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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A 
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Maie Niit – kahekordselt 
pärjatud AASTA EMA

Õnnitlejatest ja kahinatest, 
meediahuvist ja kommentaa-
ridest
Asjast kõige teadlikum ja suure saladu-
se hoidja oli Otepää Naisseltsi esinaine 
Riita Aader. Naisselts ju Maie kandi-
datuuri vabariigis konkureerijate hulka 
esitas, tema töid, heategusid ja sponsor-
lust, peret, lapsi ja lapselapsi mustval-
gel iseloomustas. Pealegi jõudis Riita 
bussiliikluse ümberkorralduste rägasti-
kust hoolimata õigel ajal õigesse paika 
ning suure ja otsustava komisjoni töös 
osalema. 
   “Ega ma seda alguses väga kindlalt ei 
uskunud, et just Maiele see aunimetus 
osaks saab,” vuristas Riita olulisemat 
teavet telefonitorusse. “Maiel on kaks 
täiskasvanud last, neli lapselast, maako-
dud neil Puka vallas, kus nad igal näda-
lavahetusel koos käivad.” 
   Kandidaatide hulgas oli nimekaid ja 
kõrgete kraadidega inimesi. Lõpuks, 
neljandasse vooru jäidki kandideeri-
ma kaks inimest: Maie ja üks arst. Siis 
pakuti mulle võimalust oma kandidaati 
tutvustada. Rääkisin kõigest mis juba 
komisjoni liikmete laudadel paberil 
seisis, lisaks sain otsustajatele kinkida 
raamatu Maiest ja tema lihatööstusest 
– “Tulla ja jääda” Aili Miksi sulest.” 
(Ei noh, kellel siis kõrvad ei liiguks, kui 
sind kuskil tähtsal puhul ka mokaotsast 
mainitakse! Nüüd on hea sellest allikast 
fakte täpsustada.)
   “Fakt oli see, et vastaskandidaat kogus 
lõpuks vaid kaks häält, teisisõnu – Maie 
Niit oli komisjoni enamuspoolehoiu võit-
nud!” kõlas Riita hääles rõõmuhõise 

veel paar päeva pärast suursündmust-
ki. “Lõpuks selgus,et Maiet tund-
sid isiklikult mitmed komisjoniliik-
med – kes Maie töötamise ajast Tartu 
Lihakombinaadis või parteitööl, kes 
hilisematest kohtumistest, nagu see oli 
mullu Otepääl Lõuna-Eesti ettevõtlike 
naiste kokkusaamisel.”
   Samas planeeris Riita kuuldavalt 
(telefonitorusse) juba järgmisi samme: 
minia Maire teavitamist, et naisseltsi ja 
vallavõimu ning kultuurirahva esindus 
tuleb esmaspäeval lilledega, et olgu ta 
valmis intervjuudeks ja suureks emade-
päeva vastuvõtuks Tallinnas 10. mail 
jne, jne. 
   Nii oligi. Esimeste õnnitlejatena vura-
sid esmaspäeva hommikupoolikul Vana-
Otepääle lihatööstuse õuele oma valla 
esindajad: vallavanem Meelis Mälberg, 
volikogu esimees Jaanus Raidal, kultuu-
rijuht Sirje Ginter ja naisseltsi esinaine 
Riita Aader.
   Esmaspäeva lõunaks oli Maie tõus 
kuulsuseredelil jõudnud juba keskleh-
tede uudistejahtijateni, internetti ja igat 
liiki kommentaatoriteni. Teadagi – kuul-
sus pole alati meelakkumine. Olgugi, et 
tean Maiet juba mõnda aega ka harras-
tusmesinikuna ja tervistavale meepoti-
le sõna otseses mõttes lähedal seisjana, 
kartsin ometi, et seekordsest tunnustu-
sest kasvab küllaga küsijaid, imestajaid 
ja kadestajaidki. 
   Lasksin päeva õhtusse vajuda, et siis 
tunnustuse puhul Maiet õnnitleda ja 
küsida, kuidas tööpäev kulges?
   “Esialgu ehmatas see uudis kõvasti,” 
kostis telefonist vastuseks Maie madal 
hääl. “Nüüd juba arvan,et meie väikefir-
male on see heaks reklaamiks. Üldsus 
saab teada, et raske aeg pole meid põhja 
surunud. Saatus on hoidnud, elame!” 
Lisab veel, et 5. maiks on üks raadio-
kanal ja üks lehetoimetus temalt jutu-
ajamise tellinud. Usub, et jõuab samal 
päeval oma järjekorraga Tartus arsti 
juurde ja oma südamestimulaatori taas 
paika. 
   Jaa, jaa! Pensionieelikuna 18 aastat 
tagasi Tartust Otepääle tulnud, siin oma 
ettevõtte loomisel kõigest paksust ja 

Uudispommina lahvatas 
teade, et Otepää lihatöös-
tuse juht ning omanik Maie 
Niit on valitud Aasta emaks. 
Seda esiteks koduvallas esi-
tatud 4 kandidaadi hulgast 
Otepää Naisseltsi vastava 
komisjoni poolt.
   Ja vähem kui nädal hiljem 
juba pealinnas kogu Eesti 
naisseltside esindajatest 
koosneva komisjoni poolt 
Eesti Aasta emaks. 31 kandi-
daadi hulgast selgus austus-
väärseim nelja hääletusvoo-
ru järel. 
   Mõned päevad püüti 
uudist saladuses hoida, et 
Eesti Naisseltsi esindaja pea-
linnast saaks päevakangelast 
esimesena õnnitleda. Ja siis 
läks lahti!

Teeme üheskoos 
Vabadussamba korda!

vedelast läbi käinud, tootmishooned 
sovhoosi-aegsetest varemetest puhas-
tanud ja täielikust nullist alustanud... 
Seda ei suudaks igaüks. Mis imevõim 
see on, kust see pärineb?
   Aastapäevad tagasi valminud raama-
tukesest leian minia Maire mõtisklusi: 
“Maie on tööl olles “kindral ja laste-
aiakasvataja”. Ta juhatab vägesid, 
tal on autoriteeti ja kindlakäelisust. 
Lasteaiakasvatajana juhendab töötajaid 
(seda ka lõunatunnil söögilauas), selgi-
tab organisatsioonis valitsevat töökul-
tuuri, räägib ootustest, ühe inimese töö 
seotusest teisega...” 
   Ja teisal: “Tundub, et temas on kindlalt 
juurdunud mingid esiisade tõekspidami-
sed nii sise- kui ka välitöödel, korraloo-
misel ja puhtuse nõudmisel...”

Raamatu- ja elutarkustest 
püsiväärtuste hoidmiseni

Pole midagi imestada, et püsiväärtusi 
näha ja hinnata oskavad need, kes tihe-
damalt koos ja oma tegemistes ühtehoid-
vad. Maie Otepää-kodu on linnatüüpi 
majas, ent päriskodu ikka ja endiselt 
Puka vallas, oma isakodus Piiri-Kitse 
talus, kus ta 20. juunil 1938 Rõngu arsti 
Husso järelvalve all ilmale tuli. Seal on 
ta pimesoolelõikusest paranedes ja ema 
kätel kantuna treppidest tõusnud. Sinna 
on ta ema haiguse ajal Tartust keskkoolist 
tulnud, kõik talutöö raskused enda kanda 
võtnud. See on olnud Maie töökool. 
   Ent haridusjanu ei kustunud, EPA lõpe-
tas cum laude, eriala valis maalähedase 
- lihatöötlemise. Oskused ja teadmised 
olid kulda väärt oma firma loomisel.
Üks püsiväärtusi on ja jääb isatallu. See 
on nüüd nii tema kui ka poja Andruse 
pere päralt. Poolteist kilomeetrit eemal 
on tütar Anne Kuresoo pere maakodu 
ehk Kasemäe talu.
   “Olid siin kõik ühel nädalavahe-
tusel koos, et metsa istutada,” rääkis 
Maie hiljuti oma maaelust. Andruse ja 
Maire lapsed on juba suuremad: Georg 
16 ja Anne-Mai 14, käivad Otepää 
Gümnaasiumis, tütrelapsed Kaarel (10) 
ja Lauri (8) on Tartu Kesklinna koolis. 

Aga maale ja onu Andruse juurde taha-
vad alati – siin ju kõik need masinad! 
Nende õpetajametis oleval isal pole ju 
tehnikaparki pakkuda!
   Minul oli tol metsaistutamise talgul ka 
oma osa – tegin suure portsu riisisalatit. 
Küll sõid ja kiitsid. Mis nüüd mina, aga 
töö kasvatas nende isu!” 
   Üks, mis kindlamast kindel ja Maie 
“kindralikäe” tunnustega: oma pojast 
ja miniast on ta teinud mantlipärijad. 
Mõlemad on juhtivail kohtadel Otepää 
lihatööstuses. Minia Maire suutis kahe 
lapse kõrvalt omandada koguni teise 
kõrghariduse. Humanitaarist sai finant-
sist.

Kes on Otepää Ema Teresa?

Ega palju võimalusi mõistatamiseks 
polegi. Kes teab täpsemalt kahe endise 
Kuigatsi kooli kasvandiku Kristjan Reili 
ja Aadu Lääne lugu, seostab neid otse-
maid Maie ja lihatööstusega.  “Mina ise 
neid poisse poleks osanud leida ega tööle 
kutsuda,” meenutab Maie 10 aasta tagu-
seid sündmusi. “Riita Aader ja Otepää 
Naisselts seisid Kristjani eest ja sooovi-
tasid teda, Aadu tõi minu juurde õpeta-
jast naisseltsi liige Laine Pullerits mõne 
aasta eest. 
   Kõik koos oleme neile olnud nii vane-
mad kui ka hooldajad. Nüüd julgen  öelda, 
et Kristjan on kasvanud tubliks, kohuse-
tundlikuks ja väga töökaks noormeheks. 
Oskab mitut tööd ja mõistab teenitud 
raha väärtust. Tal on omateenitud raha 
eest ostetud 3toaline korter, selle remont 
on küll pooleli. Remonditöö asemele 
tuli autohuvi.Tegi eksamid, kogus raha 
ja nüüdseks on tal juba kolmas, eelmis-
test uhkem neljarattaline.” 
   Muredest nende poistega palju ei 
räägita. Terviseprobleemidest ääri-
veeri küll...”Hea ja asjatundliku arsti 
leidsin Jõgevalt. Kõik on nüüd korras.” 
Ja lõpetuseks kuulen, et Maie kavatseb 
Kristjani kaasa võtta oma pereliikmete 
seltsi pealinna, kus Aasta ema austada 
tahetakse. 
   Riita lisab veel põnevaid suvesünd-
musi: naisseltsil on plaanis suvel minna 
10päevasele turismireisile Horvaatiasse. 
Kristjan oli kaasatulemise soovi aval-
danud. Riita oli veidi imestanud ja 
maininud, et kahest varasemast tuleb 
nüüd veidi pikem ja kallim reis. Kristjan 
jäi oma soovile kindlaks: tal olevat see 
raha juba teenitud ja kõrvale pandud.
   Kokkuvõtteks mõte Otepää Naisseltsi 
(kirjalikust) iseloomustusest: “Maie Niit 
on kogu vallas lugupidamise pälvinud 
sponsorlusega. Ta on toetanud sport-
lasi, invaühingut, naisseltsi, isetegevus-
lasi, haiglat. 
   Ta on avatud hingega ja mõistva abival-
midusega inimene, lugupeetud isik – 
EMA TERESA kõigile.”

AILI MIKS

www.otepaa.ee/ot

17. aprillil korraldas Otepää Gümnaasium 
heategevusliku kontserdi, mille tulu läks 
Otepää Vabadussamba korrastamiseks. Kut-
sume teid üles jätkama õpilaste poolt tehtud 
algatust ja annetama raha Otepää Vabadus-
samba korrastamiseks!
   Heategevusliku kontserdiga koguti 3206,60 
krooni. “Täname Otepää Gümnaasiumi selle 
toreda algatuse eest, “sõnas Otepää vallava-
nem Meelis Mälberg. “Tahame seda jätkata, 
teeme üheskoos 23. juuniks, Võidupäevaks 
Vabadussamba korda!”
   Vabadusamba korrastamiseks on vajalik 
sammas puhastada, korrigeerida ja puhasta-
da samba jalamil olevad plaadid, korrigeerida 
samba ümbruse plaadid, uuendada kirjad 
sambal ning katta samba esine killustikuga. 
Kokku läheb Vabadussamba korrastamine 
maksma 17 500 krooni. 
   Annetada on võimalik arveldusarvetele SEB 
pangas 10202008200001 või Swedpangas 
221016248664 märgusõnaga “Vabadussõja 
ausammas” aga ka sularahas mitmesugustel 
üritustel.
   Lisaks sellele saab annetada 10. mail kell 
11.00 emadepäeva jumalateenistusel Otepää 
kirikus, kus toimub sihtotstarbeline korjandus. 
Annetada saab ka vallamajas, Lipuväljak 13.
   Vabadussamba korjandusele aitavad kaasa 
Otepää Vallavalitsus, Otepää Gümnaasium, 
EELK Otepää Maarja kogudus, Pühajärve 
Põhikool, lasteaed Pähklike, Otepää Lions-
klubi ja Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää 
kompanii.

OTEPÄÄ PUHTAKS RISUST, 
VÕSAST JA PRAHIST!

Kätte on jõudnud suur kevad ja lume alt on 
välja sulanud palju prahti ja prügi. 
    Kutsun kõiki kinnistuste, kruntide ja teede 
omanikke ning riigimaade hoidjaid korras-
tama oma majapidamisi ja selle ümbrust 
vohavast võsast, risust ja ohtlikest kuivanud 
puudest. Vaadake üle ka piirdeaiad ja hekid. 
Koristada tuleks ka maal talude ümber 
vedelev vanaraud ja talutehnika. 
    Algamas on suvine turismihooaeg ja tule-
mas Eesti lipu 125. aastapäev, teeme selleks 
üheskoos Otepää valla puhtaks! Korrastame 
ka lipud ja vimplid ning lipumastid, et 4.-5. 
juunil oleks kogu Otepää lipuehtes.

Tuletan ka meelde, et Otepää vallas kehti-
vad heakorraeeskirjad, mille mittetäitmine 
võib kaasa tuua karistuse. Ja trahvid võivad 
olla päris suured.

Kuna Otepää on nagu risusse peitunud pärl, 
siis ühise koristustööga saame teha tast 
tõelise lihvitud Eestimaa pärli.

Austusega Otepää vallavolikogu ja 
vallavalitsus

Austatud head valla-
kodanikud!

Otepää SUUSAMUUSEUMI 
UUED lahtioleku ajad:

T-L 11.00-16.00
P,E suletud

Külastamise soovi korral palume ette helistada 
tel.  5 6 9 8  5 0 8 9 .
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Otepää vallavolikogus
 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 
21.10.2004. a määrust nr 1-6-17 „Tänava- ja tu-
rukaubanduse ning kauba või teenuse avalikul 
üritusel müügi kord“.
 Otsustati anda nõusolek Otepää valla spordi-
väljakute haldamise lepingu sõlmimiseks SAga 
Otepää Spordirajatised.
 Otsustati kinnitada Otepää Lasteaed Pähklike 
põhimäärus.
 Otsustati laiendada Otepää linna Munamäe 
tn 8 kinnistu planeeringuala Munamäe tn 8a 
kinnistule ja nimeks anda „Munamäe tn 8 ja 8a 
detailplaneering“.
 Otsustati kehtestada Otepää vallas Sihva külas 
asuva Saekoja kinnistu detailplaneering.
 Otsustati anda nõusolek Otepää Vallavalitsusele 
muuta 04.02.2008.a. sõlmitud Rannahoone üü-
rilepingut OÜga Aripalte.
 Otsustati anda luba Otepää turu rendile an-
dmiseks avaliku kirjaliku enampakkumise läbi-
viimiseks. 
 Otsustati eraldada vahendeid reservfondist.

Otepää vallavalitsuses
 Otsustati väljastada ehitusluba Otepää 
Vallavalitsusele Otepää Gümnaasiumi pea-
hoone rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää 
linn Koolitare tänav 5; Otepää Vallavalitsusele 
Otepää kiriku välisvalgustuse püstitamiseks 
asukohaga Otepää küla kiriku maaüksus; OÜle 
Jaotusvõrk Juusa-Peetri alajaama 0,4kV maakaa-
belliini ehituseks ja kaablikilpide paigaldamiseks 
seoses Järve-Peetri katastriüksuse liitumisega 
Sihva külas Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk 
Spooni 10/0,4kV maakaabelliini ehituseks ja 
kaablikilbi paigaldamiseks seoses Savi 4 ka-
tastriüksuse liitumisega Pühajärve külas Otepää 
vallas; P. J´le üksikelamu püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Tõutsi küla Joosti kinnistu; 
Pühajärve Põhikoolile mänguväljak-seiklusraja 
püstitamiseks asukohaga Sihva küla Uue-Kooli 
maaüksus; Ü. K`le elamu rekonstrueerimiseks 
asukohaga Otepää linn Tartu mnt 18.
 Otsustati väljastada kasutusluba AS Parmet 
tootmishoone laiendusele asukohaga Valgamaa 
Otepää vald Otepää küla Parmeti maaüksus.
 Otsustati anda nõusolek üheksa puu (kuu-
sed) mahavõtmiseks Otepää valla territooriumil 
Kääriku külas asuval Väike-Torni kinnistul.
 Otsustati moodustada ajutine komisjon riigi-
hanke „Otepää valla videovalvesüsteem“ lihtsus-
tatud hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus: 
Kristjan Rõivassepp, Urmas Kuldmaa, Urmas 
Jaagusoo, Jaanus Kokkonen.
 Otsustati määrata projekteerimistingimused 
J. S`le asukohaga Nüpli küla Otepää vald Oti 
maaüksus, suvila majandushoone ehitusprojek-
tide koostamiseks; A. E´le asukohaga Pilkuse 
küla Otepää vald Ees-Arumäe maaüksus, ma-
jandus-abihoone ehitusprojekti koostamiseks; J. 
R´le asukohaga Lille 14 Otepää linnas, elamu 
ehitusprojekti koostamiseks; I. T`le elamu ja 
kahe abihoone ehitusprojektide koostamiseks 
Kaurutootsi külas Kauruveer kinnistule; L. 
T`le asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald 
Linnamäe maaüksus, elamu ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Otsustati väljastada kirjalik nõusolek A. J`le 
väikeehitise-abihoone püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Sihva küla Lätte maaüksus.
 Otsustati kinnitada õigusvastaselt võõrandatud 
maa maksumus ja kompensatsiooni määramine 
J. L`ile; T. K- A`le, 
 Otsustati anda MTÜle Klubi Tartu Maraton 
luba korraldada Otepää Valla haldusterri-
tooriumil 10. mail 2009.a. ajavahemikus kell 
09.00-16.30 SEB Tartu Jooksumaraton; MTÜle 
Otepää Aianduse Mesinduse Selts luba kor-
raldada Otepää Valla haldusterritooriumil 
J. Hurda 5 esisel platsil ja Jaani, tähe, Hurda 
tänaval 16.05.2009. a ajavahemikul 08.00-15.00 
aianduse kevadlaat.
 Otsustati tunnistada I. P poolt esitatud 
liitumistasu toetuse taotlus nr 14-1.5/491 
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Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. mail.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO
Elektrituruseaduse paragrahvis 74² ja regio-
naalministri 16. jaanuari 2009. a määruses nr 
3 sätestatud nõuetele vastavaks.
 Otsustati määrata lapse sünnitoetust 3-le val-
lakodanikule.
 Otsustati määrata puudega inimese toetus 
erivajadusest tingitud lisakulude kompensee-
rimiseks 1-le vallakodanikule.
 Otsustati määrata ühekordset abiraha april-
likuus 13-le vallakodanikule.
 Otsustati väljastada kasutusluba Marguse 
puhkekeskuse reoveepuhastile asukohaga 
Valgamaa Otepää vald Nüpli küla Marguse 
õppe-puhkebaasi maaüksus.
 Otsustati moodustada kirjaliku enampak-
kumise (vara rent: Otepää turg) menetluse 
läbiviimiseks komisjon koosseisus: Kristjan 
Rõivassepp; Ülle Veeroja; Urmas Jaagusoo.
 Otsustati anda nõusolek viie ohtliku kase, 
kahe pärna ja kahe kuivanud ja ohtliku kuu-
se mahavõtmiseks Otepää linna territooriumil 
Valga põik 1, 3 ja 5 kinnistutel.
 Otsustati kinnitada riigihanke „Otepää valla 
videovalvesüsteem“pakkumuste hindamisko-
misjoni otsused.
 Otsustati määrata igakuine hooldajatoetus 
alates 01.05.09 ühele vallakodanikule.
 Otsustati jagada Soome katastriüksus.

AMETLIK INFOEAS andis Otepää Turismiin-
fokeskuse üle vallavalitsusele

Lähiajaloost 
 
Otepää TIK oli esimene rohe-
lise I-punkti märgiga riiklikult 
tunnustatud turismiinfoasutus 
Eestis.
   1989. a. otsustati kuulutada 
turism Otepääl prioriteetseks 
majandusharuks. Otepää linna-
valitsus avas 1. juunil 1992. a. 

rahvusvahelise turistiinfopunk-
ti. See kuupäev märgib esimese 
rohelise I-punkti tekkimist 
Eestis.
   1. jaanuaril 1994. aastal loodi 
Otepää Kõrgustiku Turismiliit. 
Liidu liikmeteks olid nii omava-
litsused kui ka asutused ja ette-
võtted. Infopunkt allutati Liidule 
ja nimetati ümber Turismiinfo 
keskuseks, kuna peale traditsi-
oonilise infotöö täitis I-punkt ka 
Turismiliidu kontori ülesandeid. 
Põhieesmärgiks oli turismiala-
se töö koordineerimine, koos-
töö ning turismiteenuste taseme 
tõstmine.
   1. detsembrist 1994 eraldas 
Otepää Linnavalitsus Turismiin-
fole ruumid  aadressil Lipuväljak 
9 ja Turismiinfo Keskusest sai 
linnavalitsuse struktuuriüksus. 
26. mail 1995 avati Otepää TIK 
uutes ruumides Raekoja esime-
sel korrusel.
   Otepää Kõrgustiku Turismi-
liidu lagunemisel 1996. aastal 
võeti turismiinfokeskus täielikult 
kolme omavalitsuse (Otepää linn, 
Pühajärve vald, Palupera vald) 
finantseerida.

   Alates 1. aprillist 1997 võeti 
Otepää Turismiinfokeskus vastu 
riikliku turismiinfosüsteemi ketti, 
mis kuulus Riigi Turismiameti 
alluvusse. 2001. a. hakkas riiklik-
ku turismiinfosüsteemi koordi-
neerima Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse Turismiarenduskes-
kus. Aastal 2006 valmis Phare 
projekti “Otepää keskväljaku 
arendamine ja sidumine ehitatava 
turismiinfrastruktuuriga” raames     
Otepää Külastuskeskus.Alates 
20. detsembrist 2006 tegutseb seal  
Otepää Turismiinfokeskus.

Ümberkorralduste ajast

2008. aastal alustas EAS turis-
miinfosüsteemi korraldusmudeli 
muudatusega. Piirkonna huvide 
parema esindatuse tagamiseks 
antakse turismiinfokeskuste tege-
vuse korraldamine üle kohalikele 
partneritele. .
   Vastavalt riiklikule turismi-
arengukavale rahastab riik neid 
TIKe, kus on olemas ka kohali-
ke partnerite osalus. Esialgselt 
kavandas EAS korraldusmude-
li läbi viia 2010. aasta lõpuks, 
ent maakondade huvi oma 
TIKi tegevuse korraldamiseks 
on olnud suur. Juba 2009. aasta 
suveks on enamikus maakonnas 
TIKid kohalike partnerite poolt 
üle võetud (erandiks on vaid Ida-
Virumaa).
   Otepää TIKi külastab aastas 
keskmiselt üle 13 000 külastaja, 
neist üle 8500 eestimaalast ja üle 
4000 välismaalase.

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse 

Kommunikatsioonijuht

Anti ülevaade valla eel-
arve täitmisest
22. aprillil toimunud volikogu istungil räägiti muu-
hulgas spordiklubide rahastamise korrast ja anti 
ülevaade valla eelarve täitmisest.
   Ühe päevakorrapunktina arutati senist spordiklubi-
de rahastamise korda. Praegu reguleerib rahastamist 
2001. aastal vastu võetud kord, mis on vananenud. 
Kehtivas korras ei ole täpselt kirjas, kuidas toetus 
kujuneb, uues korras on see täpselt sätestatud.
   Volikogu istungil otsustati katkestada spordiklubide 
rahastamise uue korra esimene lugemine. See 
eelnõu suunati kõikidesse volikogu komisjonidesse 
lugemiseks ja menetlemiseks. 
   Vallavanem Meelis Mälberg andis ülevaate valla 
eelarve täitmisest esimeses kvartalis. 2009. aasta 
I kvartaliga on laekunud tulusid 14 miljonit krooni 
ehk 25,6 %. Eelmisel aastal sama ajaga oli laekunud 
17,87 milj krooni ehk 26,3%. Füüsilise isiku tulumak-
su on laekunud 26,6 %, eelmisel aastal sama ajaga 
laekus 27,6%. Maamaksu laekus 2,7%, intressi ja 
viivisetuluseid 56 000 krooni, ehk 56,3 % eelarvesse 
planeeritust. Kulud on I kvartalis 10,9 miljonit krooni 
ehk 19,9%, eelmisel aastal oli 21,2%. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Rendile anda 
Otepää turg!
Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul enampakkumi-
sel 10ks aastaks rendile Otepää turu, asukohaga 
Munamäe tn 4a (katastritunnus 55601:004:1790, 
pindala 2026 m²) ja Munamäe tn 8a (katastritunnus 
55601:004:1750, pindala 786 m²) kinnistutel (alus 
Otepää Vallavolikogu 22. aprill 2009. a otsus nr 1-4-26) 
alghinnaga 180 000.- krooni.
   Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghin-
nast s.o. 18 000,- krooni, mis tuleb tasuda Otepää 
Vallavalitsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB 
Eesti Ühispangas hiljemalt 15. maiks 2009. a.
   Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid:
-pakkuja nimi ja elukoht või asukoht;
-nõusolek enampakkumises osalemiseks enampakku-
miseks esitatud tingimustel; 
-tõendid enampakkumises osalemiseks  ettenähtud 
tagatisraha tasumise kohta;
-Maksu- ja Tolliameti tõend riiklike maskuvõlgade 
puudumise kohta
-Otepää Vallavalitsuse tõend kohalike maksuvõlgade 
puudumise kohta
-sõnadega kirjutatud pakutud rendisumma;
-pakkumise esitaja allkiri, juriidilise ja füüsilise isiku 
esindaja puhul volikiri.
   Pakkumine esitada hiljemalt 18. mai 2009. a kella 
11.00ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises 
ümbrikus märgusõnaga Otepää turg. Pakkumiste 
avamine toimub 18.05.09.a kell 11.00 Otepää Vallava-
litsuses. Rendile antava varaga saab tutvuda vallavalit-
suse tööaegadel helistades ette 766 4800 (kontaktisik 
Kristjan Rõivassepp, tel 766 4810). Enampakkumise 
korraga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses või valla 
kodulehel www.otepaa.ee.

30. aprillil kirjutasid EASi 
juhatuse liige Maria Ala-
jõe ja Otepää vallavanem 
Meelis Mälberg (pildil) alla 
sihtfinantseerimislepingule,
mille kohaselt turismiinfo-
keskus hakkab olema valla 
haldusalas. 
   EAS jätkab järgmisel ka-
hel aastal TIKi tegevuse 
finantseerimist senise riikli-
ku toetuse mahus. 
   Otepää Turismiinfokes-
kuse ülesandeks jääb piir-
konnas turismitegevuste 
koordineerimine koostöös 
Otepää Vallavalitsusega.
   Piduliku koosviibimise 
avas volikogu esimees 
Jaanus Raidal. Kohaletul-
nuid tervitas EASi juhatuse 
esimees Ülari Alamets ja 
Otepää vallavanem Meelis 
Mälberg, Otepää turismiin-
fokeskuse tekkeloost rääkis 
Olev Allik, head tuult tiiba-
desse soovisid Otepää TIKi 
töötajatele ümberkaudsete 
valdade juhid ja ettevõtjad. 
   Otepää TIKis on tööl kaks 
inimest: juhataja Mare Raid 
ja turismispetsialist Lea 
Ilp, lisaks neile suvetöötaja 
Maiken Alter.

Lastelaagri soodustuusi-
kud Otepää valla lastele
Otepää vallale on 2009. a. suveks eraldatud 4 
„soodustuusikut“ Remniku Laste- ja Noortelaag-
risse, 5 „soodustuusikut“ Uue Peedu Noortelaag-
risse ning 3 „soodustuusikut“ Urumarja Noorte-
laagrisse. Tegemist on sportliku puhkelaagriga 
7-14aastastele lastele.     
   Ida-Virumaal asuvasse Remniku Laste- ja 
Noortelaagrisse on võimalik sõita ajavahemikul 
11.-16.07. 2009. Hummuli vallas Valgamaal asu-
vasse Uue Peedu Noortelaagrisse on võimalik 
sõita ajavahemikul 13.-18.06.2009 ja Pärnumaale 
Urumarja Noortelaagrisse saab sõita ajavahemi-
kul 06.-14.07.2009.
   Tuusiku hind on lapsevanema jaoks Remniku 
Laste-ja Noortelaagrisse 375 EEK (tuusiku täis-
hind on 1620 EEK), Uue Peedu Noortelaagrisse 
420 EEK (tuusiku täishind on 1710 EEK), Urumar-
ja Noortelaagrisse 520 EEK (tuusiku täishind on 
2340 EEK). Lisanduvad sõidukulud laagrisse ja 
tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha.
   Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata 
palun esitada Otepää Vallavalitsuse sotsiaal- ja 
haridusteenistusele avaldus laagrikoha saami-
seks hiljemalt 22.05.2009. Avaldusse palume 
märkida avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed 
ning andmed lapse kohta, kellele laagrikohta 
taotletakse (lapse nimi, vanus, kool ja klass), 
Samuti märkida ära laager, kuhu laps soovib 
sõita.

Otepää sotsiaal- ja haridusteenistus

Audentese Spordikooli 
tänapäevast
24. aprillil külastas vallavanem Meelis Mälberg 
Audentese Spordikooli Otepää filiaali.
   Audentese Spordikool alustas Otepääl tööd 2001. 
aastal, võttes üle endise riigikooli, Eesti Spordi Güm-
naasiumi töö. Spordikool tegutseb keskkooli baasil. 
   Spordikooli Otepää filiaali juhataja Reet Dalbergi
sõnul õpib Otepää spordikoolis 55 õpilast kogu 
Eestist, mõned neist Saaremaalt ja Hiiumaaltki. 
Tulevasti sportlasi õpetab 17 pedagoogi, neist 
seitse on treenerid. Õpetatavaid erialasid on neli: 
murdmaasuusatamine, kahevõistlus-suusahüpped, 
laskesuusatamine ja jalgrattasport. 
   Reet Dalbergi kinnitusel neil õpilaste puudust ei ole, 
kooli saab sisseastumiskatsetega ja konkurents on 
üsna tihe. Spordikoolis on kõik tingimused sportimi-
seks, õppimiseks ja elamispind. Kuna õppekohad on 
riiklikult tellitud, ei pea õpilased õppemaksu maksma. 
   Otepää spordikoolis on läbi aegade õppinud mit-
med tuntud sportlased, näiteks Allar Levandi, Andrus 
Veerpalu, Jaak Mae, Aivar Rehemaa. „Kindlasti 
innustab suur eeskuju õpilasi nende õppetöös ja 
treeningutel,“ ütles vallavanem Meelis Mälberg.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
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LUGEJA KIRJUTAB KULTUURIKESKUSES

R 8. mai kell 19.00  SU EMA EHK TEAB…  
Kontsert emale tuntud lauludest läbi 
aastakümnete. Laule esitavad Alen 
Veziko, Kaarel Kasak, Kristo Matson ja 
Kristjan Matson.

  0-7a. –tasuta.7-12a. ja pensionär-100,-, 
12-…..-125,

P 10. mai kell 16.00  EMADEPÄEVA 
TÄHISTAMINE. Kavas: Otepää valla 
”Aasta Ema” 2009” tunnustamine. 
Kontsert laste laulustuudiolt”Madonna” 
ja tantsuklubi”Tango” tantsijatelt. 
Kohvilaud. Kõik on oodatud.

T 12. mai kell 13.00  Viljandi Laste-ja 
Noorteteater REKY. “SÖÖBIK JA 
PISIK”. Piletite eelmüük Otepää 
Kultuurikeskuses E-R 9.00-13.00 või 
tund enne algust kohapeal. Pilet 55.-

T 12. mai kell 15.00  Viljandi Laste-ja 
Noorteteater REKY.  “VÕTA VABALT”. 
Etendus on alla 12.a. keelatud. Piletite 
eelmüük Otepää Kultuurikeskuses E-R 
9.00-13.00 või tund enne algust koha-
peal. Pilet 70.

N 14. mai kell 20.00  KINO Marley ja mina. 
Komöödia. Alla 12.a. mittesoovitatav. 
Pilet 20,-

N 21. mai kell 20.00 KINO Kiired ja vihased: 
Uus mudel. Action. Alla 12.a. mittesoo-
vitatav. Pilet 20,-

N 28. mai kell 20.00  KINO Koletised 
tulnukate vastu. Animatsioon. Perefilm.
Pilet 20,-

Kas ainult nii on võimalik?!

Kas Otepää Vallavolikogu otsib juba uut vallavanemat? 
Selle küsimise ajendiks on käesoleva aasta 23. aprilli 

Lõunalehes Vidrik Võsobergi kirjutis „Otepääl kangutatakse 
jälle vallavanemat?” ja 24. aprilli Valgamaalases Marko 
Liibaku kirjutis „Otepää ladvikus käärib taas”. (Võsoberg’i 
artikli kohta kohe seda, et volikogu istungitel on kasutatud 
väljendit „ERL ja partnerid”, aga mitte „IRL ja partnerid”; 
Marko Liibak aga ei ole enesele selgeks teinud, et oposit-
sioon on esindatud 2 IRL volinikuga ja 7 ERL volinikuga, 
kokku 9 volinikku.)
   Eelnimetatud kahe ajalehe artikli põhjal on raske aru saa-
da, milles seisnevad konkreetsed põhjused umbusalduse 
menetluse käivitamiseks, kes on vallavanema kavandatava 
umbusaldamise algatanud ning kes seda toetavad. (Lõu-
nalehes kirjutatu põhjal saan aru, et volikogu esimees on 
kuulnud opositsiooni poolt etteheiteid vallavanema töö 
kohta, aga milliseid – sellest pole hõngugi.)  Vallavolikogus 
on 19 volinikku, nendest 9 opositsiooni poolel. Opositsi-
ooni poolel on volinikud Miia Pallase ja Jaanus Barkala, 
kes ajalehtedes kirjutatu põhjal ei toeta ja ei näe põhjust 
vallavanema koheseks tagandamiseks. Miia Pallase ütleb, 
et tema on vallavanema tööga rahul, Jaanus Barkala leiab, 
et tekkinud probleemidele on võimalik lahendust leida ka 
vallavanemat vahetamata. 
   Isiklikult saan asjast aru nii, et Jaanus Raidal tahab saada 
kogu opositsiooni oma selja taha, et Meelis Mälberg 
vallandada lootuses, et ehk teda valitakse uueks vallavane-
maks. Mulle tundub, et püütakse jätta muljet, et volikogu 
enamus ei ole rahul vallavanema tööga, kuigi seda ena-
must tegelikult ei ole.
   Niisugused on esmased järeldused Lõunalehes ja Valga-
maalases Otepää võimuladviku praeguse tegevuse kohta 
avaldatust.
   Mõne sõnaga isiklikest kogemustest Meelis Mälbergi kui 
vallavanema senisest tööst. Mälbergi töö vallavanemana 
algas eelmise aasta oktoobris. Esimeseks proovikiviks oli 
2009. a. eelarve vastuvõtmine, mida ta suutis menetleda 
nõuetekohaselt ja tulemuslikult. Järgmine vastutusrikas 
töö oli Otepää valla üldplaneeringu koostamine ja selle 
protsessi juhtimine. Käesolevaks ajaks on üldplaneering 
niikaugel, et piltlikult öeldes puudub i-tähel vaid täpp. Eel-
mise vallavalitsuse koosseis ja töötajad ei saanud sellega 
hakkama ligi kahe aasta kestel. Seda teemat vist rohkem 
kommnenteerida ei ole vaja. 
   Edasi peab vallavanem tegelema valla arengukava 
põhjaliku ümbertöötamisega. Otepää valla arengukava sai 
alguse 2007. aastal. Arengukava kinnitati küll detsembris 
2007. nö. hädaabi kiirusega (vastasel korral ei oleks 
saadud eelarvet vastu võtta). Tollase volikogu esimehe 
Aivar Nigoli sõnul pidi see lähitulevikus minema olulisele 
korrigeerimisele. Kuid poolteist kuud pärast arengukava 
vastuvõtmist oli valitud uus volikogu esimees ja arengu-
kava korrigeerimine jäi soiku. Arengukava korrigeerimine 
kerkis päevakorda uuesti paar kuud tagasi, vallavanem 
võttis selle menetlusse ning hetkel see töö käib. 
   Eelnevat kokku võttes, tahan öelda, et Otepää vallava-
nem Meelis Mälberg:
1) tõestas oma kompetentsust ja kiiret küsimusse sisseela-
mise võimet ning paikapidava otsuse langetamist 2009. a. 
valla eelarve menetlemise protsessis;
   2) sai enesele lisakoormaks eelkäijate poolt tegemata 
ja poolikult tehtud tööd üldplaneeringu koostamise ja 
arengukava korrigeerimise näol, kuid ta on võimeline neid 
lõpuni viima.
   Ülalöeldu Meelis Mälbergi kohta põhineb isiklikul 
kogemusel seoses üldplaneeringu ja arengukavaga. 
Nendes valdkondades olen ma olnud talle aeg-ajalt nö. 
kodanikualgatuslikus korras konsultandiks ja nõuandjaks 
ning see suhe on väga hästi toiminud. Lõppkokkuvõttes: 
mees tunneb oma tööd ja teeb seda kohusetruult, oskab 
suhelda ja ka meeskonnatööd teha.  

Otepää valla kodanik ARVO-ANNES JÄGEL

Just sellise sõnumi andis 4. mail Otepää güm-
nasistidele edasi kooli vilistlane, Eesti Advo-
katuuri esimees, vandeadvokaat Aivar Pilv 

(pildil vasakul, teda tänamas koolidirektor Aivo 
Meema). Kohtumine toimus eelkõige põhjusel, 
et eeloleval suvel tähistab Eesti advokatuur oma 
90. sünnipäeva ja Aivar Pilv tundis rõõmu selle 
üle, et juubelihõngus on just temal võimalik taas 
oma kodukooli külastada.
   Tuntud vilistlane andis ideaalses emakeeles (mis 
tänapäeval ju üha defitsiitsemaks muutub) ülevaate
meie riigi advokatuuri süsteemist, mille juhtorganite-
ga on ta ise seotud juba 15 aastat. Noored kuulsid ka 
advokaadi ameti plussidest ja miinustest ning kindlalt 
jäi kõlama mõte, et need inimesed ei ole vaid klaas-
pilguga otsavaatajad ja rahanõudjad, vaid eelkõige 
ikka kaaskodanike abimehed õigussüsteemis. Tema 
sõnul peab advokaat olema oma ametile truu 24 tundi 
ööpäevas, ennast hetkekski unustamata. 
   Aivar Pilv pani noortele südamele igihaljad tõete-
rad: „Töö ise on elus kõige parem õpetaja. Me kõik 
peame õppima iga päev, ka advokaadid. Eneseusku 
ei tohi kaotada ka siis, kui olukord on väljapääs-
matu. Igal juhtumil on lahendus, aga selle leiabki 
õpitu kaudu.“

MARIKA PAAVO

Ka tippadvokaat 
õpib kogu elu

Kohe-kohe on lennuküpseks saamas Otepää 
Gümnaasiumi teine lend noori ajakir-
janiku-hakatisi. Päris ajakirjanikeks on 

ju neid lubamatu tituleerida, sest selleks tuleb 
ikka ülikoolidiplom omandada, kuid esmatõed 
meediavallast said nad oma teadmistepagasisse. 
Rõõm on tunnistada, et nende tiivad juba tõesti 
kannavad. Meedia-õpingud valikainena ei ole 
naljaasi: magamata öötunde enne koolilehe il-
mumist ei suuda neist ükski kokku lugeda. Ja 
küllap nad seda ei tahagi, sest kogemused, mille 
nad oma loomingulisest tööst said, on kullakan-
giga võrreldavad. 
   Julgen väita, et meie ajalehe Otu Tungal peatoi-
metaja Triin Tigane võiks kohe mõne päevalehe 
toimetusse tööle minna, sest nii head keeleoskust 
ja isikupära pole just paljudele antud. Heiki Saali 
küljendustöö väärib samuti aumedalit. Ja kui mõni 
väljaanne tunneks puudust tõeliselt headest uuriva-
test ajakirjanikest, võiks kindlalt soovitada Helen 
Raudseppa ja Madli Pärnikut. 
   Need neli noort on saanud tegeleda „sajandi välja-
kutsetega“, nagu nad ka oma riigieksami teema 
valisid. Noored „ajakirjanikud“ sõnastasid eluliselt 
tähtsas eksamitöös „Uue sajandi väljakutsed“ oma 
mõtted nii: „Hetkel ma küll ei kadesta poliitikuid 
– hoida riiki majandus- ja sotsiaalkriisi vahel õigel 
kursil oleks minu jaoks liiga vastutusrikas, hooli-
mata heast palgast. Kuid ma usun mõnede majan-
dusteadlaste väidet, et kapitalism on perioodiline 
ja samas ka isereguleeruv. Käesolevast sajandist 
on meil veel ees 91 aasta jagu. Probleeme tekib ja 
kaob selle ajaga suurel hulgal. Tähtis on see, et me 

neile alla ei jääks, vaid püüdleks ennast arendades 
edasi.“ (Heiki Saal).
   „Meie suurimaks uhkuseks on meie keel. Kuid 
tänapäeva Eestis on kasvavaks probleemiks laialdane 
slängikasutus. Iga eestlane saab ometi keele püsima-
jäämiseks midagi teha. Peaksime piirama laensõna-
de kasutamist, et ka meie järeltulevad põlved sellest 
ilusast keelest osa saaksid. „Tšau“ ja „okei“ ei kaunista 
ju meie kellegi sõnavara. Samuti on suureks problee-
miks laialtlevinud sõnavabadus: võin öelda, kirjutada, 
uskuda, mida soovin. Sõnavabadus peab küll olema, 
aga samas peab järgima ühiskonna kehtestatud eeti-
kareegleid – seega ka vastutama. (Madli Pärnik).
   Helen Raudsepp jäi ka lõpukirjandis truuks teemale 
„Ajakirjandus – vabadus ja vastutus“: „Tundub, nagu 
oleks tühjast tüli tekitamine viimase aja eesti ajakir-
janduse trend. Oma arvamust on väga lihtne aval-
dada, igaüks meist võiks olla ajakirjanik ja kirjutada 
Postimehele arvamuslugusid. Olenemata soost, vanu-
sest või rahvusest, on ainult vaja paberit ja pliiatsit 
(loe: arvutit) ning võidki end meediaguruks nimetada. 
Varem polnud selline asi sugugi võimalik: ajakirjanik 
oli vaid kõrgelt diplomeeritud inimene, kes vastutas 
iga oma sõna eest.
   Ajakirjaniku suurim tööriist on sõnavabadus. See 
sisaldab endas kahte kõige suuremat jõudu – sõna ja 
vabadust. Mida teeks meedia ilma sõnadeta ja mis 
saaks siis, kui poleks vabadust?“ 
   Kool loodab siiralt, et lennuküpseks saanud noori 
kirjutajaid ja koolimeedia arendajaid võib peagi juba 
suurtelt lennuradadelt märgata. Siis on ka meie püüd-
lused korda läinud.

Noorajakirjanike juhendaja MARIKA PAAVO

Tuult tiibadesse, meedia-
pääsukesed

Lauluvõistluse Otepää 
Laululaps 2009 parimad 
18. aprillil toimus Otepää Kultuurikeskuses lauluvõistlus 
Otepää Laululaps 2009. Osales 31 last.
   Võisteldi II-V vanuserühmades, I ja VI rühmas võistlejaid 
ei olnud. Kõigi vanuserühmade puhul arvestatati lapse 
vanust seisuga 01.04.2009.a. Lauluvõistlusel said osaleda 
kõik Otepää vallaga seotud lapsed, nii siin elavad kui ka 
õppivad lapsed (lasteaed, põhikool, gümnaasium, muusi-
kakool, muusikaring või stuudio). Võistlejad pidid esitama 
ühe laulu vabalt valitud keeles. Žürii valis välja ühe parima 
laulja igas vanusegrupis v.a V vanuserühm, kus nii I kui 
ka II koha saajad pääsesid maakondlikul lauluvõistlusel 
“Valgamaa Laululaps 2009”.
Vanuserühmade parimad:
II vanuserühm, 5-6a. – 1.Liisabet Urm, 2.Klaara Käämer, 
3.Karmen Matsalu.
III vanuserühm, 7-9a. – 1.Annela Jürgenson, 2.Hanna 
Mägi, 3.Janetta Lukk.
IV vanuserühm, 10-12a. – 1.Laura Danilas, 2.Lee Johanna 
Saul. 
V vanuserühm, 13-15a. – 1.Katrin Helena Kuslap, 2.Keiti 
Marie McGrath-Kirt, 3.Helen Aluvee.

MONIKA OTROKOVA,
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Muusikakooli 
maikuu üritused

Pühapäeval, 17. mail kell 16.00 Otepää Kul-
tuurikeskuses muusikakooli LÕPUAKTUS.

Teisipäeval, 19. mail kell 18.00 Otepää 
Kultuurikeskuses muusikakooli KEVADKONT-
SERT.

Reedel, 22. mail kell 18.00 Otepää Muusika-
kooli saalis 4. klassi õpilaste KONTSERT.

Pühapäeval, 24. mail kell 13.00 Otepää 
Kultuurikeskuses Otepää Muusikakooli ja H. 
Elleri nim. Tartu Muusikakooli VIIULIÕPILASTE 
KONTSERT.

Esmaspäeval, 25. mail kell 10.00-19.00 toimu-
vad muusikakooli VASTUVÕTUKATSED. Ette 
valmistada üks laul. Info tel. 765 5109.

14. mail kell 10.00-16.00 
toimub Otepää Kultuurikeskuses

 “Valgamaa alushariduse konverents 
2009”. 

Ootame alushariduse spetsialiste, lapsevane-
maid ja teisi huvilisi, kes on seotud väikelapse 
arengu ja kasvamisega. Info ja registreerimine 

e-mailil: pille.villems@otepaa.ee või 
tel. 765 5363. 

   Osalemine konverentsil on tasuta. 

Kärt Lubi   13. aprill 
Jaarek Mölder   21. aprill 
Mariel Lemmats  29. aprill

SÜNNID

Teadmiseks
Leheprahti saab viia SA Otepää Veevärk juurde 
argipäeviti 8.30-16.00ni. 
    Muud prahti – pudeleid, kiletükke jne vastu 
ei võeta.
Jäätmeveo alaste küsimuste korral palume 
pöörduda vallavalitsusse tel. 506 4991 (Urmas 
Kuldmaa).

Tänuavaldus
Olen väga tänulik Otepää hooldushaigla juhatajale Kai 
Irdile, 
dr. Kaja Aidlale, vanemõde Mari Treufeldtile, 
hoolduspersonalile: Kaja Vainola, Meeli Pukk, Mallis 
Pahapill, Triinu Aaliste, Heli Elbson, Ülle Kaarna, Lea 
Pihelgas, Maie Kroon, Reet Mägisoo,
kes on minu abikaasa eest hästi hoolt kandnud ja 
mõistvalt suhtunud.

TIIU EDESI

Helen Raudsepp, Triin Tigane, Heiki Saal ja Madli Pärnik. 
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Otepää Invaühing sai 
20-aastaseks
1989. aasta algul tuli Otepääl kokku algatusrühm, et 
luua oma liikumispuuetega inimeste ühendus. Esimehe 
kohustused paluti enda kanda võtta Eino Saarel, kes on 
tänase päevani ühingut vedanud. Meie esimees on varasest 
noorusest ratastoolis, aga kõigele vaatamata on ta oma 
kohustustega kenasti hakkama saanud. Ei ole ju kerge 
tõusta näiteks vallajuhtideni vallamaja teisele korrusele, sest 
puudub kaldtee.
   Juubeliüritusel 21. aprillil Tehvandi spordikeskuses olid 
vallavanem Meelis Mälberg, abivallavanem Aare Matt ja vo-
likogu esimees Jaanus Raidal. Vallavanem tänas Eino Saart 
hea koostöö eest ja kinkis ühingule 1000kroonise tšeki. 
   Õnnitluse tõi Eesti Puuetega Inimeste koja tegevjuht Karin 
Hanga, kes peab Otepää ühingut ja selle esimeest parimaks 
koostööpartnerit. Õnnitlejaid oli ka Põlva ühingust, Otepää 
tervisekeskusest, Valgamaa Puuetega Inimeste kojast, Ote-
pää lihatööstusest Edgar ja südamesõprade klubist. 
   Otepää Invaühingu nimel tänas Eino Saar tänas kõiki 
kohaletulnuid ja andis tänukirjad Otepää vallale ja lihatöös-
tusele Edgar kui juubelipeo peakorraldajatele. Pidu jätkus 
laulu ja tantsuga.
   Allakirjutanu tänab kõigi ühingu liikmete nimel sponso-
reid, vallavalitsust, külalisi ja Tehvandi spordikeskust, eriline 
tänu aga meie esimehele. Jõudu ja jaksu talle veel kauaks 
ajaks vedada seda vankrit!

EHA VAERAND, üks Otepää Invaühingu asutajaliikmeid

4 O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

Toimus talgumatk 
“Kodukandi matka-
rajad prügivabaks”

Õnnestumisi Otepää noorte 
kunstnike töömailt
27. aprillil avati Tartus Raatuse 22. koolinoorte karikatuuri-
võistlus „Mida naerad, koolijüts?“ See on rahvusvahelise 
haardega suurvõistlus noortele kunstnikele, sest juba 1992. 
aastast osalevad seal ka vene, soome, belgia, taani ja läti 
rahvusest õpilased. Käesoleva aasta teemaks oli ILM ja 
osavõtjaid lausa aukartustäratav arv – 576!
   Otepää Gümnaasiumist pääsesid oma töödega väärikale 
näitusele Triinu Aasaroht, Siim Raudsepp, Paul Salumaa, 
Merilin Roio, Rauno Põldsepp, Kirke Ruuven, Karl-Mart 
Trolla, Robert Pihelgas. Autasustati näituse 10 parimat ning 
meie koolist olid need tublid karikaturistid Robert Pihelgas 
(II koht) ja Karl-Mart Trolla.

se. Margariini ja või asemel soovitatakse saiale-
leivale määrida oliiviõli või siis oliiviõli baasil 
tehtud segusid. Värske salat, tomat, kurk, olii-
vid maitsestatakse oliiviõliga, peale pisut soola, 
pipart, sidrunilõigust pigistatud mahla. 
   Oliiviõlide sorte on palju ja olenevalt kasvu-
kohast võivad need olla väga erineva maitsega. 
Oliiviõlisid degusteeritakse nagu veinegi, et leida 
parim maitse.
   Seminarid olid väga põhjalikult ettevalmis-
tatud, meid ei „naelutatud“ kauaks seminariruu-
mi. Oliiviõli ja Vahemeremaade toitude pare-
maks tundmaõppimiseks kutsus Türgi semina-
rijuht Nermin Akar meid oma fantastilisse koju, 
kus näidati salatite valmistamist. Lausa külluslik 
toidulaud võimaldas kõiki oliiviõli baasil valmis-
tatud toite ka maitsta. 
   Külastasime Kusadasi Heategevuse Keskust, 
mille juht on Nermin Akar ja kooli, mis kannab 
Nermin Akari ja tema abikaasa nime, sest nad 
toetasid kooli ehitamist. Haridust peetakse väga 
oluliseks ja jõukamate türklaste lapsed saavad 
kõrghariduse välismaal. 
   Türgi iseseisvuspäeval vaatasime linna staadionil 
laste toredat tantsupidu. Rahvatantsude ja rahva-
muusika õpetamist maast-madalast peetakse oluli-
seks juba seetõttu, et oma juuri tundev inimene 
on tugevam ja enesekindlam ja edukam. Nende 
kauneid rahvariideid ja rahvatantsu vaadates tund-
sin kui ääretult kahju oleks kui kogu maailm ühel 
päeval täpselt ühesugune oleks! Rahvakunst annab 
igale riigile omapära ja erakordsuse.
   Türgi on võimas ja rikas riik. Tunnetasime seda 
igal sammul. Kuid riigl on ka 30 miljonit naaber-
riikidest sisseimbunud töötut ja hariduseta inimest 
toita, aidata. Kahjuks suurelt osalt nende pärast 
trellitatakse oma majade aknaid ega soovitata peale 
12 öösel tänavale minna. Nende naised kannavad 
inetult seotud rätte ja naljakaid mantleid ja pükse 
või on siis peidetud mustade hõlstide alla. Kuid 
kõike ei saa kusagil ühe mõõdupuuga mõõta, 
inimesi on igal pool igasuguseid. Inimestena me 
võime tunduda sarnasedki, kuid ühiskondadena 
oleme siiski erinevad, ent me peame austama 
teise maa käitumisviise ja tavasid.
   Seminari lõpetades laususime nii meie kui ka 
poolatarid südamlikke tänusõnu võõrustajatele, 
sest niisugust poputamist on võimatu unustada. 
Aga selliste projektide kõige suurem eesmärk ju 
ongi Euroopa riikide tundmaõppimine, ükstei-
semõistmine. 
   Lõpetuseks palus sõna seminari vanim osavõtja, 
poolatar Vanda. Kuna ta inglise keelt ei osanud, 
lausus ta tänusõnad poola keeles. Need sõnad tulid 
nii soojast südamest, nii siiralt öelduna, et kõikidel 
saalisviibivatel naistel hakkasid pisarad vaikselt 
üle põskede veerema. Vanda polnud kunagi varem 
välismaal käinud ja ta oli tänulik, et on olemas 
sellised projektid ja rahastajad, mille toel saab ka 
vanem inimene Euroopat näha. Türgi projektijuht 
Mahmut aga lisas, et meie – Türgi, Poola ja Eesti 
naised oleme koos nagu väga lähedased õed, aru 
saame üksteisest sõnadetagi. 

SILVIA MÄGI

Otepää valla meistri-
võistlused suundorien-

teerumise lühirajal

Start on avatud 14. mail kell 16-18.00 
Apteekrimäel. Võistluskeskus tramplii-

nide all parklas.
   Võistlusklassid MN16, MN21, MN40 

ja MN50. Kõigil meestel on rada 4 km ja 
naistel 2,1 km.

   Meistrimedalitele võivad püüelda 
kõik, kes on ühel või teisel moel seotud 
Otepää vallaga (alaline elukoht, töökoht, 

statsionaarne õppeasutus, klubiline 
kuuluvus).

   Finiš suletakse 19.00. 
Korraldaja ja rajameister Voldemar Tasa.

Pühapäeval, 19. aprillil toimus Otepääl talgumatk 
“Kodukandi matkarajad prügivabaks”, mille 
käigus matkalised puhastasid liikumisradu. 
   Talgute idee sündis Nuustaku Pubi tegevjuhi 
Veiko Võrgu algatusel, kes ühel nädalavahetusel 
käis jalgrattaga ümber Pühajärve sõitmas ja 
kellele avanes nukker vaade mõlemal pool teed 
asuvat maanteekraavi. Prügi oli piisavalt, et otsi-
da koostöös lahendusi. Otsustasime korraldada 
enne 23. aprilli toimunud Jüriöö jooksu talgu-
matka “Kodukandi matkarajad prügivabaks”. 
Kuna SA Otepää Spordihoone korraldab püha-
päeviti matkasid (seekord oli Kiigemäe matk), 
siis otsustasime üritused kokku viia ja kutsuda ka 
kõiki tavamatkajaid koristama.
   Kogunesime pühapäeval kell 11.00 Karupesa 
hotelli juurde, jagasime prügikotid ning õpe-
tussõnad välja ja asusime teele. Üks seltskond 
liikus lühemat, nn. Kiigemäe ringi pidi päripäeva 
ja teine grupp abilisi võttis ette pikema ringi, 
minnes Energiasamba juurest Pühajärvele, seal 
hargnesime (osa talgulisi läks mööda maanteed, 
teised mööda Murrumetsa matkarada), edasi viis 
tee kuni Sihvani ja Poslovitsa kaudu Kiigemäeni 
ning siis tagasi Otepääle.
   Ilm oli suurepärane, veidi küll jahe, aga kaunilt 
päikesepaisteline. Matkatalgulisi kogunes palju 
– peaaegu 40 inimest. Kohal olid nii rahvatant-
surühm Nuustaku kui ka Otepää linetantsijad, 
Otepää kepikõndijate esindus ja lihtsalt toredad, 
abivalmid linnakodanikud. Kõigis neis peitub 
arusaam, et muutused algavad meist enestest 
ja paar tundi oma väärtuslikust elust pühendada 
kodukandi korrastamisele koos sõpradega on 
just see, mis raskel ajal aitab ellu jääda ning teki-
tab teatud turvatunde – üksteist toetades saame 
paremini hakkama!
   Ligi nädalajagu kestis arutelu teemal, kelle 
prügi teede ääres vedeleb, mida meil oli soov 
kodanikualgatusel kokku korjata ja kes võiks selle 
kokkukogutud prahi ära viia, jõudsime lõpuks 
kõiki osapooli rahuldava lahendusi – enamus 
prahist tõime Nuustaku Pubi ja Karupesa hotelli 
konteineritesse ning ka Otepää Vallavalitsuse 
õuel olevasse konteinerisse. Lõpp hea, kõik hea.
   Kui meie töökad käed ka tulevikus võiksid piir-
konnale kasulikud olla, oleme meie valmis!

KATRINA LIIVA, hotell Karupesa juhatajaSeeniorid otsivad rakendust 
Otepää turuhoonele
Vastavatud Seenioride Seltsi tares on toimunud esimesed 
kokkusaamised. On uudistajaid ja ka teemasid, mille ümber 
arutleda. Huvitab igapäevane olme, kultuuripoliitika, valla 
võimupoliitika.
   Arutlusobjektiks oli Otepää turuhoone. Nüüd ta siis 
seisab juba mõnda aega omamoodi mõistatusena. Mõned 
vastused küsimusele ”Mida arvad turuhoonest?” – “Mh ... 
midagi ei arva.”, “Paras tuuletõmbe koht”, “Sobiks avalikuks 
kultuuriürituste kohaks”, “Tooks Otepääle palju kuulsust 
juurde, kui avada seal Punaste Laternate põiktänav!”
   Selle viimase ettepaneku puhul võiks pordumaja bokside-
le panna kaunid klaasist liigenduksed. Halb, et tagant käib 
tuul peale. Selguse mõttes võiks püstitada uhke postamen-
di turuhoone autorile, vaatamaks ja kuulamaks, mida arvab 
tururahvas sellest ehitusest.
   Kellele ja kui palju raha on välja käidud sellise tuulekoja 
idee, projekteerimise ja ehitamise eest? Maksumaksjad 
tahaksid seda teada.
   Inimeste peas liigub huvitavaid mõtteid ja ideid. Saagem 
kokku ja arutlegem üheskoos Seenioride seltsitares Püha-
järve tee 30 kolmapäeviti kell 17. 

Juhatuse liige VELLO SOOTS

Pühajärve Haridusseltsi Rahvakooli Grundtvigi 
projekti TERVES KEHAS TERVE VAIM mees-
kond käis projektikoosolekul KUSADASIS

TÜRGI on üks meie tsivilisatsiooni hällidest, segu 
erinevatest kultuuridest, minevikust ja pulbitsevast 
tänapäevast. Riigis elab ligi 80 miljonit elanikku, 
neist türklasi 50 miljonit. 
   Istanbul on ainus linn maailmas, mis asub 
nii Euroopas kui ka Aasias ja see linn oli ajaloo 
suurimate impeeriumite (Rooma, Bütsantsi, 
Ottomanide) pealinnaks. Praegu on seal rohkem 
kui 12 miljonit elanikku. 
   Kusadasi on kaunis Vahemereäärne linn, mille 
vahetus läheduses asuvad Ephesuse linna varemed 
ja maailma üks suurimaid rahvusparke. Kuulsaks 
on Kusadasi saanud lõbustuslaevade sadamana.
   Kuna Türgil on tõsine soov saada EL liikmes-
maaks, siis oli meid vastu võtmas kuberner isikli-
kult, keda saatsid kohalik linnapea ja hulk polii-
tikuid ning ajakirjanikke. 
   Ephesus on antiikaja üks paremini säilinud 
linnu. Sammastikud ja ehitised on üllatavalt hästi 
üle elanud sõjad ja maavärinad, kui mõelda, et linn 
rajati juba 6000 aastat enne Kristust. Võimas tunne 
oli kõndida radadel, kus on sündinud Homeros, 
kus Caesar lausus oma 3 kuulsat sõna (veni, vidi, 
vici) ja Aleksander Suur oma võitusid tähistas ning 
Kleopatra ja Marcus Antonius oma mesinädalaid 
veetsid. Siin asus ka üks seitsmest maailmaimest 
– Artemise tempel, millest vaid üks sammas on 
säilinud.
   Mošee, pühakoda, on olulisem islami sümbol. 
Pildid on mošees keelatud ja seinu katavad kalli-
graafilisedKoraanivärsidjageomeetrilinemuster.
Mošee kõrval asub 1 või 2 minaretti-torni. Minareti 
platvormilt kutsus muezzin inimesi palvele. Kui 
tema kutset kuulda polnud, siis vähemalt oli 
kõrgelt teda ennast kaugele näha. Mošee põran-
dat katavad vaibad, sisenedes tuleb kingad ukse 
taha jätta ning naised peavad pea katma salli või 
rätikuga. Naised jäävad palvetama meeste taha, 
et siivutud mõtted ei segaks meestel palvetamist. 
Ka on nii naistel endil palju mugavam. Mošeel 
on täita väga tähtis roll, siin toimetatakse kõiki 
rituaale sünnist surmani.
   Türgi saun on olnud väga oluline türklas-
te elus, sest mošeesse minnes pidid olema nii 
ihult kui hingelt täiesti puhas. Meestele oli saun 
heaks suhtlemiskohaks. Naistele oli saun aga 
lausa iludussalongiks, sest siin kooriti kehalt vana 
nahk, pesti ja kreemitati, õlitati, masseeriti, tehti 
näomaske ja muid iluprotseduure. Saunas tähista-
sid naised oma sünnipäevi, pulmadeeelseid päevi 
ja 20 päeva pärast lähedase surma puhastati end 
pisaratest ja valust. 
   Tänapäeval käiakse saunas harva, sest iga maga-
mistoa juurde kuulub ka oma vannituba.
   Oliiviõli on kasutatud aegade algusest peale. 
Kõigepealt rituaalides, meditsiinis, lambiõlis. 
Oliiviõli kodumaaks on Kreeka. Kuid kõigis 
Vahemeremaades on oliiviõli kasutamine andnud 
inimestele kõrge eluea ja vähendanud riski haige-
studa vähki ja südame-veresoonkonna haigustes-

Külas Türgi õdedel

Otepää Gümnaasium 
korraldas heategevus-
liku koristuspäeva
5. mail otsustas Otepää Gümnaasiumi kollektiiv 
haarata rehad-luuad ning pakkuda oma töökäsi, 
korrastamaks kohaliku kiriku ja Vabadussamba 
ümbrust. Ühtlasi peeti seda heaks jätkuks 17. 
aprillil korraldatud heategevuslikule kooride 
kontserdile, millega koguti raha Vabadussõja mä-
lestusmärgi korrastamiseks. Täpselt keskpäeval 
oli umbes 400liikmeline koolipere ( I-XI klassid 
ning õpetajad) valmis muusika saatel tööd alus-
tama. Ainult abituriendid jäeti kooliseinte vahele 
eksamiteks valmistuma.
   Vägesid juhtisid koolidirektor Aivo Meema ja 
huvijuht Terje Aasaroht. Tublide õpetajate valvsa 
pilgu ja heatahtliku kamandamise all sai puhtaks 
suur territoorium, et 5. juunil toimuvate Eesti lipu 
pidustuste ajaks oleks külalistel ja kodulinlastelgi 
võimalus meie looduse ilu nautida. Meeleolukas 
üritus lõppes kirikumõisa ees ühise söömaajaga, 
mille oli korraldanud kooli söökla. 
   Kollektiivis peitub jõud – see igihaljas tõetera 
oli selgeks kinnituseks ka tänasel üritusel.

MARIKA PAAVOTöövarjupäeval Otepääl 
vallavanema juures
24. aprillil toimunud töövarjupäev Otepää vallavanema 
Meelis Mälbergiga oli huvitav, kuna meid tutvustati tähtsate-
le inimestele, kes seal töötasid. 
   Läbivaadatud projektidest meeldis kõige rohkem Otepää 
Kultuurikeskuse ette tuleva spa projekt. Haigutama ajas aga 
väike koosolek, kus arutati igasuguseid üritusi ja projekte. 
Meil oli ka suhteliselt imelik seal istuda, kuna oleme ju tava-
lised koolipoisikesed, aga seal arutlesid tähtsad mehed.
   Audentese Spordikool, mida koos vallavanemaga külasta-
sime, on väike kuid huvitav.
   Kahjuks jäi meie päev lühikeseks, aga see-eest oli lahe 
vallavanemat tööpostil jälgida.

Pühajärve Põhikooli õpilasted KARL-AUGUST RAAVE ja 
HANS URM

Täname südamest 
Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Lions 
klubi meie ühise Otepää kirikuaia ja kiriku-
mõisa koristustalgute suurepärase õnnestu-
mise eest.

EELK Otepää Maarja koguduse nimel 
Marko Tiirmaa

19. mail on Otepää Lasteaias Pähklike 
LAHTISTE USTE PÄEV. 

Ootame kõiki 2009. a. sügisel lasteaeda 
tulevaid lapsi ja lapsevanemaid lasteaiaga 

tutvuma. 
Alustame 10.30 ühise ringkäiguga, millele järgneb 

ümarlaud.

SA OTEPÄÄ TERVISEKESKUS PAKUB TÖÖD

MAJANDUSTÖÖTAJALE

Tööülesanded:
patsientide ja klientide transport,

SA Otepää Tervisekeskuse osakondade 
jooksvad remonditööd

Kandidaadilt eeldame 
autojuhilubade olemasolu 

Kandideerimiseks palume oma avaldus 
ja CV saata hiljemalt 15. maiks k.a. aadressil

 Tartu mnt 2 Otepää, 67404 SA Otepää Tervisekeskus 
juhataja nimele.

Info: kai.ird@oteptervis.ee, 
tel.: 5322 5152 (juhataja Kai Ird)
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Osale Eesti lipu ajaloo 
kirjapanekul!
Kutsume kõiki üles kirja panema oma mälestusi ja 
emotsioone Eesti lipust. Huvitavamad mälestused 
avaldatakse Otepää Teatajas ja ajalehes Valgamaa-
lane, 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.

Eesti lipu 125. sünnipäevale pühendatud

KÄSITÖÖLINNAKE OTEPÄÄL   5. juunil 10-24

Sinimustvalge lipu sünd – 
4. juuni 1884

XIX sajandil toimus eesti rahva iseteadvu-
se tõus ning kultuuriline ärkamine. 
   1870. aastal kogunesid kaheksa eesti 
soost tudengit ühiselt „Kalevipoega“ luge-
ma. Nimetatud koondumisest kasvas välja 
esimene eesti akadeemiline organisatsi-
oon – tänapäevane Eesti Üliõpilaste Selts. 
Sellesama haritlaskonna ühendamiseks 
loodi osakond nimega Vironia, mis tolleae-
gsete korporatsioonide eeskujul valis enda 
tunnusvärvid – sinise, musta ja valge.
   Valitud värvide tähendust on tõlgen-
datud mitmeti. Kõige levinum on poeeti-
line seletus, et sinine sümboliseerib kodu-
maa taevasina, must kodumaa mullapin-
da ning valge väljendab lootust ja isamaa 
helget tulevikku. ´

Sinimustvalge esimene avalik 
ülesastumine

Eesti haritlasi ühendanud osakond ei 
leidnud aga ülikooli poolt kinnitamist. 
Osakond Vironia tunnusvärvid tegid 
sellest hoolimata oma esimese avaliku 
ülesastumise suurel reedel, 7. aprillil 1882. 
a. Nimelt siis sõitis osakonna tulipäine 
esimees Aleksander Mõtus protestimärgi-
na sinimustvalge värvimütsiga läbi Tartu 
kesklinna. Rüütli tänava postkontori lähis-
tel rebisid baltisaksa korporatsioonide liik-
med Mõtusel värvimütsi peast. 
   Osakond Vironia asutamise läbikuk-
kumise järel käidi koos salaseltsina. 
16. veebruaril 1883. aastal registreeriti 
Eesti Üliõpilaste Selts teadusühenduse-
na. Seltsile pärandati edasi Vironia sini-
mustvalge värvivara. Eesti haritlaskon-
na kasvamine jätkus ning 1884. a teatas 
Seltsi esimees Peeter Hellat, et eesti 
neiud tahavad kinkida Seltsile tunnusli-
pu. Sinimustvalge suuremõõtmelise siid-
lipu õmblesid Paula Hermann ning Miina 
Hermann (Härma) ja Emilie Beermann. 

Sinimustvalge lipu pühitsemi-
ne Otepääl

Esimene sinimustvalge lipp pühitseti 
Otepää kiriklas 4. juunil 1884. aastal. Eesti 

Üliõpilaste Seltsi väljasõit Otepääle sündis 
Burchard Sperrlingki kutsel. Küllasõitjail 
oli peidetult kaasas Seltsile kingitud sini-
mustvalge siidlipp. Kui Otepää kiriku 
tornikiiver paistma hakkas, päästeti lipu-
kangas tuulde lehvima. 
   Järgmisel päeval toimus kirikla saalis 
lipu võimas pühitsemine ja õnnistamine: 
esmalt pidas tollane Seltsi esimees Peeter 
Hellat avakõne, seejärel pühitses lippu kiri-
kuõpetaja Rudolf Kallas, seletades piibli-
salmi najal, et nõnda nagu kepp muutus 
maoks, kui Aaron selle maha viskas, 
muutub mahavisatud truudusetõotus 
hädaohtlikuks truuduse murdjale enese-
le. Pühitsusakti lõpus lõi Kalevipoja-õhtu-
te algataja Heinrich Rosenthal hõbenaela 
ajaloolise sinimustvalge lipu vardasse.

Rahvusvärvideks saamine

Rahvusliku ärkamisaja edenedes laienes 
eesti haritlaskond ning koos nendega levi-
sid rahvuslikud enesemääramise ja kultuu-
rilised ideed. Kuna eesti haritlaskond oli 
koondunud peamiselt Eesti Üliõpilaste 
Seltsi ridadesse ja just nemad käisid rahva-
luulet ning vanavara kogumas, sai Seltsi 
sinimustvalge värvikolmik tuntuks üle 
maa. 
   Kõige meeldejäävamalt kasutati neid 
värve laulupidudel, Eesti Põllumeeste 
Seltsi näitustel ja kooride laulupäevadel. 
Venestamise hoogustumisel asus aga riigi-
võim takistusi tegema kõigele rahvusliku-
le, nii ka kõnealuse värvikolmiku kasuta-
misele. See aga toitis eestlaste rahvustunde 
kasvu veelgi ning kinnistas sinimustvalge 
värvikombinatsiooni rahvusvärvidena.
   Esimene suurem avalik ülesastumi-
ne rahvusvärvidena toimus 1. novem-
bril 1905. aastal, mil Tartu eesti seltsid 
kogunesid demonstratsioonile. Muude 
lippude hulgas lehvis ka Eesti Üliõpilaste 
Seltsi sinimustvalge lipp. Kui rongkäik 
raekoja ette jõudis, pidas Villem Reiman 
sütitava isamaalise kõne. 
   Sinimustvalge lipp leidis kasutamist 
rahvuslipuna ka väljaspool Eestimaad: 
nimelt eesti asundustes Venemaal, 
Suhhumis ja Krimmis kasutati neid laulu-
pidudel. Samuti lehvis sinimustvalge lipp 
1912. aasta olümpiamängudel Stockholmis 
ja maadluse maailmameistri Aleksander 

Richard Abergi poolehoidjate käes New 
Yorgis 1915. ja 1916. aastal.
   Sinimustvalge rahvuslipu kõige mastaap-
sem ülesastumine oli 26. märtsil 1917. 
aastal Petrogradis, kui umbes 40 000 eest-
last arvukate rahvuslippudega marssides 
nõudsid Eestile autonoomiat.

Riigilipuks saamine

Eesti eraldumine Venemaast viis omariiklu-
se tekkimiseni, 24. veebruaril 1918. a. 
kuulutati välja sinimustvalgete lippude all 
Eesti vabariik. Pärast Saksa okupatsioo-
ni lõppu 21. novembril 1918. a kinnitas 
Ajutine Valitsus riigilipuks sinimustvalge 
rahvuslipu. Eesti võimu tähisena heisati 
sinimustvalge lipp 12. detsembril 1918. 
a Pika Hermanni torni. 
   Põhiseaduse väljatöötamise aegu tekkis 
avalik diskusioon riigi- ja rahvuslipu vahe-
korra ning riigilipul kasutatavate värvide 
ja kujundite üle. Olemasoleva lipu kriti-
seerijate arvates olid selle värvid kaugelt 
raskesti eristatavad, Põhjamaade orientat-
siooni pooldajad nõudsid aga ristilippu. 
Tuntud kunstnikud ja ühiskonnategelased 
soovitasid siiski jääda senise sinimustval-
ge lipu juurde.
   „Riigilipu seaduse” võttis Riigikogu 
vastu 27. juunil 1922. a. Pärast seaduse 
vastuvõtmist asuti täpsemalt reguleerima 
riigilipu kasutamise korda.

50 aastat sinimustvalget

1934. aastal tähistati kogu Eestis esimese 
sinimustvalge lipu 50. pühitsemise aasta-
päeva. Peapidustused toimusid Tartus, 
kuid tegemisi jätkus ka Otepääle, kus avati 
kaks mälestustahvlit. Pärast pidustusi anti 
Seltsi ajalooline lipp hoiule Eesti Rahva 
Muuseumisse.
   Otepääl olid mälestustahvlite avamisel 
kohal riigivanem Konstantin Päts, vägede 
ülemjuhataja Johan Laidoner ja palju muid 
kõrgeid riigi-, ülikooli- ning kaitseväete-
gelasi. Alev oli lipuehtes, sissesõiduteedel 
olid auväravad. Rohelises pidurüüs oli ka 
kiriku esine ja Vabadussõja mälestussam-
mas. Otepää Linnamäe kõrgemas tipus 
lehvis suur sinimustvalge lipp.
   Sinimustvalge lipu mälestusmärkide 
avamisel oli Otepääl mitu tuhat inimest. 
Õhtul toimus tuletõrjemaja saalis haridus-
seltsi korraldusel suur pidu.
   1935. aastal käivitus laialdane Eesti 
lipu aktsioon „Eesti kodule Eesti lipp“. 

Selle eesmärk oli, et lisaks valitsusasutus-
tele ja organisatsioonidele oleks ka igas 
kodus Eesti lipp ja see heisataks tähtpä-
evadel. Lipuaktsiooni tulemusena olid 
kolmekümnendate aastate lõpus linnades 
kõigil majadel riigilipud ja peaaegu kaks 
kolmandikku talusid olid hankinud endale 
sinimustvalged riigilipud.
   Seega oli oli kunagisest rahvuslipust 
saanud Eesti Vabariigi tunnus. See lehvis 
riigipiiril, Eesti välisesindustes, laevadel, 
rahvusvahelistel kogunemistel ja mujal, 
kus esindati Eesti huve.

Sinimustvalge okupatsioonide 
ajal

Eesti Vabariigi okupeerimisega 17. juunil 
1940. a. algas Eesti põhiseadusliku korra 
tasalülitamine, mille tulemusel asusid Eesti 
riigivõim ja sinimustvalge edasi elama 
eksiilis. 21. juunil asendati sinimustval-
ge riigilipp Pika Hermanni tornis okupat-
sioonivõimu punalipuga. Pea kuu aega 
hiljem kohustati kõiki majaomanikke 
soetama punalippe ning neid heiskama 
riigilipu kõrvale. 31. oktoobrist 1940. a. 
oli keelatud kasutada „kodanliku“ Eesti 
sümboleid. Algas ajujaht kõigele rahvus-
likule ja omariiklust meenutavale. Eesti 
lipu heiskamist ja isegi alleshoidmist peeti 
rängaks kuriteoks. Algas massiline sini-
mustvalgete lippude peitmine. 
   Saladuskatte all vahetati 1940. a. augus-
tis Eesti Üliõpilaste Seltsi ajalooline lipp 
Eesti Rahva Muuseumi varakambris dupli-
kaadi vastu. Seejärel maeti lipp Viljandis 
maha. Kartuses, et lipp pole piisavalt niis-
kuskindlas kastis, toodi see 1942. aasta 
juulis peidupaigast välja. Algul kavatse-
ti lipp muuseumi tagasi viia, kuid siiski 
otsustati ära oodata selleks sobivam aeg. 
Aasta hiljem peitis Karl Aun Seltsi ajaloo-
lise lipu isatallu Põhja-Tartumaal. 
   1941. aastal asendus üks okupatsioon 
teisega. Enne uue võõrvõimu kehtesta-
mist heisati 28. augustil 1941. aastal Pika 
Hermanni torni Eesti riigilipp. Peagi ilmus 
selle kõrvale ka haakristilipp, mis järgmi-
sel päeval juba üksinda lehvima jäi. Uued 
võimud ei keelanud Eesti lippude kasu-
tamist, kuid sinimustvalges lipus nähti 
vaid kohalikku rahvussümbolit. Kui Saksa 
okupatsiooniväed Eestist 20. septembril 
1944. a. taandusid, sai sinimustvalge riigi-
lipp jällegi paar päeva (20.-22. september) 
lehvida Pika Hermanni tornis. 
   Maa taasvallutamise järel Nõukogude 

Liidu poolt jätkusid relvastatud vabadus-
võitlust metsavennad. Heisatav sinimust-
valge lipp andis märku vastupanu jätkumi-
sest ning tekitas tunde, et kõik ei ole veel 
kadunud. Eri paigus heisati sinimustval-
geid riigilippe võidupühal ja iseseisvuspä-
eval. Näiteks 1949. aastal heiskasid Võru 
koolinoorte vastupanurühma „Noored 
kuperjaanovlased“ suure Eesti riigilipu 
linna keskel kasvanud puule. Puutüvele 
mässiti okastraadi abil tühi kast, millel silt 
„Mineeritud“. 24. veebruari hommikul 
avanes ülev pilt – kogu linn oli dekoree-
ritud lendlehtede ja sinimustvalgete lipu-
kestega, puu ladvas lehvis eesti rahvale nii 
kallis sinimustvalge lipp.
   Sinimustvalge lipp jäi piiranguteta lehvi-
ma välisilmas. Igal suuremal perekondli-
kul või kogukondlikul üritusel heisati sini-
mustvalged lipud ning rahvusvärve kasuta-
ti palju dekoratsioonides. Suurejooneliselt 
tähistati Eesti lipu 75. ja 100. aastapäeva. 
Kodu-Eestis kombineeriti aga vastupanu-
märgina sinimustvalget värvikombinat-
siooni oma riietusse ning aeg-ajalt heisati 
sinimustvalgeid lippe.

Sinimustvalge tagasitulek ja 
tänapäev

Eesti rahvas kasutas okupatsiooniajal 
sinimustvalget värvikombinatsiooni 
võitlusvaimu ja oma identiteedi hoid-
miseks. Ametlikult toodi sinimustvalge 
värvikombinatsioon välja esmakordselt 
Tartu Linnamuuseumis eestiaegse sõja-
väelase mundril. 80ndate teisel poolel 
alanud uutmine ja avalikustamine andsid 
võimaluse arutleda tabuteemade üle, seal-
hulgas küsida ja leida vastuseid sinimust-
valge värvikombinatsiooni kohta. 
   1988. aastal tõi muinsuskaitseliikumi-
ne esimest korda suure avalikkuse ette 
keelatud rahvusvärvid Tartus. Toona kanti 
kolme – sinise, musta ja valge lipukanga-
ga lippe rongkäigu eesotsas. Rahva survel 
legaliseerisid võimud 23. juunil 1988. a. 
sinimustvalge värvikolmiku rahvusvär-
videna, misjärel ilmusid nii uued kui 
ennesõjaaegsed sinimustvalged lipud 
massidesse (öölaulupeod, Tartu muusi-
kapäevad). 
   Rahvuslipu heiskamine Pika Hermanni 
torni toimus 24. veebruaril 1989. a. 
   Sinimustvalge rahvuslipu massiline kasu-
tamine visualiseeris okupatsioonivõimule 
rahva tahet iseseisvumiseks ning võõrvõim 
asus tegema mugandusi: 8. mail 1990. a. 
võeti vastu seadus Eesti sümboolikast, mis 
muutis riigi nime Eesti Vabariigiks, muutis 
kehtetuks okupatsioonivõimu sümbolid 
ning taaskehtestas sinimustvalge triko-
loori riigilipuna.

Palume registreerida rahvusliku käsitöö 
ja talutoodete müüjatel 

tel. 5332 6679 (Otepää Naisselts).

Lipulugu
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Palupera vallavalitsuses
17.04.2009:

 Tagastati Neeruti külas A.Õ-le õigusvastaselt võõran-
datud Vahesaare A-19 talu maadest, sihtotstarbega maa-
tulundusmaa 9,6 ha.
 Väljastati ehitusluba Järve Arenduse OÜle Palupera 
külas Veevõtu kinnistul asuva ridaelamu krt.nr 1 rekonstru-
eerimiseks.
 Väljastati ehitusluba Palupera Vallavalitsusele Palupera 
külas Veevõtu kinnistul asuva ridaelamu krt.nr 2 rekonstru-
eerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Hellenurme külas 
Populuse kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Miti külas Oinamäe 
kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimiseks.
 Lubati vallavanemal sõlmida leping valla kruusakattega 
teede greiderdamiseks OÜga Anes Veod.
 Anti kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni, kaks 
toetust retseptiravimite hüvitamiseks kogusummas 1089 
krooni, kaks toetust küttepuude ostmiseks a´1000 krooni, 
üks toetus lapse prillide ostmiseks 845 krooni ja üks sün-
nitoetus lapse 1-aastaseks saamisel.

29.04.2009:
 Väljastati kirjalik nõusolek RMK metsaparandustalitu-
sele seoses Hellenurme külas asuva Elva jõe silla uuendus-
tööde tegemiseks vajaliku vee-erikasutusloa taotlemiseks.
 Nimetati Hellenurme külas vaba põllumajandusmaa 
nr.8, suurusega 17,62 ha, sihtotstarbega maatulundusmaa, 
Vahesaare katastriüksuseks.
 Lubati vallavanemal sõlmida tööettevõtulepingu lisa 
Palupera sotsiaalmaja katuse rekonstrueerimise lisatöö-
dele summas 12 012 krooni.
 Anti kolm toetust retseptiravimite hüvitamiseks kogu-
summas 1407 krooni ja üks matusetoetus 2000 krooni.

AMETLIK INFO

Korraldatud jäätmeveo ra-
kendumisest Palupera vallas
SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskus koos Valgamaa Oma-
valitsuste Liiduga korraldas avaliku konkursi jäätmevedaja 
leidmiseks Valga maakonna II jäätmeveo piirkonnas, kuhu 
kuuluvad Palupera, Helme, Põdrala, Hummuli ja Puka vallad 
ning  Tõrva linn ja Valga linna II jäätmeveopiirkond. Konkursi 
võitis AS Cleanaway, kelle pakkumine oli soodsaim.
   7. aprillil allkirjastati leping, millega antakse AS Cleana-
wayle ainuõigus vedada korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmeid (segaolmejäätmed, paber- ja kartong ning suurjäät-
med) Palupera valla haldusterritooriumil 2 aasta jooksul 
alates 01. augustist 2009.a. Seadusest tulenevalt lõppevad 
31. juulist 2009 automaatselt kõik seni kehtivad jäätmeveo 
lepingud.
   Korraldatud jäätmeveo rakendumisel muutuvad teenus-
tasud 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 kompaktse hoonestusega aladel, mis on 
üldplaneeringuga määratletud detailplaneeringu koostamise 
kohustusega aladeks, on kord kuus ning hajaasustusaladel 
kord kolme kuu jooksul (Palupera Vallavolikogu 31.10. 2008.a 
määrus nr 1-1/ 18).
   Vedaja poolt esitatakse jäätmevaldajale arve kõikidele 
jäätmeregistrisse kantud jäätmevaldajatele, sõltumata 
sellest, kas jäätmevaldaja ja jäätmevedaja vaheline leping on 
sõlmitud.
   Erandjuhul võib jäätmevaldaja taotleda korraldatud jäätme-
veoga mitteliitunuks lugemist. Põhjendatud taotlus tähtajali-
seks ja erandkorras korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemiseks esitatakse vallavalitsusele. 
   Jäätmevaldajal on tarvis rentida või osta temale vajalik 
mahuti jäätmevedajalt või kaubandusvõrgust. 
   AS Cleanaway korraldab kliendipäevad korraldatud jäätme-
veo rakendumisest Palupera vallas 12. mail kell 17.00 Nõuni 
maakultuurimajas  ja 18. mail kell 17.00 Hellenurmes, valla-
majas.  Kliendipäeval selgitatakse kohalikele inimestele kor-
raldatud jäätmeveo olemust, räägitakse selgemaks lepingute 
sõlmimimine ning saab esitada küsimusi jäätmevedajale.

SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse keskkonnaspetsialist 
JANE MÖLDER

Palupera Vallavolikogu võttis 25. veebruaril 
vastu valla 2009. aasta eelarve, kuid juba 
märtsikuu istungil tuli teha Vabariigi 
Valitsuse määrustest tulenevad kärped palju-
des kavandatud plaanides. Praeguse seisu-
ga on valla 2009. a. eelarve tulude-kulude 
üldmahuks kavandatud 21,14 miljonit kroo-
ni, mis on 1,5 miljonit vähem kui 2008. 
aasta eelarve vastu võtmisel (s.h. projektide 
toetused investeeringuteks ja laen).  
   Tasandusfond riigieelarvest vähenes 
mullusega võrreldes 760 000 krooni. Lisaks 
sellele on veel tulude ja kulude artikleid, mis 
mullusega võrreldes riigieelarvest vähen-
datud on, need on sihtsuunitlusega summad 
– vähendati kohalike maanteede remonti-
miseks eraldatud summat (-1038 tuh. kr.), 
lasteaiaõpetajate töötasu kompenseerimi-
se summat kogu ulatuses (-98 tuh.kr.) ja 
oluliselt toimetulekutoetusteks väljamaks-
tavat summat  (-168 tuh. kr.). Seega saab 
toimetulekutoetust määrata vaid eelnevatel 
aastatel väljamaksmata summadest, mida 
alles 328 tuh. krooni. 
   Positiivse otsuse saanud rahastajate finant-
seralduste osas on eelarvet kinnitades teada 
suurem osakaal kogu eelarve mahust (22%) 
kui 2008 aastal. Kui ka 2008 aastal, tulu-
maksu ülelaekumise tõttu polnud Palupera 
vallal pangalaenu vormistamiseks vajadust, 
siis 2009 aasta eelarves kajastub investee-
ringute teostamiseks, omaosaluste lisami-
seks 2,4 milj. krooni suurune pangalaengi. 

Tegelik vajadus selgub aga siiski eelarve-
aasta kestel.  Põhiosa pangalaenust planee-
ritakse kulutada Nõuni uue külaraamatuko-
gu-infokeskuse  kaasfinantseeringuks,mille
ehitus käimas ja Palupera mõisahoone katu-
sekatte restaureerimiseks, millega alustatak-
se juunikuus. 2009 aastat alustas Palupera 
vald  ilma laenukohustuseta.
   Olulisematest muudatustest veel – 2009. 
aastal ei saa Palupera vald osaleda kahjuks 
Hajaasustuse veeprogrammis rohkem, 
kui eelmisest aastast vabanevate vahendi-
te ulatuses. Eelarvet veebruarikuus vastu 
võttes planeerisime osalemist küll laenu 
võttes, kuid kahjuks kohalikele omavalitsus-
tele sellisteks kulutustest märtsikuust alates 
laenu ei võimaldata. Samuti oli esialgses 
valla eelarve variandis kajastatud Päidla 
elamute uus puurkaev, Hellenurme mõisa-
pargi mänguväljak jpm. Nende plaanitud 
tegevuste jaoks tuleb püüda otsida aasta 
kestel veel teisi võimalusi. 
   Loodame, et kinnitatud, planeeritud eelar-
ve ei pea aasta kestel elama üle rohkem 
kärpeid, sest olemasolev on juba niigi napp 
säästueelarve. 
  Suurim osa kuludest on järjekordselt 
suunatud haridussektorisse – 40%, inves-
teeringutesse 28%, sotsiaalhoolekandele 
kulub eelarvest 8%, kultuurile ja spordile 
koos kolmanda sektoriga 10%. Volikogu 
ja vallavalitsuse kulutuste katteks kulub 
6% eelarvest.

Palupera valla 
2009. aasta eelarvest

KULUD (kroonides, märtsist)

VOLIKOGU  180 925
VALLAVALITSUS, RAHANDUS, ÜLDKULUD 1 045 032
MAAKORRALDAJA 222 500
SOTS. TÖÖTAJAD 253 760
MAAKORRALDUS 185 550
LIIKMEMAKSUD, OSALUS 245 358
MAANTEETRANSPORT, KORRALDUS 446 300
TURISM 15 000
BIOL. MITMEKESISUS, JÄÄTMED, HALJASTUS 172 000
KOMMUNAALMAJ., ELAMUMAJ., VALGUSTUS 331 870
MUUSIKAKOOLID 303 100
HELLENURME RMT. KOGU 130 700
NÕUNI RMT. KOGU 5 096 398
HELLENURME KULT. MAJA 73 850
NÕUNI KULT. MAJA 452 360
KULTUURI, HARIDUSE MUUD 24 000
PALUPERA PÕHIKOOL 6 145 054
ALUSHARIDUS 1 872 940
OSTETUD TEENUS-HARIDUS 1 114 600
ÕPILASLIINID 500 000
HOOLDEKODUD 400 000
SPORT, VABA AEG, SELTSITEGEVUS 503 250
PERETOETUSED, MUU SOTS. KAITSE, KORRALDUS 502 310
TOIMETULEKUTOETUS 328 187
HOOLDAJATOETUS, PUUDEGA LAPSED 360 400
PÄÄSTETEENISTUS 5 000
LAENU TEENINDUS 50 000
OTEPÄÄ TEATAJA 74 400
KALMISTU 35 000
VALIMISED 40 000
RESERV 27 742
KOKKU 21 137 586

TULUD

ÜKSIKISIKU TULUMAKS 5 795 000
MAAMAKS 537 000
RIIGILÕIV 60 000
KANTSELEI 5 000
MAAVARAD, VEE ERIKASUTUS JM. 695 000
TOETUSED RIIGILT 2 411 710
TEEDE KORRASHOID 356 300
HARIDUSKULUDEKS 2 314 012
LASTEVANEMATE OSALUS 25 000
ÜÜRI- JA PILETITULU 51 000
VALLAVARA MÜÜK 155 000
SA KIK, EAS jt. 5 249 520
TEISED KOV-id 434 300
PANGALAEN  2 337 750
ÕPPELAEN 30 625
A/A JÄÄK 678 960
MUUD 1 409
KOKKU 21 137 586

KORRASTUSTÖÖD

Palupera Vallavalitsus ootab hinnapakkumusi hiljemalt 13. mail 2009.a. bussipeatuste 
trimmerdamiseks ( 5 tükki) ja bussiootepaviljonide, -peatuste (13 tükki) ümbruse (s.h. 
prügikastid) korrastamiseks kevadest-sügiseni, vastavalt vajadusele.
   Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. Palupera 
Vallavalitsus märksõnaga „Palupera bussipeatus“. Info peatuste ja paviljonide kohta tel. 
7679 502, 5174 740.

Ühel päikselisel kevadpäeval said 
Vapramäe maastikukaitseala parklas 
kokku retkejuht Anneli Lehtla, tema 
abiline Maarja ja Palupera Põhikooli 
esimese kooliastme õpilased. 
Õppeprogrammi „Matemaatika 
looduses“ raames läbi erinevate 
mängude ja tegevuste kordasime 
üle paaris- ja paaritud arvud, suurem, 
väiksem, lihtsamad geomeetrilised 
kujundid, õpitud reeglid. 
   Kõik matkasellid jagati kaelakaar-
tidel olevate kleepsude järgi kolme 
rühma: lehed, päikesed, liblikad. 

Suurem aitas väiksemat ja kõik 
ülesanded said lahendatud. Õpilastele 
meeldis pika käbiussi meisterdami-
ne. Elevust tekitas ka riidepuu abil 
poolekiloste liivakottide kaalumi-
ne. Pärast tuli võistkondadel koguda 
pool kilo kuuse- või männikäbisid 
või lehti. Kõige rohkem aega kulus 
lehekogujatel, sest kevadised kuivad 
puulehed ei kaalu ju midagi. Pärast 
kõrgest mäest allajooksmist otsisi-
me kergeks eineks mõeldud karbike-
si kaneeliküpsistega. Küll maitsesid 
hästi! Võistlusrohkele päevale pani 

punkti täringumäng numbrikaartide-
ga ühest kolmekümne kuueni. Iga 
arvukaardi tagaküljel oli lahendamist 
ootav ülesanne või tegevus loodusli-
ke vahenditega. 
   Õpilaste arvates oli matk tore, 
sai mängides matemaatikat õppi-
da, matkata Vapramäe matkarajal, 
panna proovile oma nutikus, sõrme-
de osavus, kiired jalad. Aitäh VVV 
retkejuht Annelile, tema abilisele 
Maarjale meeldejääva päeva eest! 
   Matemaatika on vahva! 

RELIKA KALBUS

Matemaatika looduses 

Hellenurme kultuurimajas 

15. mail kell 20.00

kevadpidu
Esineb ansambel “Vaene 

Pillimees”

Pääse  60 krooni

Info 5662 2044, Elsa

Juba teist aastat tähistab 
Palupera Põhikool jüripäeva 
mõisapargijooksuga, milles 
osalevad nii õpilased kui ka 
nenede vanemad ja teised 
huvilised.

mailto:palupera@palupera.ee
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Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

Hellenurme Noortekesku-
se heakorrapäev

Laupäeval 9. mail suur heakorrapäev Hel-
lenurme noortekeskuses. Võta kaasa sõber, 
pere, hea tuju ja tule kell 12.00 rehaga õue. 
Koristame üheskoos noortekeskust seest 
ja väljast. Üheskoos peame ka peale tööd 
pikniku.

Muinsuskaitse talgu-päev 
16. mail Palupera vallas

1.Hellenurme veski juures – koristus- ja 
lammutustööd. 
2.Hellenurme mõisa kalmistu – võsa ja risu 
koristamine, matmiskohtade puhastamine, 
hauakivide puhastamine, mahalangenud 
okste lõkkeplatsile kandmine, võsa põleta-
mine. 
3.Palupera mõisa park – võsa ja risu korista-
mine, tiigi kaldaäärte puhastamine, lillepee-
narde korrastamine, mahalangenud okste 
lõkkeplatsile kandmine, võsa põletamine.
Tule Eestimaa mälestisi korrastama! 
Registreeru http://talgud2009.umarlaud.
eu/7.html.

Korraldatud jäätmeveo 
infopäev

Nõuni maakultuurimajas 12. mail algusega 
kell 17.00 (AS Cleanaway, SA Valga Piirkon-
na Keskkonnakeskus, vallavalitsus).
Kell 19.00 algab vestlusring Palupera valla 
külade arendamisest. Arutelu juhib Ivika 
Nõgel. Osaleb ka Europarlamendi liikme 
kandidaat Anto Liivat. Küsimused-vastused 
saadikule päeva lõpus. Kogu õhtupoolik on 
osalemiseks kõigile Palupera valla elanikele!

Korraldatud jäätmeveo 
infopäev 

Hellenurmes, vallamajas 18. mail algusega 
kell 17.00.

Palupera vallavolikogu ja -vallavalitsuse 
kohtumine Nõuni piirkonna rahvaga 

13. mail algusega kell 18 

Nõuni maakultuurimajas.

Imeilusal pühapäeval kogunes suur hulk külarah-
vast Nõuni külaplatsile, et korrastada mänguväl-
jakut ja külakeskuse teeääri. Tee äärest korjasid 
lapsed kokku kottide viisi lume alt ilmsiks tulnud 
varandust, mida inimestel enam vaja ei läinud ning 
Nõuni küla teeäärne kraav oli see kõige õigem 
koht, kuhu oma väärt kraamist vabaneda. 
   Alati tekitab minust imestust, kuidas täis pudel 
või jäätisepakk mahub autosse või kätte, aga nagu 
see on tühjaks tarbitud, ei mahu see meie liikuvas-
se vahendisse või väiksesse pihku enam kuidagi 
ära, ja peab sellest hetkega vabanema.

   Kokku sai kraabitud veel tohutu hulk puulehti 
ning raske ja suure lumega talve tagajärjel murdu-
nud männioksi. Mitmetunnise rassimise ja tassi-
mise järel sai Palupera valla toetusel maitsta sooja 
talgusuppi ja küpsiseid peale krõbistada, kõige 
lõpuks mõnusasti päikese käes oma väsinuid luid 
liikmeid sirutada.
   Tänan kõiki, kes ikka ja jälle võtavad kutset 
kuulda ja tulevad appi, et pingutada meie oma 
küla parema väljanägemise heaks.

RUTA REIM, Nõuni külaselts

Nõuni küla heakorratalgud

Veel mõnusam on mõtelda koos elurõõmsas selts-
konnas. 1. mail kogunes Nõuni mõttekotta 13 
toredat talgulist vanuses seitsmest seitsekümne-
ni, et koos mõelda. 
   Alguses peas keerelnud küsimused ja kaht-
lused said koos arutledes positiivsed vastused. 
Kuidas tagada maal linnaga samaväärne arstia-
bi? Kuidas saada mahetoit inimeste toidulauale? 
Kuidas vähendada tehniliste energoväljade mõju? 

Kuidas olla hea laps? 
   Vastused on lihtsad – korja emmele lilli, saa 
sõbraks maal Maasut kasvatava vanamemmega, 
kasuta elektroonilisi seadmeid nii palju kui vaja-
lik ja nii vähe kui võimalik jne. Ja tunne rõõmu 
oma perest, lähedasestest, sõpradest ning meie 
kaunist Eestimaast!

Nõuni mõttekoja kojavanem Marika Viks

Mõtelda on mõnus!

Meil kestab vahva projekt TEIP ehk Teeme 
Elu Ise Põnevaks ehk Tegutseme Emaga Isaga 
Perega, mille käigus oli kindel soov külastada 
ka Pokumaad. 
   3. mai keskpäeval alustasimegi sõitu Pokumaa 
poole. Meid oli päris palju ning buss oli täis elevust 
ja sagimist. Kõigepealt külastasime Tamme-Lauri 
tamme, mis oli veelgi suurem, kui rahatähe pealt 
paistab. Siis suundusime juba pokurajale, tutvu-
sime matkarajal taimedega, käisime ära linnu-
vaatlustornis, kiikusime ja pidasime pikniku. 

Printsess nimega Padi

Elasid kord kuningas ja kuninganna. Ühel heal päeval 
täitus nende suurim soov ja nad said endale imekauni 

tütre. Juhtus aga kurb lugu: kuninganna suri pärast tütre 
ilmaletoomist. Kuningas ei osanud tütrele ilusat nime pan-
na. Esimesena tuli talle meelde Padi. Kuninga jaoks kõlas 
see ilusalt ja nii saigi tütre nimeks Padi.
   Möödus kakskümmend pikka aastat ja Padi sirgus 
kauniks naiseks. Kuningas oli aga raskelt haige, kuid tema 
viimane soov oli veel täitumata. Kuningas soovis, et ta 
saaks vanaisaks, tema tütar Padi ei olnud aga veel mehele 
saanud. 
   Padi otsustas endale meest otsima hakata. Möödus 
aasta ja teinegi, kuid Padi ei olnud ikka veel endale meest 
leidnud. Ta mõistis, et asi on tema nimes. Padi rääkis 
sellest oma isale ja kuningale tuli suurepärane mõte. Ta 
otsustas korraldada proovilepaneku, kutsuda kokku kõik 
vabad ja vallalised noormehed. Need peavad seisma 
ükshaaval printsessi ette ja see noormees, kes naerma ei 
hakka ja võtab printsessi tõsiselt, saab tema meheks.
   Määratud päeval istus Padi oma troonile. Tema ees 
järjekorras seisid tuhanded mehed. Printsessi ette astus 
esimene mees. Kui jutt juba alata sai ja üksteise nimesid 
küsiti, vastas Padi: „Minu nimi on Padi.“ Mehe suust purs-
kus naer ja ta astus ukse poole. Samasugune lugu juhtus 
ka järgmise mehega, ja järgmise mehega, ja järgmise 
mehega... 
   Päeva lõpuks olid peaaegu kõik mehed ära käinud ja 
lahkunud suure naeruga. Padi oli juba lootuse kaotanud. 
Järjekorda oli jäänud veel üksainukene mees ja printsess 
oli kindel, et ka tema lahkub naeruga. 
   Noormees astus printsessi ette ja alustas juttu ning 
küsis tema nime. Padi tõmbas hinge ja lausus: „Ma tean, 
et sa hakkad naerma, aga mu nimi on ... Padi.“ Noormehe 
pilk jäi maha ja ta vastas : „Ära muretse, minu nimi on 
Tekk.“ Padja silmad lõid särama ja ta hüüdis rõõmsalt oma 
isale, et see noormees on see õige. 
   Möödus vaid nädal, kui Tekk juba kuninga käest tema 
tütre kätt palus. Kuningas oli rõõmuga nõus ja ka Padi oli 
väga õnnelik. Padjast sai kuninganna ja Tekist kuningas 
ning neil sündisid kaksikud, kellele nende vanemad panid 
nimeks Lina ja Püür. Kuninga soov täitus ning Padi ja Tekk 
oma lastega elasid õnnelikult elu lõpuni.

ALICE ANDRESSOO, Palupera põhikool, 7. klass

ERIPREEMIA 

ÜLERI IKL IKUL STEN ROOSI 
MUINASJUTU VÕISTLUSEL

Loomulikult nägime teel ka päris pokusid. 
   Pokukojas saime tuttavaks Edgar Valteri idee-
de, loomingu ja pokude eluga. Nägime ära kõik 
Pokukoja salasopid, saime ise meisterdada kilke, 
tantsida ja muinasjutte kuulata. Veetsime ühe tore-
da päikesepaistelise päeva koos Puuko, pokude 
ja kõigi teiste Edgar Valteri sõpradega. 
   Oli hästi tore pühapäev sõprade ja pere selt-
sis.

KERTU KULASALU

Tore pühapäev Pokumaal

Hea tervisespordisõber!
Ootame pühapäeval, 17. aprillil kell 12

NÕUNI KEVADMATKALE.
*start Nõuni parkimisplatsilt;
*haara kaasa käimiskõnnikepid või tule lihtsalt kõndi-
ma:
*meie poolt matkasupp, sinu poolt hea tuju.

Matka korraldab Nõuni Maanaiste Selts, toetab Valga-
maa Spordiliit, Palupera vald.

Info: 5346 5648 Marika

Kutsume teid 

laupäeval, 9. mail kell 19 
Nõuni kultuurimajja

VÄIKESELE KEVADKONTSERDILE –
sulle laulan oma kaunimad laulud, sulle jutustan 
kaunimad jutud armas ema, vanaema...

Väike kontsert lastelt, emmedelt,vanaemadelt.
Muusikalist külakosti toovad Väägvere pillimehed.
Traditsiooniline TORDIOKSJON.

20. mail kell 19.00 kohtub 
Hellenurme vallamajas Europar-
lamendi saadikukandidaat Edgar 
Savisaar Palupera valla rahvaga.

Mõttetalgud Palupera 
Pritsikuuris
Kevadpühadel oli Paluprea Pritsikuuri mõt-
tetalgutele kogunenud 15 osalejat. Rõõm 
oli näha, et oma mõtteid oli tulnud jagama 
nii noored, kui ka eakamad. Peale rikkaliku 
talgulaua katmist ja avasõnu asuti talgujuht 
Katrin Otteri(kelle vanaema on olnud 
Hellenurme mõisas koduõpetaja) abil oma 
mõtteid ja muresid kaardistama. Põhilised 
kitsaskohad leiti ikka oma kodukülast ja 
vallast.
   Tunti muret, et vallas toimuva info ei jõua 
alati rahvani või on liiga keeruliselt kirja 
pandud. Oleks vaja rohkem lahti kirjutada. 
Arutati võimalusi mida saaks külamajas veel 
teha.
   Talgujuht oli oma ala spetsialist, ning lõ-
puks oli leitud suuremale osale küsimustest 
ka vastused.
    Kirjutasime pöördumise valda, et valla 
otsused rohkem lahti kirjutatakse ja valla 
infot ka teadete tahvlitele riputatakse. Ilvar ja 
Harri lubasid ehitada uue teadete tahvli koos 
pingiga „Klaveriküla„ algusesse. Astrid ja 
Anne lubasid kokku kutsuda külamajas vest-
lusringe. Samuti otsustasid Artur ja Marek 
organiseerida ühiseid spordivõistluste vaa-
tamisi külamajas. Ühiselt lubati olla edaspidi 
veel aktiivsemad külaelanikud.
   Kokkuvõttes oldi päevaga rahul, kuid ne-
nditi, et näiteks prügi oleks rohkem tahtnud 
koristada. 

Palupera Pritsikuuri kojavanem 
KALEV LÕHMUS

TALGU- JA INFOPÄEVAD, 

KOHTUMISED

mailto:palupera@palupera.ee
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Puka vallavolikogus:

 Puka alevikus Kesk tänaval  asuvate kinnistute 
3 ja 5 vahel kulgev tänav nimetati Bruno Jungi 
tänavaks ning uuteks aadressandmeteks kinnistu-
tel endine Kesk 5a uueks aadressiks Bruno Jungi 
2, endine Kesk 9 Bruno Jungi 4, alajaam Bruno 
Jungi 4a ning Kesk 9a Bruno Jungi 6.
 Kinnitati Euroopa Parlamendi valimisteks jaos-
konnakomisjoni koosseis: Harri Irv, Anita Kallis, 
Helgi Pung, Leonora Piho, Renna Kiin, Kaire 
Pedajas, Maiu Püüa, Piret Vahi, Reili Kangro ning 
asendusliikmeteks Marina Kala ja Lea Trees. 
 Määrati Puka Vallavalitsuse 2008. aasta majan-
dusaasta auditeerija.

Puka vallavalitsuses 
aprillis:

 Moodustati Puka vallas üks valimisjaoskond. 
Eelhääletamine toimub Puka vallavalitsuse hoones 
Puka alevikus Kooli tn 6, nendel päevadel saavad 
hääletada ka valijad väljaspool oma elukohajärgset 
valimisjaoskonda, valimiste päeval toimub hääle-
tamine Puka rahvamaja ruumides Puka alevikus 
Kesk tn 47.
 Nõustuti Purtsi külas Aakre metskond 18 ka-
tastriüksuse uutes piirides, s.o 1680,26 ha riigi 
omandisse jätmisega.
 Anti nõusolek Tinno-Tiitso talumaade lahustük-
kide ning Ala-Nüssiku talumaade tagastamiseks;
 Väljastati ehitusluba omanikule elamu ehita-
miseks Ruuna IV kinnistule;
 Nõustuti Põru külas asuva Palu katastriüksuse 
jagamisega kaheks iseseisvaks maaüksuseks – Palu 
ning Palumetsa, sihtotstarbega maatulundus-
maa.
 Otsustati maksta toimetulekutoetust kahele 
isikule,
 Anti nõusolek Põru külas asuva Ruusamäe 
maaüksuse, suurusega 3,79 ha, ning Prange kü-
las asuva Virgi maaüksuse, suurusega 2,01 ha, 
ostueesõigusega erastamiseks.
 Otsustati maksta ühekordset toetust kuuele isi-
kule kokku 5500 krooni ning sünnitoetust ühele 
isikule 5000.- krooni ulatuses.

8  P U K A

AMETLIK INFO

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

Puka meesansambli sünni-
päevakontsert

PLANEERINGUD

Detailplaneeringu es-
kiislahendusi tutvusta-
vad avalikud arutelud
Puka Vallavalitsus korraldab 18. mail 2009, algusega 
kell 10.00 Puka Vallavalitsuse ruumides Järve 
maaüksuse detailplaneeringu lähteseisukohti ja 
eskiislahendust tutvustava arutelu.
   Järve maaüksuse detailplaneeringu eesmärgiks 
on seadustada Järve maaüksusele, asukohaga 
Purtsi küla, põlenud elamu asukohta omavoliliselt 
rajatud elamu, määrata ehitusõiguse abihoonete 
rajamiseks.
   Detailplaneeringu materjalidega on võimalik 
tutvuda Puka Vallavalitsuse ruumides tööpäeviti kell 
09.00-12.00 ja 14.00-16.00.ajavahemikul 11. mai 
kuni 18. mai.

Puka Vallavalitsus korraldab 18. mail 2009, algusega 
kell 11.00 Puka Vallavalitsuse ruumides Vooremäe 
puhkeala detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiis-
lahendust tutvustava arutelu.
   Detailplaneeringu eesmärgiks on vabade maade 
munitsipaliseerimine turismipiirkonna väljakujun-
damiseks krundi moodustamine, randumiskoha 
asukoha määratlemine, vaatetorni asukoha määrat-
lemine ja puhke rajatiste asukoha määratlemine.
   Detailplaneeringu materjalidega on võimalik 
tutvuda Puka Vallavalitsuse ruumides tööpäeviti kell 
09.00-12.00 ja 14.00-16.00.ajavahemikul 11. mai 
kuni 18. mai.

Puka Vallavalitsus

Laupäeval, 27. märtsil pidas 
oma viiekümne teist sünnipäe-
va Puka meesansambel. Oli 

aasta 1957, kui tollasest meeskoo-
rist valiti välja neli noort meest 
kvartetiks. Nende seas ka Nikolai 
Saarmann, kes laulis 2003. aastani. 
Lahkudes ta arvas, et on juba vana 
laulmiseks. 1965. aastal tulid laulma 
Roland Sisask ja Vello Raagmets. 
Viimatinimetatu laulis ansamblis, 
kuni tuli ette võtta elukoha vahetus. 
1976. aastal liitus ansambliga Ants 

Kallis ja 1980. aastal Eerik Müts. 
Ansambli pikaajaliseks juhendajaks 
sai Tõnis Ainso. 
   Ansambel täienes metskonna meeste 
arvel ja Tõnis juhendas seda ansamb-
lit kuusteist aastat. Praegustest laulu-
meestest on Enno Pung ja Ants Ilves 
laulnud ansamblis alates 1990. aastast. 
1997. aasta kevadel tuli laulma Mati 
Kõiv ja sügisel sai ansambli juhenda-
jaks Sille Lõõndre. 
   Neli aastat tagasi, olles Rõngus kont-
serti andmas, „räägiti ära“ Peep Harju 

ja möödunud aastast laulab Marko 
Koort.
   Kontsert algas meie kodupaiga laulu-
ga “Puka valss”. Juba selle laulu lõppe-
des kostis saalist tugev aplaus. Oli ju ka 
vallarahvas kogunenud saali, et kuula-
ta meeste laulu. Tervitamas oli Tõrva 
meesansambel ja meie naisansam-
bel. Lauldi vaheldumisi. Enno ning 
Mati esinesid ka solistidena. Kontserdi 
lõppedes õnnitleti päevakangelasi. 
   Tervituskõnega pöördus meeste 
poole vallavanem Heikki Kadaja, 

kes oma sõnul on üks meesansambli 
fännajatest. Ta soovis meestele veel 
pikkadeks aastateks laululusti. Puka 
mehed kutsusid oma sõbrad ja kõik 
endised lauljad lavale, et üheskoos laul-
da “Metsade süles“. 
   Hiljem kohvilauas istudes arutati edas-
isi esinemisi ja plaane. Meesansambel 
esindas Valgamaad 2. mail Kagu-Eesti 
vokaalansamblite päeval Lüllemäel. 
   Meestel on plaanis anda välja oma 
plaat, juba terve suvi valmistuti selleks 
ja nad loodavad sel aastal plaadi valmis 
saada. 
   Mehed, soovin teile veel pikkadeks 
aastateks kestvat rõõmu ja laululusti!  

Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

PUHKUSED
Juhtivkonstaabel Aarne Vihm puhkusel 4. mai-5. 
juuni. Asendab Palupera valla vanemkonstaabel Tõnu 
Ainsoo, telefon 5349 5162.
Vallasekretär Anita Kallis puhkusel 4.-22. mai. 
Puhkuse ajal vastuvõtt vallamajas teisipäeviti kell 9-16. 
(telefon 510 0177).
Maanõunik Adu Kurg puhkusel 27. aprill-15. mai. 
Puhkuse ajal vastuvõtt vallamajas teisipäeviti kell 9-16.

SÜNNID
Ott Ottisaar 19. aprill

Puka Vallavalitsus kutsub 
HEAKORRATALGUTELE

Läbi aegade on eestlased teinud kevadeti suuremaid 
või pisemaid koristusaktsioone. Eks ole sellel põh-
jusiju mitmeid. Sulab ju kevadel lume alt välja palju 
prahti, mis silma torkab ja oma kodu ning maad ar-
mastavad eestlased tahavad ju kodud korras hoida. 
Kevad on ka uue alguse aeg ja seegi kutsub inimesi 
alustama korrastamise ja uute tegevustega. 
   Varasemate aegade ühistegemistest on meil näide 
omast käest. On ju Puka rahvas ehitanud üheskoos 
talgute korras Puka Rahvamaja. Kahjuks on viimastel 
aastatel ühistegevus järjest rohkem vajunud unarus-
se.
   Usume, et nüüd on viimane aeg asuda seda viga 
parandama ja taas käivitada eestlastele omane 
ühistegevus. Meil on päris palju parke ja muinsus-
kaitselisi objekte, mis vajaksid puhastamist võsast 
ja prahist. Ka mitmed riigile kuuluvad maad või 
muu avalikult kasutatav maa on kasvanud võssa või 
loobitud prügi täis.
   Valla koristustalgupäevad on just see võimalus, 
kus saame korda meid häirivad kohad ja luua uusi 
vaatamisväärsusi, tulla välja kodust ning koos teha 
midagi kasulikku, mis jääb pärast ka kõigile teistele 
vaadata.
   Kutsumegi kõiki ühinema 15. mail kell 15.00 ja 
16. mail kell 10.00 ülevallaliste koristustalgutega ja 
teeme Puka valla puhtaks!
   Kavandame töid mitmetes piirkondades ja kutsu-
me appi korteriühistute ja seltside esindajad. Esime-
ne kokkusaamine toimus 28. aprillil. Oleme tänulikud 
kõigile esindajatele kaasamõtlemise eest, sest kõik 
kutsutud võtsid koosolekust osa ning osalejad näita-
sid üles teotahet ja soovi midagi ära teha.
   Lubatud on moodustada oma meeskonnad, sellest 
palume teavitada. Registreerimine on vajalik, sest 
siis oskame planeerida, kui suures mahus töid tee-
me. Registreeri ennast või oma meeskond hiljemalt 
11. maiks telefonidel  7669 410, 5843 4843 ja e-maili 
teel aadressil: vallavalitsus@puka.ee. või meeskondi 
moodustavatele isikutele.
   Meeskondasid moodustavad:
Piret Vahi, Tarmo Kosk, Üllar Sarv, Andrus Teorein, Tatjana 
Stets, Karin Sallok, Eha Luide, Lea Madissov, Riina Siik, Anneli 
Sarnit, Ene Müts, Helgi Pung ja Õnne Paimre.

Päästeteema-
line loomingu-
võistlus 2009

Sellel aastal osales Valgamaa MIKSIKEse 
pranglimise (peastarvutamine arvutipro-
grammi järgi) võistlusel 8 kooli, nendest 5 

gümnaasiumi, 2 põhikooli ja 1 lasteaed-algkool, 
kellest uustulnukad olid Valga Gümnaasium ja 
Palupera Põhikool. Eelvõistluse kolmel etapil 
võisteldi kaks korda juhu-kolmevõistluses, üks 
kord lemmik-kolmevõistluses ning tulemuse said 
kirja 174 sirgujat (1.-3. klass), 302 oskajat (4.-6. 
klass), 82 neidu ja 88 noormeest (7.-11. klass). 
Õpetajaid (veteranide klass) osales sel korral 
8, neist parimad Valdis Meos ja Maie Eensalu. 
Koolide arvestuses olid parimad napi punktide 
vahega Puka Keskkool ja Tsirguliina Keskkool 
ning kolmandal kohal Pühajärve Põhikool. 
   Maakondliku poolfinaali korraldasime esimest
korda ja sel eesmärgil, et rohkem lapsi saaks ka viie-
võistlust kaasa teha. Poolfinaali pääsesid edasi iga
klassiastme 1.-6.kl 15 paremat, 7.-11.kl 20 paremat. 
Finaali pääses iga võistlusklassi – sirgujad, oska-
jad, neiud, noormehed – 10 paremat, kõige rohkem 
Tsirguliina koolist kokku 22 õpilast ehk pool finaalis
osalejatest. Finaali koha teenisid välja ka vabariikli-
ku klasside võistkondliku arvestuse alusel Tsirguliina 
kooli 6.klass ja Pühajärve kooli 9.klass (klassivõist-
konnas 5 liiget). Maakonna parimad: sirguja Vaike-

Liine Rehkalt Tsirguliina Keskkooli 3.kl, oskaja Kertu 
Tilga Puka Keskkooli 6. kl, neiu Kerli Kurg Puka 
Keskkooli 8.kl, noormees Remo Surri Tsirguliina 
Keskkooli 9. kl. Maakondlike finaalide tulemus-
te põhjal sai edasi vabariiklikele karikavõistlustele 
Puka kooli võistkond, Tsirguliina kooli võistkond jäi 
napilt välja (vabariiki kutsutakse 20 paremat võis-
tkonda).
   Eks igaüks teab, mida ta võistluselt tahtis ja kas 
ootused täitusid või mitte. Kindel on see, et tuleb 
järjekindlalt ja rõõmsalt harjutada ning tunda uhkust 
kas siis enda või võistluskaaslaste edu üle.
   Tänan auhindade eest FIE Kalju Saaremäed ja 
MIKSIKEse toredat meeskonda, finalistide lahke
vastuvõtmise eest Tõrva Gümnaasiumi, osalemise 
eest koole, õpilasi ja kolleege. Soovin uueks võistlu-
seks harjutamise jõudu ning loodan vaikselt, et meie 
pere täieneb põhikoolide, õpetajate, lihtsalt asjast 
huvitatute real.
   Kes pole ise veel pranglinud ega külastanud 
Internetis MIKSIKEse keskkonda ja kes soovib 
rohkem saada teada pranglimise võistlusest, siis 
seda saab teha aadressil http://www.miksike.ee/ (link 
PRANGLIMINE).

KARIN JÄRV, maakonna koordinaator

Valgamaa võistlus MIKSIKEse 
pranglimises 2009

Puka lasteaed osales Päästeameti korral-
datud loominguvõistlusel, mille eesmärk 
oli arutleda päästeala teemadel ja popu-

lariseerida päästetöötaja elukutset ning sellele 
omaseid väärtusi. Võistlustööks võisid olla joo-
nistused, maalid, kollaažid,  esseed, luuletused, 
meisterdused, videod ja helisalvestised. Meie 
lasteaed osales võistlusel nelja joonistusega. 
Lastele meeldis kõige enam joonistada teemal 
„Miks ma helistan 112 ?“
   Maakonnas osales päästeala loominguvõistlu-
sel kokku 222 tööd, joonistusi laekus 188, kirja-
töid 29 ja muud loomingut 5. Žürii valis koolieeli-
kute vanusegrupist välja kolm parimat joonistust. 
Suur rõõm on tõdeda, et kolme parima seas oli ka 
meie lasteaiast saadetud joonistus. Töö autoriks 
oli 7aastane Kaur Kadaja, kes joonistas õnnetusse 
sattunud koolibussi. 
   Maakonna parimaid ootas autasustamine Valga 
Piirivalve linnakus ja SA Valga Isamaalise Kasvatuse 
Püsiekspositsiooni poolt viidi läbi muuseumi ekskur-
sioon. 
   Täname korraldajaid toreda ürituse eest. 

Puka lasteaia juhataja TIINA TREES

2 km
Tüdrukud (vanuseklassid) 
„D” – Iris Valgepea ; Liisa-Marie Koort, Kristina Tops.  
„C” – Kerttu Tilga, Maria Požarova, Ariane Sarv, Anna-Liisa 
Kärson, Laura Melk-
„E” – Merily Kõvask , Sandra Kuus, Anette Koort. 
Poisid
„D”  Karel Tilga, Marko Kõvask, Mihkel Tamm, Karel Kuus.
„C” – Kaido Kõvask, Pärt Kuvvas, Kaimar Koslov, Raimond 
Toomsalu, Joel Popov, Gerdo Jõesaar. 
„B” – Erki Kurvits, Raimo Toomsalu, Peeter Kangro, Reijo 
Jõesaar.
„E” – Karel Objartel, Kaspar Laikask, Steve Vahi, Kalev-Markus 
Koort, Stenver Vahi.

8 km
Naised
„B” – Kaari Tilga. 
„J” – Laura Tiirmaa.
Naised – Janika Ardel.
Naisveteranid – Piia Ardel. 
Naised – kepikõnd – Marianne Kosk, Triinu Nurmetu.
Mehed
„C” – Kalev Nurmetu.
„B” – Reeno Sööt.
„A” – Kaidar Kingo, Jargo Jõesaar.
„J” – Madis Lepasaar. 
Mehed – Margus Koor, Silver Koit, Marek Luts, Ardi Ringvee, 
Kaarel Tõruvere, Tiit Lepik, Alo Ilves, Kenneth Herm.
Meesveteranid – Aivar Jesse, Veiko Ardel, Olev Org, Kajar 
Tilga, Toivo Sikka.

Aakre-Puka jooks 23. aprillil 
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Sangaste mõttekojas 
mõeldi positiivselt

Palupera, Puka ja 
Sangaste laululapsed võtsid mõõtu

S A N G A S T E
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 

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

Igal kevadel toimub traditsiooniline lau-
luvõistlus „Valgamaa laululaps“. Enne 
lõppkontserti 26. aprillil Valga Kultuu-

ri- ja Huvialakeskuses toimuvad eelvoorud 
eri piirkondades.
   Palupera, Puka ja Sangaste lapsed laulsid 7. 
aprillil uues ja uhkes Puka Rahvamajas. Kõige 
rohkem osalejaid oli 7.-9- ja 10.-12aastaste laste 
seas. Nimetatud rühmades võitis Grette-Gelis 

Vesso Paluperast, juhendajaks Anne Raudsaar 
ja Merlicande Lehtsaar Pukast,  juhendajaks 
Sille Lõõndre.
   Kõige  väiksemaid  lauljaid  oli  üks.  Žürii 
otsustas 5-6aastaste vanuserühma võitja, Puka 
laululapse Kaidi Prii lõppkontserdile saata.
   Kahes vanemas vanuserühmas olid võidu-
kad Keeni Põhikooli tüdrukud. Kuni 15aastaste 
seas võitis Lenna Hainsoo ning kuni 18aastaste 

Võitjad  Karin Korka (vasakul) ja Lenna Hainsoo.
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Uskumatu on see, kuidas veel eelmise õhtu 
skeptilisus ja negatiivne hoiak muutus ja 
sulas silmnähtavalt, mida kauem õlg õla 

kõrval istuti. Juba see on suur võit ja samm, et 25 
inimest tulid kokku ja said rääkida ning mõtteid 
avaldada. Sangaste valla mõttekoda oli Valgamaal 
arvuliselt üks suuremaid.
   Millest me siis rääkisime? Iga osaleja kirjutas küsi-
muse või probleemi, mille esimene sõna oli kuidas? 
Nii moodustati küsimusterägastikust kolm teemarüh-
ma, mille kallal hakati ajusid ragistama: 1.Ühtsus ja 
ühistegevus; 2.Tagasi kodukanti; 3. Noorte aktiiv-
sus ja vaba aeg.
   Mulle tundub, et kõige rohkem süvenemist nõuab 
tagasi kodukanti teema. Tarvis on kaardistada pered, 
kes vallast viimase viie-kuue aasta jooksul vallast 
lahkunud, selgitada põhjused, miks ning millistel 
tingimustel nad koduvalda naaseks.
   Ühtsuse ja ühistegevuse all mõeldi eelkõige piiri-
de kaotamist suuremate külade vahel, panusest oma 
kodukoha korrastamisel ja väärtustamisel. Otsustati, 
et järgmisel aastal osalevad KÕIK külad „Minu 
Sangaste“ koristuskampaanias nagu Restu küla on 
juba aastaid teinud. Üks ettepanek oli, et külaela-
nikud jõuavad teeääri koristades ühte sihtpunkti 
kokku, seal toimub piknik ja simman.
   Noorte aktiivsuse ja vaba aja puhul keskendu-
ti noorele vanuses 20-35. Otsustati teha korda kõik 
valla võrkpalliplatsid, korraldada küladevahelised 
turniirid ning lõppvaatus ja suurejooneline finaal
toimub 22. juunil vallapäeval. Samuti otsustati, et 
juba maikuus toimub tervisespordiharrastajatele 
kepikõnnipäevak. Jälgige reklaami!
   Koos talgujuhi Alan Reinuga loodi ka „Minu 

Sangaste“ blogi, kus fotod talgupäevast juba üleval. 
   Kõik kohalolijad arvasid, et taoline kokkusaami-
ne võiks igal aastal toimuda ning otsustati sügisel 
klubiõhtul kokku saada ning arutada mis suve jook-
sul tehtud ning mis edasi saab.
   Uskuge, ei ole üldse vaja suurt pingutust, ener-
gia- ega rahakulu, et kodukoht elamisväärsemaks 

ja kaunimaks muuta. Usun, et need, kes ei söen-
danud sel aastal mõtlema tulla, on juba järgmisel 
aastal agaralt osalemas valla prügikoristusel ja teis-
tel ühistegevustel. 

Minu Eesti kojavanem MERLE TOMBAK

Alustame

TERVISE NELJAPÄEVADEGA.

Esimene ühine kepikõnnipäev 
21. mail kell 19.00

Kokkusaamine Sangaste seltsimaja juures.

Lisainfo ja registreerimine Viive Puudist või 
Merle Tombak

Andra Jõgi  21. aprill 
Emilija Pulver  25. aprill 

SÜNNID

Sangaste sehkenda-
mised ja muidu muud 
lood
Kevad on käes, kallid kaaskondsed! Päike paistab 
kõigi me peale ja peaks andma positiivset emot-
siooni ning tooma hingeilu esile. Tahakski nüüd 
anda pisut infot selle kohta, mis on koduvallas 
tehtud ja mis teoksil. Eelarvekärped on oluliselt 
vähendanud ka meie võimalusi, kuid võimalus 
ellu jääda on meil jätkuvalt olemas. Sangaste 
valla ligi 20miljonilise eelarvega on meil võimalus 
käesoleval aastal kasutada erinevate projektidega 
umbes 12 miljonit euroraha. Käivitunud on Keeni 
Noortekeskuse ehitus, mis peaks avatuks saama 
sügiseks. 
   3 miljoni krooni tuuris tuleb väga soodsatel 
tingimustel Euroopa sotsiaalprojektidest. Sügi-
seks on loodetavasti läbi viidud ka pansionaadi-
hoone rekonstrueerimise hange ja saab alustada 
ehitust. Raha tuleb jällegi KOIT kava kaudu ehk 
euroraha umbes 5 miljonit. Ühe miljoni kanti 
kulus seltsimaja saali uuendamiseks ning seegi 
on koostöös MTÜga Sangaste hangitud EU raha 
abil teostunud. 2 miljoni jagu kroone kulub los-
siümbrusele uue näo andmiseks ja valmima peab 
see sügiseks. Selleks on oma abikäe ja rahakoti 
ulatanud KIK. Mõnedki rauad on veel tules, aga 
neist on pisut vara rääkida. 
   Ah jaa! Ka suveetenduse lavastamine lossi 
juures ja krahv Bergi hauaehitiste tarbeks on 
raha meile PRIA kaudu ära otsustatud. Eks 
sügis näitab, mis välja tuli. Ligi 600 000 krooni 
saame Läti-Eesti ühisprojekti kaudu Sangaste 
sissesõidu haljastamiseks ja elektrikaablite maa 
alla viimiseks ning rattahoidlate-parkla-viitade 
paigaldamiseks.
   Eks omaosalus tuleb endiselt ise maksta ja õn-
neks praegu on need asjad veel rahaga tagatud, 
kuigi, piltlikult öeldes, poob kõri ikka ka. Meie 
ettevõtlusel on raske, aga nad on enamikus elus 
ja loodavad ka ellu jääda. On olnud koondamisi, 
kuid õnneks mitte väga massiliselt. Maksutulud 
on prognoositult langenud, kuid püsivad üle 
,,punase joone“. 
   Mõttetalgud Sangastes olid suhtarvult ühed 
rahvarohkemad ja kulgesid mõnusas õhkkonnas. 
Igati hea, et inimesed muretsevad ja tahavad 
eluasjades kaasa rääkida, selmet Dagestani 
komsomolirakukese moodi: ,,ise tekitada suur 
probleem ja siis asuda seda kangelaslikult 
lahendama.“ Mõttetalguil oli ja on mõtet, arvaku 
eemalseisjad oma arvamist. 
   Lillelist kevadet ja päikest kõigi meie peade 
kohale, armas kogukond ja kallid naabrid!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Hea vallaelanik
Kätte on jõudnud aeg, kus võimalus taas märgata ja tunnustada korrastatud kodusid.
   Selle aasta “Kauni kodu” konkurssi moto on 

“Ilus kortermaja kaunistab selle elanikke ja asumit”.
   Üleskutse kõigile naabritele: kui teie läheduses asub ilus talu või kodukoht, siis esitage 
julgelt oma kandidaat telefonil 7668 040, 5647 2632 või aadressil sangaste@sangaste.ee.

   “Kaunis kodu” konkursile saab 
kandidaate esitada kuni 30. maini 2009.

OOTAME JULGET KODANIKUALGATUST!

seas Karin Korka, juhendajaks Anu Vares. 
Kõikidele osalejatele kinkis Puka Rahvamaja 
juhataja Helgi Pung suure maiustusekarbi.
   Jätkuvat laululusti lastele, energiat juhenda-
jatele ning kohtumiseni järgmisel piirkondlikul 
laulupäeval Sangastes.

MERLE TOMBAK

mailto:sangaste@sangastevv.ee
mailto:sangaste@sangaste.ee
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1. juulist rakendub Valgamaal korraldatud jäätmevedu

Eesti Raudtee jätkab Valga-Tartu lõigul 
eelmisel aastal alanud ulatuslikku 
kapitaalremonti, jaanuarist peaks antud 
teelõigul saama sõita kiirusega 120 kilo-
meetrit tunnis.
   Valga-Tartu trassi remont aitab oluliselt 
edasi Rail Baltica projekti. See raudteelõik 
oli tehniliselt väga halvas korras. Töö on 
küll esialgsest graafikust maas, kuid selle 
aasta lõpuks peaks remont tehtud saama.
   Mullu remonditi Valga-Tartu lõigul ligi 

Valga-Tartu raudtee-lõik tahetakse 
valmis jõuda aasta lõpuks

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

LC Otepää

Vastavalt Jäätmeseaduse § 66-le on omava-
litsustel kohustus oma haldusterritooriumil 
korraldada olmejäätmete kogumine ja vedu 

selleks ettenähtud jäätmekäitluskohta. Korraldatud 
olmejäätmete veo eesmärgiks on hoida keskkonda 
ning haarata jäätmekäitlusesse kõik jäätmetekitajad 
– kaasa arvatud need eramajad, suvilapiirkonnad 
ja väike-ettevõtted, kes seni ei ole veel prügiveoga 
liitunud. Korraldatud jäätmeveoga on hõlmatud 
kodumajapidamises tekkivad olmejäätmed, kauban-
duses-, teeninduses- ja kontoris tekkivad jäätmed 
ning suurjäätmed (nt. vanamööbel).
   Valgamaa omavalitsused koos Valga Piirkonna 
Keskkonnakeskusega korraldasid avaliku konkursi 
vedaja leidmiseks ja ainuõiguse andmiseks korral-
datud veopiirkonna teenindamisel.
   Konkursil osalenud ettevõtetest tegi soodsaima 
hinnaga pakkumise AS Cleanaway, kellele omistati 
jäätmeveoainuõigus järgnevaks kaheks aastaks.
   Jäätmeveoainuõiguse leping jõustub alates 1. juuli 
2009. Korraldatud jäätmeveo rakendumisest alates 
puudub teistel jäätmekäitlusettevõtetel õigus nime-
tatud piirkonnast korraldatud jäätmeveoga hõlmatud 
jäätmeid koguda ja vedada.
   Korraldatud veole üleminemisega leiavad aset 
mitmed olulised muudatused ka jäätmevaldajate 
igapäevaelus. Palume siinkohal juba ette oma tule-
vaste ja tänaste klientide mõistvat suhtumist korral-
datud jäätmeveole ülemineku perioodil tekkida võiva-
te ebamugavuste pärast
   Tulenevalt Jäätmeseadusest on korraldatud jäätme-
veo rakendumisest kõik jäätmevaldajad automaatselt 

jäätmeveoga liitunud. Teisisõnu öeldes – kirjaliku 
lepingu mitte omamine või sõlmimata jätmine ei 
vabasta kedagi kohustusest jäätmeid omavalitsuse 
poolt kehtestatud tingimustel ainuõigust omavale 
vedajale üle anda. 
   AS Cleanaway alustab jäätmete vedu kõikidelt 
jäätmevaldajatelt omavalitsuse poolt vedajale üle 
antud jäätmevaldajate registri alusel, olenema-
ta sellest, kas meil on jäätmevaldajaga sõlmitud 
kirjalik leping või mitte. 
   NB! Juhul kui jäätmete väljaveopäeval jäätmeid 
vedajale üle ei anta, on vedajal õigus esitada nn. 
tühisõidu arve! 
   Kui jäätmevaldaja ei ela või ei tegutse korraldatud 
jäätmeveopiirkonnas asuval kinnistul ning seetõttu 
ei teki ka sellel kinnistul jäätmeid, saab jäätmeval-
daja taodelda kohalikult omavalitsuselt korraldatud 
jäätmeveost vabastust, esitades vallavalitsusele vasta-
vasisulise avalduse, mis peab sisaldama muuhulgas 
põhjendust mitteliitunuks lugemise vajaduse kohta. 
Juhul kui jäätmevaldajad elavad korrusmajas või 
mitme-pereelamus, on võimalik sõlmida ka ühis-
kasutusleping – mis igapäevaelus tähendab, et mitu 
peret hakkavad kasutama ühte konteinerit. Sellise 
lepingu sõlmimiseks tuleb meile saata vastavasisuline 
avaldus: kes ja mis aadressil soovivad ühislepingut 
sõlmida, millises suuruses konteinerit kasutatakse 
ja kellele vedaja hakkab esitama arveid. 
   Esimene ja ilmselt ka kõige tülikam muudatus on 
see, et 30. juunist 2009 lõpevad automaatselt kõik 
seni kehtivad jäätmeveo lepingud, kuna kõikidel 
jäätmeveoettevõtetel lõpevad jäätmeveoload antud 

piirkonnas veoteenuse osutamiseks. Võimalikult 
sujuva ja tõrgeteta teenuse osutamiseks on veda-
ja ja jäätmevaldaja vahel tarvilik sõlmida uus jäät-
meveoleping, seda ka nendel jäätmevaldajatel, kes 
täna juba omavad kehtivat jäätmeveolepingut AS-
ga Cleanaway.
   Uute lepingute sõlmimisega alustame alates juunist 
2009. Lepingu teksti ja teenuste hinnakirjaga saab 
tutvuda meie kodulehel www.cleanaway.ee. 
   Jäätmevaldajatele, kellel on täna kehtiv jäätmeve-
oleping AS-ga Cleanaway saadetakse juuni esimeses 
pooles postiga uus eeltäidetud leping. Eeltäidetud 
lepingus kajastatakse eelnevalt kehtinud lepingu 
andmestiku ja tingimuste sobivuse korral pole tarvis 
teha muud, kui lepingu üks eksemplar allkirjastada 
ning postitada see tagasi. Juhul kui jäätmevaldaja 
rendib 30. juunist kehtetuks muutuva lepinguga jäät-
mekonteinerit mõnelt teiselt jäätmevedajalt kui AS 
Cleanaway, tuleks täpsustada, kas edaspidi soovi-
takse kasutada AS Cleanaway rendikonteinerit või 
muretseb jäätmevaldaja selle endale ise.
   Jäätmevaldajad, kellel seni puudus kehtiv jäätmeveo 
leping, saadetakse juunis samuti eeltäidetud leping 
postiga. Eeltäidetud lepingus pakutakase jäätmeval-
dajale jäätmeeeskirjale vastavat miinimum paketti 
(so. 80 liitrise konteineri tühjendus 1x 4 nädala jook-
sul tiheasustusalal ja 80 liitrise konteineri tühjendus 
1x12 nädala jooksul hajaasustusalal eeldusega, et 
jäätmevaldajal on olemas isiklik konteiner). 
   Eeltäidetud lepingus pakutud tingimuste sobivu-
se korral pole jäätmevaldajal tarvis teha muud, kui 
lepingu üks eksemplar allkirjastada ning postitada 

AS Cleanawayle tagasi. Need jäätmevaldajad, kes 
soovivad pakutud paketist erinevaid tingimusi (erinev 
konteineri maht, veosagedus või konteineri rentimise 
või ostusoov), nendel palume muudatustest kirjalikus 
vormis AS Cleanawayle teada anda, et kooskõlastada 
jäätmeveo tingimused ja vajadusel paigutada puudu-
vad jäätmemahutid. Soovitud muudatusi konteine-
ri mahu, konteineri rendi või ostusoovi ning veosa-
geduse osas võite teha ka käsikirjaliselt Teile saadetud 
eeltäidetud lepingus.
   Teine oluline ja samas ka jäätmevaldajatele segadust 
tekitav muudatus on seniste väljakujunenud ja harju-
muspäraste jäätmeveopäevade võimalik muutumine. 
Uute lisanduvate aadressidega on vajalik optimeerida 
jäätmeveoki teekonda ning just seetõttu võivad mõne-
võrra muutuda senised väljaveopäevad. Lisaks on 
kohaliku omavalitsuse määrusega kehtestatud kõikide-
le jäätmevaldajatele minimaalsed jäätmeveo sagedus-
ed: väikeelamute puhul jäätmemahutite tühjendamise 
sageduseks mitte harvem kui kord kuus, kortermajadel 
kord kahe nädala jooksul. Koos lepinguga saadetakse 
kõikidele klientidele veopäevade graafik.Veopäevade 
graafik on kättesaadav ka AS Cleanaway kodulehel. 
   Korraldatud jäätmevedu võib küll esmalt tunduda 
tülikas ja keeruline, kuid selle rakendamine annab 
igale elanikule ja ettevõtjale garantii, et tema jäät-
meid käideldakse võimalikult keskkonnasäästlikult 
ning parima hinnaga.
   Korraldatud jäätmeveo kohta saab küsida lisainfor-
matsiooni kohalikust vallavalitsusest, AS Cleanaway 
klienditeenindusest, e-mail: valga@cleanaway.ee

AS Cleanaway

Alates 1. oktoobrist 2008 muutus püsi-
va töövõimetuse ja puude ekspertiisi 
tegemise kord. Seoses sellega pikenes 

ekspertiisitaotluste menetlemise aeg.
   Püsiva töövõimetuse tuvastamist ning puude 
raskusastme ja sotsiaaltoetuste määramist taotlev 
tööealine inimene (16aastane kuni vanaduspen-
sioniealine) peab täitma mahuka ja üksikasjaliku 
ekspertiisitaotluse vormi ning esitama selle eluko-
hajärgsele pensioniametile. 
   Kehtiva korra järgi ja rohkem kui pooleaastase-
le kogemusele toetudes võib öelda, et enamikul 
juhtudel kulub ekspertiisi tegemiseks kuni pool-
teist kuud.

Miks nii kaua?

Sotsiaalministri määrustega on kehtestatud kindlad 
tähtajad, mille jooksul tehakse rida erinevaid vaja-
likke toiminguid:
   hiljemalt kümne päeva jooksul arvates ekspertii-
sitaotluse saamisest küsib pensioniamet taotluses 
viidatud arstilt isiku terviseseisundi kirjelduse; 
   hiljemalt järgneva kümne päeva jooksul koos-
tab arst nõutud terviseseisundi kirjelduse ja saadab 
selle pensioniametile;
   hiljemalt viieteistkümne tööpäeva jooksul arvates 

Pühajärve kooli “töö-
varjud”
24. aprillil oli Pühajärve Põhikooli 9. klassi õpilas-
tel suurepärane võimalus käia erinevate ameti-
tega tutvust tegemas nii Otepääl kui ka Valgas. 
Traditsiooniline töövarjupäev annab lõpuklasside 
õpilastele võimaluse heita pilk päris töömaailma 
ning pakub ka vaheldust igapäevasele koolitööle. 
   Mõne tunni vältel saavad noored tutvuda 
eduka täiskasvanu päristöö olemusega ja näha, 
kuidas koolis saadavad teadmised tööl rakendust 
leiavad. Kätt prooviti politseinikena, kokkadena, 
õpetajatena, juuksuritena, küünetehnikutena, 
päästeametnikena, autolukkseppadena, karjää-
rinõustajatena ning saadi ülevaade isegi vallava-
nema tööst. 
   Kuna ametisse määramisel oli oluline sõna 
õpilastel endal, siis emotsioonide ja muljete kir-
jeldamiskes kasutati peamiselt ainult positiivseid 
sõnu. Vastuvõtt oli meeldiv, kogemus oli õpetlik, 
päev andis hea võimaluse näha kuidas inimesed 
tegelikult töötavad, saime ülevaate töövahendi-
test ja tööülesannetest, endalgi tekkis isu seda 
ametit õppida, läheksin sinna igal ajal tagasi, 
sellist kogemust soovitan kõigile – need on ainult 
mõned mõtted õpilaste enda kokkuvõtetest 
ürituse kohta. 
   Tänan kogu 9. klassi nimel kõiki asutusi ja 
ettevõtted, kes selle suurepärase ja hariva päeva 
läbiviimisel meile abiks olid.

NELE PUNNAR, 9. klassi klassijuhataja

HEATEGEVUSLIK TEATEJOOKS 
toimus tänavu samaaegselt 18 Eesti linnas 

7. mail toimus Otepääl ja veel 17 linnas üle Eesti suur heategevuslik 
teatejooks. Juba neljandat korda toimuvale üle-eestilisele heategevusli-
kule teatejooksule on rekordiliselt registreerunud ligi 7500 last ja noort, et 
joosta õnnetuse läbi liikumisvõime kaotanud laste toetuseks. Teatejooksu 
eesmärk on pakkuda noortele võimalus tunda rõõmu liikumisest. Sel 
aastal toetatakse lastele ainulaadse ratastooli-mängupargi rajamist.
   Otepääl toimunud teatejooksust võttis osa 31 teatejooksuvõistkonda, 
Otepää ja Pühajärve kooli võistkondadele oli lisaks võistkondi Põlvast ja 
Kanepist.
   Teatejooksule kaasa aidata ja laste ravi toetada saab igaüks helistades 
Elioni heategevusnumbril 9007777, 
kõne hind on 35 krooni. 

MIIA PALLASE, korraldaja

ekspertiisiks piisavate andmete saamisest teeb pensio-
niamet püsiva töövõimetuse ning puude raskusast-
me ja lisakulude tuvastamise või tuvastamata jätmi-
se otsuse. Eelnevalt kaasatakse sellesse protsessi 
ekspertarst, kelle ekspertarvamus on otsuse tege-
misel ülimalt tähtis.
   hiljemalt viieteistkümne päeva jooksul arvates 
ekspertiisiotsuse tegemisest teavitab pensioniamet 
otsusest nii isikut kui ka terviseseisundi kirjelduse 
esitanud arsti.

Erisus: 

   Kui isik on taotluse esitamise päeval haiguslehel, 
siis tehakse otsus kiiremini – hiljemalt viie tööpäeva 
jooksul. Otsusest teavitatakse hiljemalt viie päeva 
jooksul.
   Ülaltoodud ajagraafik peab paika juhul, kui kogu 
esitatud informatsioon on ekspertiisi tegemiseks 
piisav. Kui aga andmeid või dokumente on vaja 
täiendada, siis selleks on kehtestatud oma tähtajad, 
mistõttu kogu protsess pikeneb.
Niisiis: 

   kui esitatud terviseseisundi kirjeldus on puudulik, 
siis hiljemalt kümne päeva jooksul pärast ebapii-
savate andmete saamist küsib pensioniamet arstilt 

isiku kohta täiendatud terviseseisundi kirjelduse või 
andmeid või dokumente;
   hiljemalt järgneva kümne päeva jooksul esitab arst 
täiendatud terviseseisundi kirjelduse või puuduvad 
andmed või dokumendid;
   puuduvate andmete või dokumentide esitamiseks 
või arsti vastuvõtul käimiseks annab pensioniamet 
ekspertiisi taotlejale tähtaja, mille määramisel arves-
tatakse asjaoluga, et arsti vastuvõtule pääsemiseks 
võib olla pikk järjekord;
   mõnel juhul lisandub ka aeg puude ekspertiisiks 
vajaliku rehabilitatsiooniplaani koostamiseks. 
   Pensioniameti poolt määratud tähtaegadest tuleks 
kindlasti kinni pidada, sest täiendavaid andmeid ei 
küsita asjata. Neid õigeaegselt saamata menetlus 
lõpetatakse. Et seda vältida, peab kindlasti meeles 
pidama, et kolme kuu jooksul  enne ekspertiisitaot-
luse esitamist tuleb käia pere- või raviarsti vastuvõ-
tul. Nii on arstil teie tervise kohta piisavalt andmeid 
ja ka ekspertiisitaotluse menetlemine ei veni talu-
matult pikaks.
   Pikenenud menetluse tõttu inimene rahas otseselt 
ei kaota, kuid korduvekspertiisi korral võib tekkida 
vahe pensioni või toetuse igakuises maksmises ja 
raha makstakse välja tagantjärele.

30 kilomeetrit teed, tänavu on jäänud 
teha mõni kilomeeter vähem.
   Kiirus on projekteeritud enamikul 
lõikudest 120 km/h. Et kiirus tõuseb, on 
võimalik taastada Tallinnast või Tartust 
Riiga kulgev reisirongiliin.
   Remondi tõttu reisirongiliiklust 
praegu Valga-Tartu vahel ei toimu, 
kuid Eesti Raudtee juhid lubavad, et 
jaanuarist pole reisirongide liikumiseks 
enam tehnilisi takistusi.

Püsiva töövõimetuse ja puude ekspertiisi 
tegemise aeg on kuni poolteist kuud
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Avaldame kaastunnet Malle 
Kõivumägi´le armsa ema

TIIU SUSI 
kaotuse puhul.

Madis, Kaie, Ene, Viive, 
Urve, Ülle P, Malle N, Leili, Maie, 

Ingrid O, Marju

Aeg mure ja leina kord 
kergemaks muudab, 
kuid mälestust isast 

aeg võtta ei suuda

LEONHARD ILVES
13.05.1929-19.03.2005
Kallist isa mälestame 
80. sünniaastapäeval.

Lapsed peredega

Avaldame kaastunnet Helkenile 
perega ema, ämma, vanaema, 

vanavanaema

AINO KIISK 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Oskarist

TE Kariner 
korraldab
Otepää Gümnaasiumis, 

Koolitare 5
22. mail kl 14.00 
ühepäevase TOIDU-
HÜGIEENIKOOLITUSE
Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Registreerumine 
688 8688, 512 1539

Otepääl haljastustöödega tegelev 
ettevõte pakub tööd kohusetund-
likule haljastustöötajale. Soovita-
valt B-kategooria juhiload ja isikli-
ku auto kasutamise võimalus. Info 
tel. 7 333 660, 53 311 802.

Ohtlike puude langetamine, 
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Teen pottsepatöid. 5523 522, 
5397 6423. Toivo
Müüa kütteklotsid 20 cm, 21kr/
kott. Vedu tasuta. 5344 6470

Otepää linnas üürile anda 2-toali-
ne möbleeritud kõigi mugavuste-
ga korter. Tel. 5160 056

Müüa vanem maja koos abi-
hoonetega Sangaste alevikus, 
Väike-Emajõe ääres. Kat. tunnus 
72402:003:0820. Info telefonil 
5205 882.

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

11. mail kell 10-12 on Otepää Kul-
tuurikeskuses kasutatud riiete 
müük.

Ostame Teie seisma jäänud või 
mittetöötava, käibemaksu või mit-
te käibemaksu kohuslase firma. 
Info ja konsutatsioonid meie poolt 
tel. 5808 8088.

Müüa küttepuid. Tel. 5110 574

Firma võtab rohumaid rendile. 
Rohumaade niitmisteenus. 
Tel. 5666 6900

Müüa remonditud 3-toaline korter 
Alajaamas. Telef. 5331 1086

Müüa roller BAOTIAN 50QT, ls 96 
km. Tel. 5155 872

Küttepuud. Tel 5666 6900

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

Otepää Piim pakub otepäälasele 
tööd toodete pakkijana. Osali-
ne tööaeg. Töö sobib ka usinale 
pensionärile. Info: tel. 5648 7825, 
e-post: otepiim@hot.ee.

Välja üürida: 1- ja 3-toal. korter. 
5569 1205

OÜ AWS pakub teenuseid: tras-
side ehitus, santehnilised tööd, 
veemõõtjate paigaldamine, kae-
vetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 
783

Müüa 4-toaline möbleeritud kor-
ter Vana-Otepääl.Tel: 7654 265, 
5347 7749

Müüa kits talledega. 
5198 8652

KU U LU T U S E D

Malle ja Alar
Südamlik kaastunne teile ema ja 

vanaema

TIIU SUSI 
surma puhul.

Õuna 11 ja Piiri 6 elanikud

Mälestame leinas

HELGI ORAV-KÄRNERIT

Perekond Vedder, Ester, Salme, 
Aita, Marta, Eha, Milvi, Virve, 

Tiia ja Auli.

Südamlik kaastunne 
Malle Kõivumäele 

EMA
kaotuse puhul.

Ene, Luule, Martin, Tiiu ja Lembit

Igavesele unele suikus meie armas 
ema, vanaema ja 

vanavanaema

AINO KIISK (SUNTS)
06.I 1925 - 28.IV 2009

Mälestavad Helken perega, Ruth, 
Enn ja Laine

Lahkus igaveseks meie armas onu

VERNER LASTING
22.02.1927-27.04.2009

Mälestavad lohutamatus leinas 
Silvia Lasting-Läniku ja Silver 

Lastingu perekonnad.

LEIDA-ALIDE REBEN
31.05.1925 - 30.03.2009

ARNO LEESIK
11.09.1929 - 31.03.2009

LUDMILLA REBANE
04.02.1916 - 02.04.2009

Rebase
 talu pakub:

4 istikute ettetellimine
4 kevadine oksalõikus
4 haljastus
4 haljastusnõu andmine

tel. 5286 605, 7667 424 
(õhtuti)

       www.rebasetalu.net

Edgari  

VALIK grilllihasid ja vorstikesi. 
Pagarist ettetellimisel 

kringlid, tordid. 
Poes müügil 

saiakesed, pirukad, koogid. 
Uudistootena pakume 

rukkileiba. 

KAUNIST KEVADET!

POES

FIE Helmo Mertens 
Autokool Otepääl 

registreerib uusi õpilasi algavatele kursustele. 

Tel. 5648 1462

Emadepäeva 
eripakkumine!
Sel nädalavahetusel 

järgmised hooldused 50% soodsamad!

Klassikaline maniküür 142,50 EEK

Klassikaline pediküür 195 EEK

Kooriv hooldus Surnumere sooladega 245 EEK

Laavakivimassaaž 245 EEK

Emadepäeva puhul soodsad pakkumised 
ka pubis ja tornikohvikus!

Küsi lisa ja broneeri 
telefonil 766 5500

K

L

www.pyhajarve.com

MOOTORSÕIDUKITE 

keevitamine ja 
keretööd PUKAS.

Köögimööbel otse tootjalt

Tel. 5669 6909

Edgari  

Maikuus 

teisipäeviti ja 
neljapäeviti lõuna 

eripakkumine: 

päevapraad+ magustoit  

45.-

TRAHTERIS

OÜ Tartu Tuli 

korstnapühkijad 
teenindavad Otepääd 

18. ja 22. mail. 

TRANSPORT TASUTA. 
Tellimused tel. 7305 387

HALJASALADE 

niitmine 

murutraktori ja 
trimmeriga. 

Info 5200 838

Stermanis OÜ 
pakub firmadele ja eraisikutele 

kinnisvara korras-

hoiu teenust:

Kinnisvara haldusteenus
Remonditeenus
Hoolduskoristusteenus
Muru- ja haljasalade niitmine
Prügiveokorraldus

Akende ja 
klaaspindade puhastamine

Info: 
tel. +372 5344 9159

Keskkonnaamet ja 
RMK Valga metskond 
kutsuvad huvilisi 
13. mail Otepääle 

metsaistutus-
talgutele.

Buss talgutele väljub kolma-
päeval, 13. mail kell 17.30 
Otepää bussijaamast ning 
kell 17.40 Nõunist. 
Kaasa võtta kindad ja jook. 

Registreerimine e-kirja teel: 
margit.turb@keskkonnaamet.
ee või tel 5186747. 
Osalejate arv on piiratud.

Vabakoguduse Palverändur 
kasutatud riiete pood 
annab teada, et kuni

 maikuu lõpuni toimub 

1 krooni müük. 

Asume Pärna 15, garaaži peal, 
K-N 14-18, R-L 11-15.

Otepää Kevadlaat
 toimub laupäeval, 16. mail 

aiandusmaja esisel platsil J.Hurda 5 algusega kell 8.00.
   Müügil köögiviljade ja lillede taimed, istikud, viljapuud, põõsad, aiatarvikud, 
lillesibulad, seemned, toidu- ja tööstuskaubad, käsitöö, talurahva toodang. 
Toimub vaha vahetus ja kunstkärgede müük.
   Käsitöönäitus, einelaud ja käsitööseltsi Karukäpp tikkimismasina esitlus.
   Tulge laadale müüma ja ostma.            Laadakorraldaja Otepää AMS

SA Otepää Tervisekeskus annab rendile 
GARAAŽI (Lille tn.)

Info: 5322 5152, kai.ird@oteptervis.ee. 

HELLA-RENATA ALLEV
05.07.1923 - 27.04.2009

TEOSTAME 
majade fassaadide värvi-
mist, survepesu, välisvoodri 
vahetust, suviseid värvitöid. 

Nii uued ,kui ka vanad krohv- ja 
puumajad, suvilad, tuulekastid, 

vintskapid, aiad jne.

Pikaajalised kogemused! Töö kiire 
ja korralik!

Kontakt: 5190 7192.

AINO KIISK
01.06.1925 - 28.04.2009

LAINE KÕIV
07.11.1926 - 23.04.2009
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   Lisaks enda ohutuse tagamisele 
on soovitav jalgratturil pimedal 
ajal või halva nähtavuse korral 
kasutada kollast helkurvesti ja 
jalgrattal taga vilkuvat punast tuld. 
Päevasel ajal tuleb kanda ereda-
värvilisi riideid (neoonkollane või 
oranž), eriti kui liigeldakse pidevalt 
maanteel. Kuigi kiivri kandmise 
kohustus on ainult mootorrattu-
ritel ja mopeedijuhtidel, soovita-
me kiivrit kanda ka jalgratturitel. 
Kaitsekiiver on kõigile taskukoha-
ne, selle eesmärk on kaitsta ratturi 
elu ja tervist.
   Ilusad ilmad on välja meelitanud 
ka rulluiskudel sõitjad. Tuletame 
meelde, et rulluisutajaid kohel-
dakse liikluses jalakäijatega 
võrdsena. Seega – rulluisutajad 
peavad asulavälisel teel liiklema 
vasakul teepeenral.   
   Rulluisutajad tohivad sõita ainult 
selleks ettenähtud kohtades või 
kergliiklusteedel, kus seda lubab 
vastav liikluskorraldusvahend. 
Kuna rulluisusport on ohtlik ja 
vigastused kerged tulema, soovi-
tame ka siin kasutada kaitsekiiv-
rit ja põlve- ning küünarliigese-
kaitsmeid. 
   Ka autojuhid peaksid liigeldes 
olema tähelepanelikud kaherat-
taliste sõiduvahendite juhtide ja 
rulluisutajate suhtes, sest tegemist 
on nõrgema ja vähekaitstud poole-
ga. Kuna suurem hulk mopeedi- 
ning jalgrattajuhte on noorukid, 
soovitame lapsevanematel jälgi-
da, kuidas nende lapsed liiklevad 
ning kontrollida, kas nad kasuta-
vad turvavarustust. 
   Vaid vastastikune tähelepanu ja 
üksteisest hoolimine aitab vältida 
õnnetusi.

Ohutut liiklemist soovides Otepää 
konstaablijaoskond

Koos kevade saabumisega 
lisanduvad teedele ning 
tänavatele ka liiklusva-

hendid, mida talvel on vähem 
näha: mootor- ja jalgrattad ning 
mopeedid. Tuletame nende sõi-
dukite juhtidele meelde kõige 
olulisemaid reegleid, mida liigel-
des tuleks meeles pidada.
   Väga oluline on teada, et kahe-
rattalise sõiduki juht on autoga 
võrreldes alati nõrgem pool – 
olenemata sellest, kes on liiklusõn-
netuses süüdi. Reeglina saavad 
raskeid vigastusi just kaherattaliste 
sõiduvahendite juhid. Seega tuleb 
teedel liigeldes just neil endil eriti 
tähelepanelik olla.
   Lapsed vanuses kuni 10 aastat 
tohivad jalgrattaga sõita õuealal ja 
kõnniteel ilma jalgratturi juhitun-
nistuseta, kuid ei tohi sõita sõidu-
teel. Lapsed vanuses 10-15 aastat 
tohivad õuealal sõita ilma juhitun-
nistuseta ning kõnniteel ainult siis, 
kui seal on lubav märk „Jalgratta- 
ja kõnnitee“. Teepeenral ja sõidu-
teel tohivad nad sõita ainult siis, 
kui kõrval ei ole jalgrattateed, 
kaasas peab olema ka liiklemi-
se oskust tõendav juhitunnistus. 
Lapsed vanuses üle 15 aasta tohi-
vad sõita ilma juhitunnistuseta nii 
jalgrattateel kui ka sõiduteel. 
   Mopeedijuht peab olema vähe-
malt 14aastane ning mopeedijuhil 
vanuses 14-15 aastat peab kaasas 
olema liikluseeskirja ja ohutute 
sõiduvõtete tundmist tõendav 
tunnistus. Mopeedijuhil ja tema 
kaassõitjal peab olema peas kait-
sekiiver.
   Sõites pimedal ajal või halva 
nähtavuse korral, peab jalgrattal 
põlema ees valge ja taga punane 
tuli. Viimast võib asendada punast 
värvi helkur. Mopeedil peab sõites 
ees põlema valge tuli.

Liikle ohutult! Linnuhommik Otepääl 16.  mail . 
Kogunemine kell 8.00 Otepää gümnaasiumi 
ees. Võimalusel kaasa binokkel. Vaatleme sule-
lisi Apteekrimäe metsas. Oodatud on kõik huvi-
lised. Juhendajad Priit Voolaid ja Margit Turb 
Keskkonnaametist.
   Matk Pühajärve matkarajal Otepää 
looduspargis 24. mail. Otepää looduspark 
on loodud 1957. aastal Otepää kõrgustikule 
iseloomulike maastike kaitseks. Otepää loodus-
pargi südameks võib pidada käänulise kalda-

joone ja viie metsase saarega Pühajärve ja 
selle lähiümbrust. 
   Umbes 7 km pikkust matka alustame 
Pühajärve pargist, möödume meie kultuuri-
lukku jäänud Kolga, Poslovitsa, Saare taludest, 
tõuseme Kiige- ja Hobusemäele, maitseme 
Armuallika vett ning saadame head soovid 
Emajõe kaudu teele.
   Matk algab Pühajärve tervisekeskuse parklast 
kell 12 ning seda juhendavad kohalik looduse-
mees Arne Ader või Tarmo Evestus ning Margit 

Looduskaitsekuu 
„Elurikkus on elujõud” 
üritused Valgamaal

Varsti hakkab Eestis kehtima miinimumnõue, 
et iga elamu või korteri vähemalt ühte ruumi 
peab olema paigaldatud autonoomne suitsuan-
dur (VV 27.10.2004. a. määrus nr 315).
Suitsuanduri paigaldamine
Anduri paigaldamisel tuleb kindlasti järgida 
pakendil olevaid tootja juhiseid. Kui sul on 
suitsuanduri paigaldamisel küsimusi või vajad 
abi, helista päästeala infotelefonil 1524 ja klien-
diteenindaja annab sulle vajalikku nõu. Kui 
soovid saada nõuandeid, mida sul on võimalik 
teha oma kodu tuleohutuks muutmisel ja kuidas 
kindlustada enda ja oma lähedaste ohutus, 
helista päästeala infotelefoni numbrile 1524 ja 
kutsu tuleohutuse spetsialist oma koju.
   Suitsuandurid tuleb paigaldada magamistu-
badesse ja väljapääsuteedele. Eriti oluline on 
suitsuandur magamistoas, sest õnnetused juhtu-
vad sageli just öösel. Väljapääsuteele paigal-
datud andurid reageerivad ka teistes ruumides 

puhkenud tulekahjudele.
   Suitsuandurit ei soovitata paigaldada vanni-
tuppa ega kööki, kus toidu valmistamisel 
eralduv kuum aur ja suits võivad põhjusta-
da valehäire. Suitsuandur tuleks paigaldada 
lakke võimalikult toa keskele (kaugus seinast, 
valgustitest ja ventilatsiooniavadest vähemalt 
50 cm.). Ühe anduri kontrollala on maksi-
maalselt 60 m². Suitsuandurit ei tohi paigal-
dada seintele, sest selliselt ei suuda andur täita 
oma tööfunktsiooni.
Suitsuandurite hooldus
Suitsuandur annab patareide tühjakssaamisest 
märku lühikeste katkendlike helisignaalidega. 
Märguande peale tuleb andurisse paigaldada 
uued patareid.
1 x nädalas – vajutage testimisnupp umbes 5 
sekundiks alla, andur annab häiresignaali edas-
tamisega märku oma töökorras olekust.
   Suitsuandur on varustatud standardse pata-

1. juulist 2009 muutub suitsuandur kohus-
tuslikuks igas kodus

Turb Keskkonnaametist. Kaasa oma jook ja 
leivakott. Üritus on tasuta. Registreerimine 
kuni 20. maini või kuni kohti jätkub.
   Otepää loodusõhtu ekskursioon 31. mail 
Karula rahvusparki. Valga ja Võru maakon-
na piiril paiknev Karula rahvuspark on meie 
rahvusparkidest väikseim. Loodusõhtu ekskur-
sioonil tutvume selle „karuse” ehk karmi piir-
konna mitmekesise looduse ning inimeste-
ga. Käime Ähijärve ääres kaitseala kesku-
ses, sõidame külla Värtemäe mesilasse ning 
Saarjärve kaanikotta. 
   Buss väljub Otepää bussijaamast kell 13. 
Kaasa oma jook ja leivakott. Võimalus osta 
kohapealt kaasa saunamett, meevahaküün-
laid. Üritus on tasuta. Registreerimine kuni 
29. maini või kuni kohti jätkub.
   Ürituste info ja registreerimine telefonil 7669 
290, 5186 747 või margit.turb@keskkonnaamet.
ee, Margit Turb, keskkonnahariduse spetsia-
list.

reiga, mille tööiga on üldjuhul 9-12 kuud. 
Kui patarei hakkab tühjaks saama, annab 
andur sellest märku seitsme päeva jooksul 
30-40sekundilise intervalliga edastatava hoia-
tussignaaliga.
1 x aastas – vahetage suitsuanduril patareid.
2 x aastas – puhastage suitsuandurit tolmui-
mejaga, kasutades selleks tolmuimeja pehmet 
harja. Kogudes tolmu muutub suitsuandur 
oluliselt tundlikumaks ja seetõttu kasvab vale-
häirete võimalus. Peale puhastust tuleb suit-
suandurit kindlasti testida.
~10 aasta tagant – vaheta vana suitsuandur 
uue vastu.

Tulekahju korral 
helista kohe hädabinumbrile 112.

Info: Päästeteenistuse kodulehel 

http://www.rescue.ee

16. mail kell 16.00 

toimub Otepää Keskväljakul lillepoe juures 

Eesti Keskerakonna 
Euroopa Parlamendi saadikukandidaatide 

kohtumine Otepää rahvaga.

Kella viiene tee 
  koos Igor Gräziniga!
Teemadeks Nord Stream, Euroopa Liit ja 
palju muud huvitavat.

Tule teisipäeval, 26. mail algusega 
kell 17 Otepää Kultuurikeskusesse 
ja saa infot otse allikast!

Otepää Jüriööjooksu

TULEMUSED

1. Audentes 9.49 (Magnus, Raido, 
Eno, Dima, Siim, Kristin, Inna, 
Gerda, Liisi, Selin)
2. Karupesa II 10.18 (Kristi Ilves, 
Keidy Kütt, Teele Tiidt, Helen Me-
rilo, Marju Meema, Ardo Kuus, 
Karl Laasik, Hans Teearu, Gunnar 
Kruus, Marko Liiva)
3. FC Otepää 10.50 (Tanel Ojaste, 
Aivar Rehemaa, Kennert Saare-
mäe, Mihkel Teder, Raul Lehis-
mets, Elisabeth Juudas, Lagle 
Reinup, Mariliis Mulla, Annika 
Tasa, Mari Lukka)
4. Zahkna team 11.11
5. Munamäe 16 11.25
6. Karupesa I 11.32
7. Sõbrad 13.29
8. Otepää Võitjad 14.25
9. Tüdrukud 15.26
10. Maxima 17.15

23. aprilli õhtul toimunud Jüriöö teatejooksul osa-
les 10 võistkonda, mis tõi jooksurajale kokku 100 
jooksusõpra eri spordiklubidest, töökollektiividest 
ja sõpruskondadest. Võistkonna suurus oli 10 
liiget, kellest vähemalt viis pidid olema naissoost. 
Raja pikkus oli 3,6 km, see sai alguse Otepää kes-
kväljakult ja kulges mööda Otepää linna tänavaid 
tagasi keskväljakule. Ühe vahetuse pikkus oli 
300-400 m.
   Jooksu kiireimaks ja võidukarikate omanikuks 
osutus Audentese võistkond. Teise koha sai Karu-
pesa II ja kolmas oli FC Otepää. 

Jüriöö teatejooksu kiiremad on Audentese Spordikoolist

   Korraldajate eriline kiitus kuulub Maxima kollek-
tiivile, kes hoidis võistluse üldist meeleolu kõrgel 
ja näitas ilmekalt, et lisaks võistlusmomendile 
on spordil suur võim ka inimestes ühtsustunnet 
tekitada. 
   Võistluse läbiviijad tänavad ka Otepää juh-
tivkonstaablit Jaanus Kokkoneni, kes hoolitses 
jooksutrassi turvamise eest.
   Kohtumiseni järgmisel aastal!

SA Otepää Spordirajatised juhataja ja valla 
spordijuht MERLIN MÜÜR

SATURDAY DISCO FEVER!


