,43 ha suurune Sangaste kalmistu maaüksus.
Otsustati müüa Tiidu külas asuv Pargi kinnistu kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 100 000 krooni.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Looallika kinnistu kirjalikul
avalikul enampakkumisel alghinnaga 80 000 krooni.
Otsustati müüa Lauküla külas asuv Kaose kinnistu kirjalikul
avalikul enampakkumisel alghinnaga 20 000 krooni.
Otsustati müüa Mägiste külas asuv Meierei kinnistu kirjalikul
avalikul enampakkumisel alghinnaga 80 000 krooni.
Otsustati müüa Keeni külas Keeni tee 8-5 asuv korteriomand
kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 150 000 krooni.
Otsustati müüa Keeni külas Keeni tee 8-6 asuv korteriomand
kirjalikul avalikul enampakkumisel alghinnaga 200 000 krooni.
Kehtestati vallale kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise kord.

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Olav Tammikule Kurevere
külas asuval Kirikumõisa kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Anželika Juhkovile Sarapuu külas Siili kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks, osaühingule Jaotusvõrk
Tiidu külas asuva Kolmi alajaama fiidrite rekonstrueerimiseks ja
Sangaste Vallavalitsusele Sangaste alevikus Kooli tänav 3 kinnistul
asuva spordi- ja mänguväljaku rekonstrueerimiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Jaotusvõrk Lauküla
külas asuva Tielsi kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks,
osaühingule Jaotusvõrk Pringi külas asuva Lohu kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja osaühingule Jaotusvõrk Pringi
külas asuva Sepatare kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
Nõustuti Vaalu külas asuva Pikahansu katastriüksuse jagamisega kolmeks katastriüksuseks nimedega Pikahansu, Kullerkupu
ja Pilliroo.
Määrati Kurevere külas asuva Sangaste kalmistu ehitise teenindamiseks vajaliku maa suuruseks 3,43 ha
Nõustuti seitsme Sangaste alevikus ja Lossiküla külas asuva 72
Sangaste-Tõlliste tee maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi
reservmaana.
Määrati Pringi külas asuva Siimu karjääri katastriüksuse
uueks nimeks Siimu karjäär, Keeni külas asuva Keeni pargi katastriüksuse uueks nimeks Keeni park ja Sangaste alevikus asuva
Koguduse katastriüksuse uueks nimeks Kooli tänav 8.
Kinnitati Keeni Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 1568 krooni kuus.
Kinnitati Sangaste Lasteaia lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 3170 krooni kuus.
Kehtestati abivallavanema kasutuses oleva ametiauto kasutamise kulu normiks 3000 krooni kuus.
Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus üheksateistkümnele isikule kogusummas 27 224 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale
summas 200 krooni.
Määrati märtsikuu toimetulekutoetus kaheksateistkümnele
isikule kogusummas 26 606 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele
alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200 krooni.
Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused kahekümne kahele isikule kogusummas 10
351 krooni.
Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused kahekümne ühele isikule kogusummas 9995
krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheksale isikule kogusummas 2649.70 krooni.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 krooni.
Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus kahele
isikule.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude
katmiseks toetus viiele isikule kogusummas 2804 krooni.

SANGASTE
Hea vallaelanik
Homme, 18. aprillil toimub seltsimaja uues suures saalis esimene
üritus – maakondlik memmede
tantsupäev. Kõik, kes tunnevad
huvi ja uudishimu, võivad imeilusat saali kaema tulla.
Uue saali avamise teeme aga
siis, kui on olemas toolid, lavaeesriided, heli- ja valgustehnika,
et pakkuda teile maksimaalset
elamust ja täisteenindust. Seni
oleme ärevuses ja ootame PRIA-lt
otsust rahastamistaotlusele.
Meie aga kohtume uues saalis
emadepäevale pühendatud tantsupäeval!
MERLE TOMBAK
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Töömees Tõrva Elektrist maalib igasse laenurka rukkilille

Emadepäevale pühendatud

11. valla tantsupäev

„KAKS ÜHES“

Soodustusega lastelaagrikohad
Sangaste valla lastele suvel
Tänavu on võimalik Sangaste valla
lastel taotleda nn. “soodustuusikuid” Valgemetsa Noortelaagrisse
21.-29. juulil toimuvasse vahetusse.
Vallale on eraldanud 5 kohta.
Tegemist on sportlik-tervistava
puhkelaagriga 7-14aastastele lastele. Tuusiku hind lapsevanemale
on 799 krooni (laagri täishind 2104
krooni), lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse ja tagasi ning lapse
taskuraha. Täiendavat infot laagri
kohta saab internetist aadressilt
http://www.valgemetsa.ee.
Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata, palun esitada vallavalitsusse avaldus hiljemalt 30. aprilliks.
Kui avaldusi on rohkem, teeb vallavalitsus valiku ja annab otsusest
teada hiljemalt 10. maiks.

Vajadusel saab taotleda toetust
laagritasu maksmiseks Sangaste
Vallavolikogu sotsiaalkomisjonilt.
Teiste suviste Eesti lastelaagrite kohta saab infot aadressilt
http://www.noortelaagrid.edu.ee/
noortelaagrid2009.xls. Sel suvel
tegutseb Eestis 25 tunnustatud
lastelaagrit. Ühe päeva hind on eri
laagrites erinev, ehk 155-285 kroonini päeva eest; lisaks tavapärasele
puhkelaagrile on olemas teatrilaager, kunstilaager, filmilaager jpm.
Kui kellelgi on huvi, siis kindlasti leitakse enda jaoks midagi huvitavat.
Soovitan: ärge jätke laagri valimist
viimasele minutile, juuni alguseks
on enamik laagrikohtadest juba
broneeritud.
PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Sangaste Seltsimaja uues saalis 9. mail kell 12.00.
Esinevad väikesed ja suured kodukandi lauljad ja tantsijad.
Ühistantsimine ja -söömine! Päeva juhivad KAIDO JA TIIT TAMBERG.
Teie silme all valmistavad vallavolikogu mehelikud mehed
enneolematuid lilleseadeid emadele ja vanaemadele.
Etema Emme ja Vahva Vanaema väljakuulutamine.
Laua katame ühiselt.
NB! Võta kaasa vahetusjalanõud, tool või padi, sest uusi toole kultuurimajal
veel ei ole!

Olete oodatud vahvale pereüritusele!
Transpordivajadusest teatage telefonidel 7668 040 või 5647 2632.

Kallid lugejad!
Käesoleval aastal jätkame Sangastes juba traditsioo-niliseks saanud
emade ja vanaemade tunnustamisega, andes välja tiitlid Etem Emme
ja Vahva Vanaema.
Kandidaate saab esitada kuni 30. aprillini vallamajas või e-postiga
aadressil: kodukant@sangaste.ee. Samuti võib saata kandidaadi nimi
valla kodulehe tagasiside lingi abil.
Etem Emme ja Vahva Vanaema kuulutatakse välja 9. mail.

Liikluspiirang vallateedel
Seoses pinnase sulamisest tingitud teede konstruktsiooni nõrgenemisega otsustas Sangaste Vallavalitsus vallateede kahjustamise
vältimiseks piirata raskete mootorsõidukite liiklemist.
Otsustati kehtestada ajavahemikul 10. aprill - 15. mai 2009. a. Sangaste vallateedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8
tonni. Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on vallateedel
lubatud vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Kirjalik enampakkumine
kinnisasjade müügiks
Sangaste Vallavalitsus kuulutab
välja kirjaliku avaliku enampakkumise vallavara müügiks:
1) Tiidu külas asuv Pargi kinnistu
(kinnistu registriosa nr 2390940,
pindala 6919 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 100
000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 10 000 krooni.
2) Lauküla külas asuv Looallika
kinnistu (kinnistu registriosa nr
2384340, pindala 17 517 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise
alghind 80 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha
8000 krooni.
3) Lauküla külas asuv Kaose
kinnistu (kinnistu registriosa nr

2272540, pindala 4104 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise alghind 20 000 krooni, osavõtutasu
100 krooni ning tagatisraha 2000
krooni.
4) Mägiste külas asuv Meierei
kinnistu (kinnistu registriosa nr
2319240, pindala 15 669 m2, sihtotstarve elamumaa). Pakkumise
alghind 80 000 krooni, osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha
8000 krooni.
5) Keeni külas Keeni tee 8-5 asuv
korteriomand (kinnistu registriosa
nr 2098540, üldpind 48,6 m2). Pakkumise alghind 150 000 krooni,
osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 15 000 krooni.

PLANEERINGUD
PLANEERINGUD SANGASTE VALLAS
Sangaste Vallavolikogu 26. märts 2009 otsusega
nr. 10 algatati Restu külas asuva Kiisa kinnistu
detailplaneering ja jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.
Planeeritava ala suurus on 27,7 ha.
Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava maa-ala kruntideks jaotamine, krundi ehitusõiguse määramine, krundi hoonestusala, see
tähendab krundi osa, kuhu võib rajada krundi
ehitusõigusega lubatud hooneid, piiritlemine,
tänavate maa-alade ja liikluskorralduse määramine ning vajaduse korral eraõigusliku isiku

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Seltsi viiest aastapreemiast kaks tuli Sangaste valda. Tiina Kukk sai tantsualase
preemia ja Ilmar Tiideberg elutööpreemia.

„Minu Eesti“ mõttekoda Sangastes
1. mail kell 10.00 kogunevad inimesed kogu Eestis mõttetalgutele.
Sel aastal soovime korrastada
mõtteid enda sees, arutleda teemade üle, mis on olulised meie riigis ja
eelkõige kodukohas. Talguid juhib
Minu Eesti korraldusmeeskonna
esindaja.
Sangaste valla mõttekoda arutleb
Sangaste Seltsimaja ruumides järgmistel teemadel:
1.Kodu, pere, järelkasv.
2.Usk endasse, usaldus, positiivsus.
3.Mobiilsus ja transport (arvuti valitud
teema).
4.KOHALIK TEEMA: Kuidas me saame

6) Keeni külas Keeni tee 8-6 asuv
korteriomand (kinnistu registriosa
nr 2098640, üldpind 58,8 m2). Pakkumise alghind 200 000 krooni,
osavõtutasu 100 krooni ning tagatisraha 20 000 krooni.
Pakkumine peab olema laekunud
Sangaste Vallavalitsusele (asukoht
Sangaste vallamaja Sangaste
alevik Sangaste vald) hiljemalt 4.
maiks 2009. a kell 14.00 kinnises
ümbrikus, millele on märgitud
vastava kinnisasja nimi. Pakkumises peavad sisalduma andmed
pakkuja kohta, pakkuja nõusolek
enampakkumises
osalemiseks
enampakkumiseks esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises
osalemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise
kohta ning pakutav ostusumma.
Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda hiljemalt 4. maiks 2009. a San-

maal asuva, olemasoleva või kavandatava tänava avalikult kasutatavaks teeks määramine teeseaduses sätestatud korras, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine, tehnovõrkude
ja – rajatiste asukoha määramine, keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu
elluviimiseks ja vajaduse korral ehitiste määramine, mille ehitusprojekti koostamisel on vaja
läbi viia keskkonnamõju hindamine, vajaduse
korral ettepanekute tegemine maa-alade või
üksikobjektide kaitse alla võtmiseks.
Detailplaneeringu koostamise korraldajaks
on Sangaste Vallavalitsus (aadress Sangaste alevik Sangaste vald 67013). Detailplaneeringu
koostajaks on osaühing Manglusson (aadress
Lipuväljak 13 Otepää linn Otepää vald 67405).

suurendada ühtsustunnet vallas?

Mõttekojas osalemiseks saab
registreeruda
internetis
www.
minueesti.ee lehel. Tore, kui kaasa
mõtlema tuleksid kõikide külade
esindused, seltsid, MTÜ-d, isetegevuskollektiivid, ettevõtjad, volikogu
liikmed ja kõik need, kes tunnevad
vastutust ja muret oma kodukoha ja
Eesti riigi pärast.
Soovime, et tulijad keskenduksid
mitte sellele, mis on halvasti, vaid
sellele, kuidas saaks paremini.
Kojavanem MERLE TOMBAK

gaste Vallavalitsuse arveldusarvele 10202000578003 SEB Pangas.
Makse selgitusse märkida millise
kinnisasja eest osavõtumaks ja
tagatisraha tasutakse.
Pakkumised avatakse Sangaste
vallamajas 5. mail 2009. a kell
14.00.
Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha
hiljemalt viie tööpäeva jooksul
pärast enampakkumise tulemuse
kinnitamist või kinnitamata jätmist.
Osavõtumaks tagastamisele ei
kuulu.
Müüdava vara eest tasutav summa peab olema laekunud müüja
arveldusarvele 10202000578003
SEB Pangas hiljemalt kolm pangapäeva peale notariaalse müügilepingu sõlmimist. Notaritasu ja
riigilõivu tasub ostja.

Detailplaneeringu kehtestajaks on Sangaste
Vallavolikogu (aadress Sangaste alevik Sangaste
vald 67013).
Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste
keskkonnamõju strateegiline hindamine jäeti
algatamata, kuna kavandatav tegevus ei ole
olulise keskkonnamõjuga. Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regioon on nõustunud keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata
jätmisega.
Detailplaneeringu algatamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda Sangaste
Vallavalitsuses (aadress Sangaste alevik Sangaste
vald 67013).

KUULUTUSED
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KEVADISED
ERIPAKKUMISED!

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Aprilli lõpuni
ujula üksikpiletid -25%!

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

Õpilastele bowlingus
mai lõpuni E - N 17-23

(30. aprill, 14. ja 28. mai, 11. ja 25. juuni, 9. ja 23. juuli,
6. ja 20. august, 3. ja 17. september, 1., 15. ja 29. oktoober,
12. ja 26. november, 10. detsember)

üks rada 90 EEK/tund!

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

Hind kehtib alates 3 mängijast.
Parimale auhinnaks
ühekordne tasuta ujulapääse!

(28. aprill, 12. ja 26. mai, 9. juuni, 7. ja 21. juuli, 4. ja 18. august,
1., 15. ja 29. september, 13. ja 27. oktoober,
10. ja 24. november, 8. ja 22. detsember)
Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Info ja broneerimine
766 5500

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

FINECAR OÜ
autode remont ja värvimine
keretööd
Kindlustus juhtumid
Õli meilt,õlivahetus tasuta
Kirde 2F Elva

E-R

8.00 - 17.00

734 4062, 513 4306
finecar@finecar.ee,
www.finecar.ee

Otepää orienteerumiskolmapäevakud
2. päevak (öine) toimub 22. aprillil
KIRIKUKÜLA kaardil.
Start on avatud kell 21.30.
Start on Tartu maratoni trassil.
Viit-

Otepää-Rõngu teelt.

RATASTRAKTORI ja
LIIKURMASINATE

TEHNOÜLEVAATUS
Ülevaatust teostab ORT
TEHNOÜLEVAATUSE PUNKT
19. aprill
HELLENURME
kell 09.30
KIILUNG (AAKRE) kell 11.00
25. aprill
VOKI
NÕUNI

kell 09.00
kell 10.30

Traktor 250 krooni,
haagis 150 krooni.
Info tel.

7663 751 või 5348 4378

Kodumasinate

Tel. 5156 672

Otepääl haljastustöödega tegelev
ettevõte pakub tööd kohusetundlikule haljastustöötajale. Soovitavalt B-kategooria juhiload ja isikliku
auto kasutamise võimalus. Info tel.
7 333 660, 53 311 802.
Müüa kasutatud rehve, alates 400,paar. Tel. 5550 0178

Müüa vanem maja koos abihoonetega Sangaste alevikus,
Väike-Emajõe ääres. Kat. tunnus
72402:003:0820. Info telefonil
5205 882.
Ostan kasutatud raamatuid, ajakirju, postkaarte, fotosid, postmarke
jms. Teatada tel. 7655 796.
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Mälestame

SIRJE KÕIVU

Südamlik kaastunne lähedastele.

LEIDA-ALIDE REBENIT
ja tunneme kaasa lastele
peredega.
Venna pere

MOOTORSÕIDUKITE
hooldus, remont(150h),
varuosad ja õlivahetus PUKAS.
Köögimööbel otse tootjalt

Tel. 5669 6909

Müüa Mazda 626 (85a) komplektne mootor koos käigukastiga,
luukpära, uksed ja sealiha. Telefon
5286 490.

Tänan Kannistiku 2 majanaabreid, sõpru, sugulasi,
tütar Maarikat perega, eriti
Riinat ja Veikot kalli
elukaaslase
TÕNU-JAAK TEDERI
viimsele teekonnale
saatmisel

Valli, Raivo

Südamlik kaastunne
Merle Käisile
kalli

VANAEMA

surma puhul.
Otepää konstaablijaoskond.

SIRJE KÕIV

Mälestame.
Südamlik kaastunne lahkunu
omastele.
Alajaama 2 elanikud

28.09.1939 - 04.04.2009

Mälestame kallist õde

Helista telefonil 7655 423 või
7655 461 Riita Aaderile või tule
käsitööpoodi.

Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo

auto kliima täitmine

EEVE EREB

Müüa lõhutud küttepuud, erinevad pikkused. Transport. Telef.
5216 874

Otepää linnas üürile anda 2-toaline
möbleeritud kõigi mugavustega
korter. Tel. 5160 056

Otepää Naisselts ootab
30. aprillini ettepanekuid Otepää
valla Aasta Ema valimiseks.

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597

0tepää, Mäe tn 27

SIRJE KÕIV

Küttepuud odavalt. Telef 5666
6900

Müüa kütteklotsid 20 cm, 21kr/
kott. Vedu tasuta. 5344 6470

Müüa SUHKUR 50 kg kottides.
Hind 625 eek kott. Toome koju
kätte.Tel. 5507 500

REMONT

28.08.1955 - 25.03.2009

KUULUTUSED

Mälestame kauaaegset ja
sõbralikku töökaaslast

EEVE EREBIT

Südamlik kaastunne omastele.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame kauaaegset head
naabrit

EEVE EREBIT

28.09.1939-04.04.2009
Perekonnad Luik, Libba, Vutt,
Maspanov, Kõiv, Eha, Linda, Lea,
Leili, Ilse, Anni, Kalju ja Maia.

Elu on laul
nii habras ta viis,
heliseb hetkeks
ja katkeb siis...

Langetame leinas pea kalli
majanaabri

SIRJE KÕIV
surma puhul.
Kopli 7 pere

Nii kurb on mõelda,
et Sind enam ei ole...

EVE EREB

Leiname kauaaegset ja
unustamatut töökaaslast
endisest Otepää II silmkoest.

Elukaaslane

Ja äkki
sähvatab põlema pimestav valgus,
valus on silmil ja südamel –
enam pole see algus,
vaid lõpustki kaugem –
Mälestus.

SIRJE KÕIV
28.08.1955-25.03.2009
Oma kallist klassijuhatajat

SIRJE KÕIVU
mälestab XVI lend.

Lähedased tänavad
kõiki, kes jagasid meie
leina armsa tütre ja õe
kaotuse puhul ning
ehtisid kalmu rohkete
lilledega Ilmjärve
kalmistul.

MITMESUGUST
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17. aprill 2009

Soodsad ja maitsvad

päevalõunad Tehvandil

Iga päev erinev menüü
(www.tehvandi.ee).

Parima menüüga
peolauad 10% soodsamalt
söögisaalis peo korraldamiseks
või kaasavõtmiseks
Kel kõht täis, sel tuju hea!

Info telefonil 7669 504 või
e-mailil: toitlustus@tehvandi.ee.

Soodne võimalus!

OTEPÄÄ REISIBÜROOST

(Avatud E-R 10-12 ja 14-16)

¾PUKSIIRABI ja KÄIVITUSABI tel. 5255545 - 20%
¾VEO – JA KRAANATEENUS - 20%
(kandejõud 10 t, kraana kuni 3,5 t. ) tel. 53481277
¾AUTOPESULAS (Valga mnt. 3 ) pesu - 20%
¾AUTOTEENINDUSTES: -10%
RAUDSEPP AUTO
ALLANI AUTOTÖÖKODA
OTEPÄÄ AUTOHOOLDUS ( Tehase 2 )
¾OTEPÄÄ FOTOÄRIS valitud kaupadelt - 10%
¾OTEPÄÄ KODUMASINAD (Mäe 27) -10%
¾ANNIMATSI kämpingus peolauad -10%
¾MELLEX AUTO kaupluses -5%
¾MEHKA kaupluses (Valga mnt. 3) -5%

OSTA OTEPÄÄLASELT

KIIGEMÄE jalgsi-või jalgrattamatk.
Matkaraja valik on vaba:
1)Tehvandilt mööda sporditeed, üle Servamäe ja Sporditee 3km
näitab viit paremale Kiigemäele;
2)Pühajärve teed mööda Pühajärve matkarada Nuustaku pubist ja
Kolga talust 1 km edasi vasakule näitab viit mäest üles Kiigemäele.

Matka pikkuseks Otepää kesklinnast on umbes 7 km. Matkakontrollpunkt Kiigemäel on avatud kell 11.00-14.00. Seal pakutakse sooja teed
ning registreeritakse osavõtjad.

Kõik, kes soovivad matka käigus osaleda ka Pühajärve ümbruse koristustalgutel, palume koguneda kell 11.00 Karupesa
hotelli ette, kust saab tassi kohvi ergutuseks ja prügikotikese
tee pealt prügi noppimiseks.
Kõikidele talgulistele on pärast matka spordihoones tasuta saun.
Kokku on sarjas 11 matka ning vähemalt viiel matkal osalenute
seas loositakse hooaja lõpus välja auhindu.

Info: Merlin Müür 766 3677; 515 7487.

Karupesa Hotell ja Nuustaku Pubi kutsuvad kõiki

TALGUMATKALE

“Kodukandi matkarajad prügivabaks”.

I etapp 19. aprillil kell 11.00 algusega Hotell Karupesa
juurest.
MARSRUUDID:

1.Otepää-Pühajärve-Aedlinn-Poslovitsa-Kiigemäe-Otepää.
2.Otepää-Pühajärve-Sihva-Poslovitsa-Kiigemäe-Otepää.

Oodatud on loomulikult ka kõik pühapäevamatkadel
osalejad!
Pärast matka on võimalus käia pesemas Otepää Spordihoones.

Soovitame avada arvutis
kodulehe www.laat.ee. Sealt
leiate oma kauba pakkumiseks
ja uue ostmiseks tasuta teenuse.
See lehekülg on mõeldud kõige
väiksematele tootjatele.
Kes soovib abi arvutiga asjaajamisel või vajab vahendajat,
võib helistada Otepää telefonil
5522 543,

BodyBalance

osaleda

Ostetud kehtiva INGES liikluskindlustus
poliisi esitamisel
kehtivad alljärgnevad soodustused:

PÜHAPÄEVAL, 19. aprillil toimub pühapäevamatkade sarjas

Hotell Bernhard
pakub võimaluse

treeningul
laupäeviti kell 17.00.

MTÜ Nuustaku Ühisturg
juhataja Karl Mõts.

Soovijatel palume eelnevalt registreeruda

Otepää Invaühing
20-aastane

telefonil 7669 600, kuna
osalejate arv on piiratud

Koosviibimine toimub
21. aprillil kell 14.00 Tehvandi
Spordikeskuses.
Liikmete eelregistreerimine
15. aprillini.

(kuni 15 inimest).

Osalustasu
70.- treening

Selgusid tööõpetuse
õpilaskonkursi piirkonnavooru võitjad
27. märtsil toimus käsitöö ja kodunduse
ning töö- ja tehnoloogiaõpetuse alase õpilaskonkursi Valga piirkonnavoor. Võistlesid
8.-9. klasside õpilased, 10 tüdrukut kuuest
koolist ja 7 poissi neljast koolist.
Parimad kodunduse tundjad:
I koht - Kärol Villemson-Toomemägi (Keeni
põhikool, 8. klass, õpetaja Kai Jääger)
Parimad töö- ja tehnoloogiaõpetuse
tundjad:
I koht - Rauno Põldsepp (Otepää gümnaasium, 8. klass, õpetaja Peeter Mändla).

Maavalitsuses töötab
karjääriinfo spetsialist
Alates 1. aprillist on maavalitsuses karjääriinfo spetsialistina tööl Mart Jallai. Ta on
sündinud Valgas, lõpetanud Tsirguliina
Keskkooli. Ta on olnud seotud Junior
Achievement´i Arengufondi (JAA) tegemistega.
Tema töökohustused on aidata kaasa
karjääriinfonõudluse täitmisele ja vahendada infot eri vanuse, sotsiaalse ning
kultuurilise taustaga inimestele.
Mart Jallai töökoht on maavalitsuse
kabinetis 339, tel. 766 6116; 5453 7701 ja
e-post: Mart.Jallai@valgamv.ee.

Info tel 7655 330, E.Saar

Lp. AMS-i liikmed!
OÜ Nõuni Taimekasvatus
teostab järgmisi teenustöid:

kevadised põllutööd,
sõnniku laotamine,
JUMZ ekskavaatoriga kaevetööd,
heakorrastustööd,
murude rajamine ja hooldamine,
heinapõldude niitmine.
Müüme söödateravilja.
Telef. 7657 418, 5064 609.

TOIDUHÜGIEENI
KOOLITUS
OTEPÄÄL
29. aprillil kell 10-15
Korraldab

Info: 7449 600;
koolitus@juunika.ee
www.juunika.ee

LOODUSÕHTU

Lõuna-Ameerika suurreis –
Hendrik Relve
Looduse- ja rännumees Hendrik
Relve on rännanud kõigil kontinentidel.
Eelmise aasta novembris toimus tema
juhtimisel suurreis Lõuna-Ameerikas,
alustades jäisest lõunatipust ja lõpetades lähistroopiliste Iguazu jugadega.
Loodusõhtul kirjeldab rännumees reisilt
saadud muljeid ja mõtteid.
LOODUSÕHTUL OSALEMINE ON TASUTA.

Kohtade arv on piiratud. Osalemiseks
palume eelnevalt registreeruda tel 7669
290 või margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Korraldajad on Keskkonnaameti keskkonnahariduse
osakond ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Lisainfo: 766 9290.

heakorrastustalgutele.
Koristame aeda ja puhastame aiandusmaja aknaid.
Töövahendiks palume
kaasa võtta reha, luud või
hang.
Heakorrastuspäeva
lõpetame kohvilauas.
Juhatus

Neljapäeval, 23. aprillil kell 18 toimub
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28,
Otepää aedlinn)

Juunika Koolitus OÜ

Palume teid laupäeval,
25. aprillil kell 9.00
aiandusmaja juurde J.Hurda 5

Firma müüb

puidugraanuleid
(pelletid)
Diameeter: 8 mm
Alusel: 60 kotti (16 kg )
Hind: 2 200 EEK/tonn + 18% KM
Alates 3-st tonnist on odavam!
Aadress:

Vana-Narva mnt. 24, Tallinn

Tel: (+372) 58 38 03 42
E-mail: segeibm@hot.ee

”Otepää Linetants” kutsub kõiki tantsima!
Iga kuu kolmandal teisipäeval
on Nuustaku Pubis oodatud nii
algajad kui ka edasijõudnud.
Järgmine tantsimine
21. aprillil kell 19.00.
Täpsem info:

Eesti lipu
125. sünnipäevale pühendatud

KÄSITÖÖLINNAKE OTEPÄÄL

5. juunil 10-24
Palume registreerida rahvusliku
käsitöö ja talutoodete müüjatel
tel. 5332 6679 (Otepää Naisselts).

Karin, tel. 5214 683

Hei kõndijad!
Alustame hooaega ja ootame
Sind ühisele käimisele
26. aprillil kell 12.00
Koguneme Tehvandi suusastaadioni ette parklasse.

Otepää Kõndijad

