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Eesti Lipu 125. sünnipäevaks

Otepää kannab õpetaja Jüri
Stepanovi elutöömärke
Kirikuelu taassünd
Otepääl algas õpetaja Jüri
Stepanovi tööleasumisega 1. juunil 1986. aastal.
Tallinnast väikelinna saabununa teadis ja hoidis ta
oma mälus suuri eelkäijaid
ja püha Otepääd kui sinimustvalge lipu õnnistamise
paika.
Suur ärkamisaeg ja kirikuõpetaja enda tegemised
ning ütlemised sünnitasid
legende ja lugusid. Allpool
ainult mõned sündmustekillud ja mällu sööbinud
pildid.
AILI MIKS
1987. aasta suvekuul tuli kohalikule
ajakirjanikule kiriku poolt kutse tulla
vanale surnuaiale koristustalgutele.
Kutsele oli lisatud uudishimu tekitavat.
Osalema pidi terve hulk pealinna daame,
keda ühendas ühe värvika kultuuritegelase ja muinsuskaitseliikumise algatajana
Trivimi Velliste. Ettekande Jakob Hurda
eluloost ja tööst pidi päeva lõpuks tegema
noorajaloolane Mart Laar.
Ilm oli ilus, kalmistu keskmine ja
tähtsaim osa linnuvidinat ja pealinna
nimekatest kultuuritegelastest vanaprouade sädinat täis! Kuulasin, koristasin,
kandsin maharaiutud võsa. Sättisin
end rohkem Otepää uuskodaniku Jüri
lähedale. Tema puhul kasutati enamasti
ametinime – õpetaja. Pärisin väikelinnas
levinud legendi kohta: “Kas vastab tõele,
et teie esimesed käigud pärast tööleasumist olid kultuurimajja, täitevkomiteesse ja parteiinstruktori juurde?” “Tõsi.
Käisin küsimas, kas need inimesed ja
asutused räämas ja lagunenud kirikut
oma kultuuri osaks ei peagi,” kinnitas
Stepanov toimunut.

Usust, julgusest, tahtejõust
1988. aasta lõpukuul toimus Otepää linna
RSN Täitevkomitee istung. Päevakorras
kohalikus kultuurielus toimunu ja järgmise aasta plaanid. Sõna palus kirikuõpetaja, et teatada esimese üle-eestilise
vaimuliku laulupäeva toimumisest 15.
juunil 1989 Otepääl. Lisas veel, et esinema tuleb kümneid kirikukoore, sadu ja
sadu osalejaid, kontserte jätkub kirikusse
ja vabaõhulavale Pühajärvel. Rongkäik
sinimustvalge lipuga eesotsas suundub
kiriku juurest läbi linna Pühajärvele.
“Ega meil niimoodi neid suurüritusi
ei tehta,” võttis linnavalitsuse nimel
sõna koolijuht ja kauaste kogemustega
tegija. “Tuleb valida komisjon, määrata
igale liikmele ülesanded. Kes seda hulka
inimesi suudab majutada, toitlustada,
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Laupäeval, 23. mail
algusega kell 18
toimub Otepääl, Tehvandi
suusastaadionil

Valgamaa tantsupidu
Valgamaa tantsupeol saab alguse
avastusterohke merereis, mille läbi on
võimalus osa saada 2009. aastal
toimuva XVIII Tantsupeo lainetusest.

Pildimeenutus 3. oktoobrist 1991. aastal, kui Otepääd külastanud Dalai Laama kohtus linlastega,
kõneles kirikus, istutas kirikuaeda puu ja kinkis Jüri Stepanovile sõpruse märgiks traditsioonilise salli.

suunata?”
Heakskiitu see plaan linnajuhtidelt ei
leidnud ja õpetaja tundis end üleannetu
koolipoisina, kellele juba ette oli antud
hinnang – saamatu, kogemusteta, pilvedel kõndija! Just neid aegu ja tundeid
tavatses Jüri Stepanov siinkirjutajale
korrata, et üle küsida:”Kas mäletad?!”
Vastuseisu võis murda ainult tegu!
Ja neid tuli ühtejärge. Kiriku katuse
remont, hoone valgendamine, altarimaali restaureerimine, elektrisüsteemi
uuendamine – see oli mahtunud õpetaja
kahte esimesse tööaastasse. Kiriku torni
remont, oreli restaureerimistööd, Jakob
Hurda mälestusbareljeefi tellimine
– kõik see mahtus täpselt vaimuliku
laulupäeva ettevalmistamise aega. Ja
see päev tuli, kõik toimis!
“Ega meiegi seda ei uskunud,” tunnistas Eesti Üliõpilaste Seltsi esindaja,
seistes aastaid hiljem Jüri Stepanovi
sarga juures Otepää kirikus. “Olime
noorukesed üliõpilased ja siin kirikusammaste vahel õpetaja plaane kuulamas.
Ei uskunud, et see vaimulik laulupäev
ja suur rongkäik sinimustvalge lipuga
eesotsas teoks saab. Ametlikult polnud
Eesti ju 1989. aastal veel vaba.”
1989. aastasse jäi ka lipubareljeefide
taastamine ja avamine Otepää seinal.
Novembris avati ka Jakob Hurda monument kirikumõisa õuel.

Austusest
Nii suurt leinavat inimhulka, kui seda
oli 21. juunil 2008 Otepää kirikus Jüri
Stepanovi leinatalitusel, poleks osanud
vist keegi ette aimata. Järelehüüdeid
lahkunule ja kaastundesõnu lesele,
kahele kasupojale ja kahele abikaasa
Pireti kingitud lapsele käisid lausumas
paljude Eesti ja välisriikide kirikute,
EELK Otepää koguduse ja Eesti
Evangeelse Luterliku Kiriku esindajad,
sõbrad ja tuttavad.
Viimsele teekonnale kanti Jüri
Stepanovi põrm EÜSi liikmete tugevatel kätel – niimoodi kirikust õue,

õuelt maanteele ja vana surnuaia varjuliste puude alla, oma kuulsate eelkäijate
kõrvale.
Soojas suvepäevas lõi tuul hooti lehvima pika leinarongkäigu ees kantava
sinimustvalge lipu.

Oma elutööd ei uskunud Jüri Stepanov
56aastasena veel lõppevat, lootis, et on
lipu 125. sünnipäeval üks peaorganisaatoreid, nagu 1994. aastal ja hiljemgi.
Otepää vald andis Jüri Stepanovile
postuumselt aukodaniku tiitli.

Eesti lipu 125. sünnipäeva
KAVA Otepääl
4. juuni “Värvime Eesti sinimustvalgeks”
Alates päikestõusust heiskame lipud kõigil majadel Otepääl,
kell 7 tõuseb lipp Tallinnas Pikas Hermannis
10.00 Eesti lipu heiskamine kirikumõisas
10.30 Mälestushetk õpetaja Jüri Stepanovi haual vanal kalmistul
11.00 Lipupäeva jumalateenistus kirikus
12.00 Eesti lipu pidulik heiskamine uude lipumasti Lipuväljakul

5. juuni
8.30 Üliõpilaste rongkäik hobuvankritel ja muudel sõiduvahenditel Tartust
Otepääle, algus EÜSi maja juurest. Marsruut: Uhti kõrts-Tatra org-Pangodi järvKodijärve-Kintsli kõrts-Kastolatsi mägi-Otepää.
10.00-22.00 Avatud on Eesti Lipu Muuseum pastoraadis
13.00 “Eesti lipp 100” mälestushetk Munamäe kivi juures Väikesel Munamäel
15.30-22.00 Avatud on maalinäitus “Sinimustvalge eesti kunstis” pastoraadis
15.30-18.00 Esimese päeva templi löömine Eesti lipu postmargile pastoraadis
16.30 Pidulik jumalateenistus kirikus (osalevad Eesti Politseiorkester ja EELK
Nõo koguduse meesansambel)
18.00 Kontsert Eesti lipu auks linnamäe orus (Esineb ERSO, Eesti Politseiorkester ja laulukoorid, esitatakse Rein Rannapi uudisteost, Vabariigi President peab
Eesti lipule sünnipäevakõne ning kingib laulu- ja tantsupeo kooride ja rühmade
esindajatele tuhatkond sinimustvalget lippu. Kontserdi teises pooles astuvad
üles rahvaliku tantsumuusikaga Väikeste Lõõtspillide Ühing ja Blacky.).
Otepääl tegutseb käsitöö- ja toidulinnak.
Vaata ka: http://eestilipp.err.ee ja http://www.otepaa.ee.

Eesti lipu 125. sünnipäevale pühendatud

KÄSITÖÖLINNAKE OTEPÄÄL

5. juunil 10-24

Palume registreerida rahvusliku käsitöö ja talutoodete müüjatel
tel. 5332 6679 (Otepää Naisselts).

Valgamaa tantsupeol esinevad laste- ja
täiskasvanute kollektiivi ligi 800 tantsija
ja võimlejaga.
Otepää keskväljakul
16.30 esineb Pühajärve Puhkpilliorkester
17.00 esineb Otepää rahvamuusikaansambel
Eesti Lipu muuseumi juures
17.30 Valgamaa tantsupeo tule süütamine
17.40 rongkäik Tehvandi Suusastaadionile
Tehvandi suusastaadionil
18.00 tantsupidu

PIDU ON TASUTA.

Valgamaa tantsupidu
toimub Otepääl
23. mail toimub maakondlik tantsupidu
sedakorda Otepääl. Peost võtab osa 51
kollektiivi ja ligikaudu 800 esinejat.
Valgamaa tantsupidude traditsioon on
olnud üpris pikaajaline. Tantsupeod koos
laulupidudega toimusid aastaid Valga
laululaval. Pärast laululava lammutamist on
pidu peetud Otepää ja Valga staadionil ning
Tõrvas Tantsumäel.
Üritus algab kell 17.30 tantsupeo tule
süütamisega Eesti Lipumuuseumi esisel
platsil. Sümboolselt süüdatakse tuli eelmise
aasta tantsupeo tulest, mis Tõrvast pidulikult
kohale toimetatakse. Seejärel suundub tantsupeo rongkäik läbi linna Tehvandi suusastaadionile. Rongkäiku saadab Pühajärve
Puhkpilliorkester Arno Antoni dirigeerimisel.
Seoses tantsupeo rongkäigu teekonnaga
on alates kella 17.30 kuni 18.00 Otepääl
suletud Hurda ja Tartu mnt ristmik, fooriga
ristmik, Lipuväljaku ja Pühajärve tee ristmik,
Valga mnt ja Lipuväljaku ristmik ning Tehvandi ristmik.
Enne tantsupeo algust kell 16.30 võtab
Valga maavanema ülesannetes Kalev Härk
Otepää Kultuurikeskuses vastu tantsupeol
osalevate kollektiivide juhte, et neid üritusel
osalemise eest tänada.
Tantsupeo üldjuhid on Valdeko Kalamees, Angela Toome, Kaire Ojavee ja Ulvi
Riitsalu. Üritusele panevad õla alla Valga
maavalitsuse hariduse- ja kultuuriosakond,
Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp,
Valgamaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri
Arendus- ja Koolituskeskus, Otepää Vallavalitsus, Otepää Gümnaasium ja teised Otepää
piirkonna asutused.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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22. mai 2009

Valgamaalased tutvusid Läti
haldusreformiga

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
Otsustati moodustada Euroopa Parlamendi valimiste läbiviimiseks Otepää vallas jaoskonnakomisjonid alljärgnevas koosseisus:
Jaoskonnakomisjon nr 1 (Otepää Kultuurikeskus,
Virulombi 2, Otepää)
Kaido Mägi – komisjoni esimees, Eha Schmidt, Elle
Luhtaru, Avo Tarikas (Eesti Reformierakond), Leo
Paal (Eesti Keskerakond), Merike Tootsi (Isamaa ja
Res Publica Liit), Arvo-Annes Jägel – asendusliige,
Kersti Tamm – asendusliige, Ülle Veeroja – asendusliige.
Jaoskonnakomisjon nr 2 (Pühajärve Põhikool,
Sihva)
Vello Vou – komisjoni esimees, Ly Haaviste, Ain Aart,
Rein Vikard (Eesti Keskerakond), Urmas Kuldmaa
(Isamaa ja Res Publica Liit), Martin Laane – asendusliige, Katrina Liiva – asendusliige, Kristi Väär
– asendusliige.

Otepää vallavalitsuses
Otsustati väljastada ehitusluba S.S`le abihoone
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla
Järvemetsa kinnistu; R-M. P`le vaatetorni püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla TiigiKantso kinnistu; OÜle Jaotusvõrk Soeri 10/0,4 kV
mastalajaama, 0,4 kV maakaabelliini ehituseks ja
kaablikilpide paigaldamiseks seoses Soeri, Soo,
Toome, Palu katastriüksuste liitumisega Arula külas
Otepää vallas; Otepää Vallavalitsusele Otepää kirikuaia piirdemüüri rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää küla Kiriku maaüksus; P. J`le kuuri püstitamiseks asukohaga Otepää vald Tõutsi küla Joosti
kinnistu; P.J´le abihoone püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Tõutsi küla Joosti kinnistu; M. P`le abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva
küla Kösti kinnistu; SAle Tehvandi Spordikeskus
K90 suusahüppemäe tehnosüsteemide muutmiseks Olümpiakeskus Tehvandi maaüksusel Nüpli
külas.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek OÜ PM
Hausile terassi püstitamiseks asukohaga Otepää
linn Valga mnt 23a.
Otsustati väljastada kasutusluba T. S elamule asukohaga Valgamaa Otepää vald Otepää linn Pikk
tänav 11 maaüksus
Otsustati määrata lapse sünnitoetus 4le vallakodanikule.
Otsustati kehtestada 07. mail ajutine liikluskorraldus ajavahemikul 13.30-15.00 Otepää keskväljakul, seoses heategevusliku teatejooksuga.
Otsustati anda luba Eesti Keskerakonnale korraldada ajavahemikul 16. mai 2009. a kell 16.0017.00 Otepää linna keskväljakul Europarlamendi
valimiskampaania avalik üritus; Audiomeedia OÜle
luba korraldada Otepää Valla haldusterritooriumil
23.06.09. a algusega kell 17.00-24.06.09 lõpuga kell
05.00 (muusika lubatud mängida kella 04.00ni) toimuiskohaga Pühajärve rand, laululava ja asfaltparkla avalik üritus Pühajärve jaanituli;
Otsustati anda luba Relvo Sport Motell OÜle
paigaldada reklaamtahvel suurusega 3x2 m alates
15. maist 2009. a Otepää Tartu poolsele sissesõidule
Väike-Tartu kinnistule.
Otsustati riigihange nr 111464 „Otepää Gümnaasiumi peahoone projekteerimis-ehitustööd (rekonstrueerimine)“ pakkujate hankemenetlusest
kõrvaldamine, pakkujate kvalifitseerimine ja kvalifitseerimata jätmine, pakkumuste vastavaks tunnistamine ja tagasilükkamine ning pakkumuse edukaks
tunnistamine.
Otsustati Otepää vallavalitsuse hallatavate asutuste
juhtidel tagada vastava hallatava asutuse poolt osutatavate tasuliste teenuste kohta arvestuse pidamine.
Otsustati määrata puudega inimese toetus erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks 2le
vallakodanikule.
Otsustati algatada Otepää vallas Kääriku külas
Tornijärve ääres asuva Väike-Torni kinnistu ( katastritunnus 63601:002:4060 ) detailplaneering.
Planeeritava ala suurus on 2,18 ha. Planeeringu
eesmärk on kinnistul asuvate hoonete ehitusõiguse
väljaselgitamine.

AMETLIK INFO
Otsustati algatada Otepää vallas Pedajamäe
külas asuva Tiigi kinnistu detailplaneering. Planee-ritava ala suurus on 10 372 m².
Planeeringu eesmärk on muuta Aasa, Tiigi ja
Päikeseoru kinnistute detailplaneeringuga määratud elamumaa sihtostarve ärimaaks ( kuni 25
% kinnistu pindalast).

PLANEERINGUD
Marsina kinnistu detailplaneeringu avaliku arutelu tulemused.

14.-15. mail külastasid Otepää vallavanem Meelis
Mälberg ja volikogu esimees Jaanus Raidal,
Sangaste vallavanem Kaido Tamberg ja Palupera
volikogu esimees Vambola Sipelgas koos Valga
Maavalitsuse ja Valgamaa Omavalistuste Liidu
esindajatega Läti Vabariiki, et tutvuda sealse haldusreformi käiguga.
Visiidil kohtuti Dobele Rajooninõukogu esimehe
Gatis Miezitisega ja Jelgava rajooni esindajatega.
Peamine teema oli haldusreform Läti Vabariigis
pärast kohalike omavalitsuste valimisi, mil uued
valitud volikogud peavad oma funktsioonid üle
andma uutele tekkivatele omavalitsusüksustele.
Naabrite haldusreformi läbiviimisest jäi kõlama
tõik, et tänaseks on lõppenud aeg vabatahtlikuks
liitumiseks. Omavalitsuste edasine vähendamine on

korraldatud riiklikul tasandil. Selle tulemusel tekib
552st omavalitsusest 118 uut omavalitsusüksust.
Rajooni tasandil jätkavad nõukogud oma tööd
käesoleva aasta lõpuni, seejärel antakse kõik rajooni
poolt hallatavad asutused ning nende funktsioonid
üle uutele omavalitsusüksustele ja rajoonitasandilised nõukogud lõpetavad oma tegevuse täielikult.
Uute omavalitsuste valitsused rakenduvad tööle 1.
juulist 2009.
Lisaks tutvuti Läti Riiklik Puuviljakasvandusega,
agrofirmaga Tervete ja Rundale lossiga.
Maavalitsuse ja omavalitsuste esindajate ühist
visiiti Dobele ja Jelgava rajooni aitasid korraldada Läti Valka Rajooninõukogu ja Valka rajooni
omavalitsuste juhid.
OT

Meie esindajad suvisel peol Tallinnas
11. mail kinnitas XVIII tantsupeo „Meri” kunstiline
toimkond 2.-5. juulini Tallinnas toimuva tantsupeo
osalejate lõpliku nimekirja. Valgamaalt valiti välja
19 tantsu- ja võimlemisrühma.
Valga maakonna 306 pürgijast valiti välja 19
tantsu- ja võimlemisrühma 261 tantsija ning võimlejaga.
Tantsupeole pääsenud
meie piirkonna tantsu- ja võimlemisrühmad:
Otepää segarühm Nuustaku (juhendaja Kaire Ojavee),
Sangaste segarühm Kõvvera Kõdara (Tiina Kukk),
Otepää gümnaasiumi noorterühm (Kaire Ojavee),
Puka keskkooli 3.-4. klassi rahvatantsurühm (Eva
Kosk),
Pühajärve põhikooli 3.-4. klassi rahvatantsurühm
Linavästrik II (Anneli Teder),
Keeni põhikooli 3.-4. klassi rahvatantsurühm (Tiina
Kukk),
Keeni naisrühm Tanuke (Hiie Vähi),
Pühajärve naisrühm Vesiroos (Kaire Ojavee),
Otepää naisrühm Nuustaku (Angela Toome),
Keeni põhikooli 7.-9. klassi rahvatantsurühm (Tiina
Kukk),
Otepää gümnaasiumi võimlejad (Kaire Ojavee).
Kogu Eestist osaleb tantsupeol 534 rühma 7460
tantsija ja võimlejaga. Teiste hulgas on tantsupeole
oodata ka nelja rühma Soomest ja kolme Lätist
kokku 136 esinejaga.

Otepääl vähendatakse
tänavate valgustamist
Alates 22. maist vähendatakse Otepääl tänavate valgustamist – sisse ja väljasõiduteedel
(Pühajärve tee, Tartu maantee, Rõngu-Võru
maantee) lülitatakse valgustus välja. Muude
linnatänavate valgustus jääb samaks.
Küsimuste ja probleemide korral helistada tel.
5064 991 (Urmas Kuldmaa).

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

XXV laulupeo toimkond kinnitas 2.-5. juulini Tallinnas toimuva laulupeo lõpliku osalejate nimekirja.
Valga maakonnast pääsesid laulupeole kõik
koorid, kes olid endid registreerinud. 2.-5. juulil
sõidab Valgamaalt pealinna 19 koori kokku 509
lauljaga ning Pühajärve-Rõngu puhkpilliorkester
33 pillimehega.

Pedajamäe külas asuva Marsina kinnistul on algatatud detailplaneering, mille kohaselt omanik
soovib vana taluhoonestuse alusel rajada majutuse- ja seminarikeskuse. Otepää Vallavalitsus on
planeeringu vastu võtnud ja toetab algatust.
Pedajamäe küla elanikud leiavad, et majutus- ja
turismiettevõte võib negatiivselt mõjutada küla
rahulikku elukeskkonda ning on avalikul väljapanekul esitanud vastuväited.
27.04.2009 toimus Pedajamäe külas asuva
Marsina kinnistu detailplaneeringu avalik arutelu. Avalikul arutelul osapooled kokkulepeteni
ei jõudnud. Kuna kõigi avalikul väljapanekul
esitatud vastuväidetega pole planeeringus arvestatud, teostab vastavalt planeerimisseaduse § 23
planeeringu üle järelvalvet Valga maavanem.

Otepää Vallavalitsus tänab

Otepää Naisseltsi
Linnamäe kalda koristamise eest.
Otepää Vallavalitsus tänab: Katrina Liiva,
Tiia Lehismets, Maila Peetsmann, Luule
Saar, Maris Saar, Rannet Lammertson,
Tõnu Kõrgesaar-Aru Pühajärve ranna
koristustalgutel kaasalöömise eest.

Laulupeole pääsenud
meie piirkonna kollektiivid:
Otepää gümnaasiumi lastekoor (Eve Eljand);
Otepää gümnaasiumi mudilaskoor (Vilve Maide);
Otepää gümnaasiumi poistekoor (Eve Eljand);
Tõlliste-Puka segakoor (Koidula Ahk);
Otepää segakoor Eveko (Ain Kruusmaa);
Otepää gümnaasiumi noortekoor (Eve Eljand);
Pühajärve-Rõngu Puhkpilliorkester (Arno Anton).
XXV laulu- ja XVII tantsupidu „ÜhesHingamine“ toimub 2.-5. juulini Tallinnas. Peo juhatab 2.
juulil sisse pillipidu Raekoja platsil, sellele järgnevad kolm tantsupeo etendust „Meri“ ja kaks
päeva kestev laulupidu. Tantsupeo idee autor on
Henn Tiivel ja kunstiline juht Ülo Luht, laulupeo
kunstiline juht on Ants Soots.
Lisainformatsiooni 2.-5. juulini toimuva laulu- ja
tantsupeo kohta vaata www.laulupidu.ee .

Spordihoone info:
1. juunist-31. juulini 2009 on Otepää
Spordihoone avatud kella 10.00-21.00.
Laupäeviti ja 23.-24. juunil on spordihoone
SULETUD.

SÜNNID
Rahe Künnap
Ronja Margusson

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

24. aprill
13. mai

Otepää vallas tööl uus

noortejuht

Alates 11. maist on Otepää vallas tööl uus noorsootöötaja Jana Rohumets. Otepää Vallavalitsus
kuulutas selle aasta veebruarikuus välja konkursi
uue noorsootöötaja leidmiseks. Konkursile laekus
avaldus kuuelt kandidaadilt.
“Kõik kandidaadid olid väga head, ” rääkis
Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter. “Arvestades Otepää valla noorte soove ja vajadusi, on
hädavajalik, et meil oleks noorsootööd suunav
inimene olemas.”
Jana Rohumets on lõpetanud Tartu Mainori
Kõrgkooli turismiettevõtluse erialal. Eelnevalt on
ta töötanud turimiga seotud ettevõtetes ja omab
kogemusi ürituste korraldamisel. Jana Rohumets
korraldas selle aasta veebruaris Otepää Kultuurikeskuses heategevuskontserdi Elva Väikelastekodu toetamiseks.
Valla noorsootöötaja tööülesanneteks on juhtida Otepää valla noortekeskuse tööd ja koordineerida noorte tegemisi. Valla noortekeskus ongi
alates 11. maist avatud esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kella 13.00-20.00. Noortekeskuses
on noortel võimalik veeta aega oma eakaaslaste
seltsis, sõlmida uusi tutvusi ja teha kodutöid.
Noortekeskus on mõeldud kõigile noortele.
Jana Rohumets töötab Otepää Noortekeskuses
(Virulombi 2), kontakttelefon on 5348 4391, epost: jana@otepaa.ee.

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 5. juunil.

Otepääl tunnustati
emasid
10. mail toimus Otepää Kultuurikeskuses
emadepäeva kontsert. Esinesid Madonna
laulustuudio laululapsed (juhendaja Vaike
Hannust-Saul) ja tantsuklubi Tango tantsijad. Valla elanikest emasid tervitasid pidupäeva puhul vallavanem Meelis Mälberg
ja volikogu esimees Jaanus Raidal.
Otepää valla Aasta ema 2009 tiitli sai
Maie Niit, kes pärjati ka Eesti Aasta emaks.
Kontserdil oli võimalik videosalvestuse vahendusel jälgida Maie Niitu vastu võtmas
Aasta ema tiitlit Vabariigi Presidendilt.
Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus
tunnustasid Otepää valla Aasta ema
nominente vallavalitsuse tänukirjaga. Aasta ema nominendid 2009 olid Ene Raak,
Maimu Unt, Eha Raave ja Varju Teder.

Pühajärve kooli
olümpiamängud
Täna, 22. mail kell 17.00 algavad Pühajärve Põhikoolis kooli olümpiamängud.
Olümpiamängud avab maailmameister ja
olümpiavõitja Andrus Veerpalu.
Mängude kavas on kuuliveeretamine,
seljakotiga kaugushüpe, jõuhoidmine,
viimase mehe jooks ja teatevõistlus.

Käsitööselts KARUKÄPP ootab
kõiki huvilisi õppima

pakutrükki
Otepää Kultuurikeskusesse

23. mail kell 11.00.

Projekti
TERVES KEHAS TERVE VAIM
meeskond ootab kõiki üle
50aastaseid huvilisi uuele
retkele ümber kodukoha

31. mail.

Koguneme kell 11.00
maaliinide bussijaama.
Seekord matkame kirjaniku ja kirjandusteadlase Oskar Kruusi kodupaika.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve Põhikool Raudna filmipäeval
15. mail osales meie kooli meeskond
Raudnas filmipäeval. Teemaks oli
Raudna mõisa ajaloo käsitlemine lühifilmis. Filmi sisu ja lugu oli täielikult
meie enda välja mõelda ja teostada.
See oli suur töö. Millised tegelased,
millistes kostüümides või millist lugu
nad räägivad, kas film on tumm või
sõnadega, värviline või must-valge?
Stsenaariumi kirjutas Remi Leopard
8. klassist ja sellest tuli tõeline kriminaalne lugu. Osatäitjaid sai kokku 10
– Birgit Kõiv, Allar Ostrak, Andre
Ostrak ja Keity Kimmel 9. klassist,
Marili Vihmann, Ingrid Kelder, Ina
Mononen, Timo Kopli, Remi Leopard
ja Joel Süldre 8. klassist. Operaatoriteks
olid Taavi Aaliste 7. klassist ja Joel
Süldre 8. klassist.
Filmimiseks oli aega 4 tundi ja kokkumonteerimiseks 2 tundi. Nõu ja jõuga
olid abiks Viljandi Kultuurikolledþi

Ü

LC Otepää

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
tudengid. Meie jaoks oli see väga
vahva päev, sai palju nalja ja ka palju
uusi kogemusi.
Meie filmi tunnustati kahe auhinnaga
– parim tehniline lahendus ja parim
ajalookäsitlus.
Õhtune ehk avalik osa algas filmi-

de presenteerimise ja filmigruppide
tutvustamisega. Sellele järgnes kultuuriprogramm koos mitmete noortebändide ja esinejatega.
BIRGIT KÕIV, 9. klass

Üleriigiline meediatähelepanu Otepääle
le 30 ajakirjaniku tutvus Eesti
Ajakirjanike Liidu pressipäeval Otepää ettevõtlusega.
Maavalitsuse eestvedamisel on pressipäeva Valgamaal korraldatud juba mitu
aastat. Tänavu olid külalised kutsutud
Otepää valda, kus tutvuti maakonna
suurimas turismipiirkonnas tegutsevate
ettevõtetega.
Otepääl võttis külalised vastu Valga
maavanema ülesannetes Kalev Härk,
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Otepää vallavanem Meelis Mälberg ja
volikogu esimees Jaanus Raidal. Käidi
Tehvandi K90 hüppemäel, kust julgematele, kes torni tippu tõusid, avanes
kaunis vaade Otepää ümbrusele. Lisaks
tutvuti Otepää Seikluspargi ja Tehvandi
Spordikeskuse peahoonega.
AS UPM-Kymmene vineeritehases
andis selle juhtkond ülevaate ettevõttest, mis toodab kõrge kvaliteediga
kasevineeri peamiselt ehitus-, mööbli-,

pakke- ja transporditööstusele.
Päeva teisel poolel käidi Otepää
Turismiinfokeskuses ning kirikumõisas, kus tutvuti Eesti Lipumuuseumi
ja Suusamuuseumi eksponaatidega.
Tammuri talu peremees tutvustas oma
valdusi ning pakkus külalistele õhtuoodet. Pärast ringkäiku eksklusiivses
Pühajärve kaldal asuvas korterhotellis
GMP Clubhotel tehti päeva kokkuvõtted Pühajärve Alpi Restoranis.

Otepää Gümnaasiumi rekonstrueerimise riigihankekonkursi võitis AS Koger & Partnerid
Selgunud on Otepää Gümnaasiumi
rekonstrueerimise riigihankekonkursi
tulemused. Edukaimaks osutus AS-i
Koger & Partnerid pakkumus.
Otepää Vallavalitsus kuulutas selle
aasta märtsikuus välja riigihanke
Otepää Gümnaasiumi rekonstrueerimiseks. Konkursile laekus eri firmadelt 22
pakkumust.
Abivallavanem Kristjan Rõivassepa
sõnul langes valikAS-le Koger & Partnerid
seetõttu, et antud ettevõtte pakkumus oli
nõuetele vastavaks tunnistatud pakkumuste seas kõige odavam. Pakkumuse hinnaks
kujunes 14, 1 miljonit krooni.
Rekonstrueerimistööd algavad esimesel võimalusel, tööde täpne ajagraafik
lepitakse kokku ehitajaga läbirääkimiste

käigus. Töödega tuleb valmis jõuda 2009.
aasta lõpuks.
Otepää Gümnaasiumi rekonstueerimise maksumus on 21,7 miljonit krooni,
millest enamiku katab KOIT-kava projekt,
Otepää valla omaosalus on 3,6 miljonit
krooni. Rekonstrueerimisplaan näeb ette
koolihoone kapitaalremonti ja uue sisustuse muretsemine.
AS Koger & Partnerid on rekonstrueerinud Eesti Spordimuuseumi ja Tartu
E-Kaubamaja hooned, ehitanud Tartu
Kaubamaja ning projekteerinud ja
ehitanud Orava vallamaja katlamaja.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Andrus Veerpalu avab Otepää
Suusamuuseumis näituse MM
võistlustest Liberecis

R

eedel, 22. mail kell 15.00 avab
maailmameister Andrus Veerpalu
Otepää Suusamuuseumis näituse
MM-võistlustest „Liberec 2009“. Lisaks
sellele saab 31. mail tasuta külastada Lipuja Suusamuuseumit.
Otepää Suusamuuseumi juhataja Signe
Sumina sõnul on MM võistluste näitusel
„Liberec 2009“ võimalik vaadata fotosid võistlustest ja parimatest sportlastest, samuti eksponeeritakse ka Andrus
Veerpalu võidetud MM-i kuldmedalit ja
võistluste meeneid.
„Uuendusena on meie muuseumis
võimalus MM-i ülevaid hetki meenuta-

da videoprojektori abiga,“ rääkis Signe
Sumin. „Samuti saab vaadata näitust
viimasest taliolümpiast “ Torino 2006”
koos sealt võidetud Kristina Ðmiguni ja
Andrus Veerpalu kuldmedalitega“.
Lisaks sellele saab Otepää
Suusamuuseumis ja Lipumuuseumis
muuseumiaastaga ja Eesti lipu 125.
aastapäevaga seoses 31. mail külastada
muuseume kella 12.00-15.00-ni. Kell
13.00 viib Otepää giid Ene Pooland läbi
muuseumitunni.
Külastus on tasuta, ootame kõiki!

K 27. mai kell 19.00 Otepää Teater
Esietendus LAIP SAHVRIS. Margus
Mölli komöödia kahes vaatuses.
Osades: Kerli Adov, Tuuli Vaher, Ene
Prants, Aivar Pärli, Margus Möll.
Muusikat mängib Mairi Kana.
Pilet 40 krooni.
N 28. mai kell 17.15 Miks mõned inimesed näevad välja palju nooremad kui
nad tegelikult on? Seda saad teada
Otepää kultuurikeskuse II korruse koorisaalis. Kohapeal saad: mõõta oma organismi antioksüdantide taset; teada,
kuidas teha kodus professionaalset
näohooldus protseduuri; teada, kuidas
raskel ajal ilus välja näha ja samas ka
rikkaks saada.
N 28. mai kell 20.00 KINO Koletised tulnukate vastu. Animatsioon. Perefilm.
Pilet 20,R 29. mai kell 19.00 Suur pidu - PLIXID JA
DEFRAGE + DISKO. Plaate keerutab DJ
Naerukild. Alla 18a. vanustele lõpeb
pidu 22.45. Sissepääs 100,E 1. juuni kell 11.00-16.00 Lastekaitsepäev. Kultuurikeskuse terrassil
esinevad kell 11.00 kontsertiga Otepää
lapsed. Otepää Naisselts valmistab pannkooke ja keedab kisselli.
Tiibu ja Taabu OÜ lõbustab lapsi
pargis ja Pühajärve teel laste Jeep
ja Police ATVde ja elektrilise traktori
sõiduga, näomaalingute maalimisega. Kultuurikeskuse saalis kõlab
tantsurütm ja on avatud mängutuba
pisematele.
Üritus on kõigile tasuta.

Muusikakooli
maikuu üritused
Reedel, 22. mail kell 18.00 Otepää Muusikakooli 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
toimuvad muusikakooli VASTUVÕTUKATSED
Koolitare 7 II korrusel.
Klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid
(klarnet, trompet, tromboon, tuuba, altsarv,
plokkflööt), muusikaline eelkool, klassikalise
kitarri huviõpe (2aastane rühmaõpe lastele,
kes on vähemalt 10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise võimalust)
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee
Kolmapäeval, 27. mail kell 18.00 toimub
muusikakooli saalis ETTEVALMISTUSKLASSI
KEVADKONTSERT.

Otepää Muusikakooli
lõpetajad
Muusikakooli lõpuaktus toimus 17. mail,
lõpetajaid oli 8.
Mairi Kana (akordion) – kiitusega; Gerli
Luhtaru (klaver) – kiitusega; Kärt Anton
(viiul); Priit Pihelgas (trompet; Merilin Kriisa
(klaver); Kaija Põldsepp (plokkflööt); Jane
Reha (akordion); Merike Ennok (plokkflööt).
TUULI VAHER
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
07.05.2009:

Euroopa Parlamendi valimistel jaoskonnakomisjoni nr 1
(Hellenurmes) esimeheks nimetati Toomas Kikas ja liikmeteks
Reelika Kalbus, Maire Lemberg, Maimu Noorhani, Imbi Parvei,
Merike Terve ja Maire Voolaid ning reservi Alfred Veemees ja
Asta Jõesaar. Jaoskonnakomisjoni nr 2 (Nõunis) esimeheks Tõnu
Raak ja liikmeteks Terje Korss, Tõnu Kukk, Maria Lall, Hilja
Tamm, Aili Tiisler, Vaike Viks ning reservi Marju Viks ja Hilda
Tensok.
Määrati Palupera valla 2008 majandusaasta raamatupidamise
konsolideeritud aastaaruannet auditeerima OÜ Juristibüroo
Fides.
Võeti vastu Tükipoe kinnistu kü nr 58202:002:0891 detailplaneering ja kuulutati välja planeeringu avalik väljapanek
järgnevalt: detailplaneering on avalikul väljapanekul ettepanekute ja vastuväidete tegemiseks Palupera vallamajas asukohaga
Hellenurme küla ja Nõuni külaraamatukogus asukohaga Nõuni
küla 01. juunist kuni 15. juunini 2009.a. kl. 8.30-12.00 ja 13.0016.00.
Algatati Vabriku kinnistu kü nr. 58201:002:0026, asukohaga Palupera küla, detailplaneeringu koostamine, eesmärgiga
määrata ehitusõigus töökoja-laohoone (400 m², kõrgus 6 m), ja
abihoone ehitamiseks (vare ehitusalune pind ja endine kõrgus).
Lubatud maakasutuse sihtotstarve tootmismaa.
Lubati Palupera vallavalitsusel müüa Hellenurme külas Mõisa
tõllakuuri hoonestatud kinnistu avalikul kirjalikul enampakkumisel alghinnaga 100 000 krooni.
Puudega lapse hooldajatoetuse määramise korra I lugemine.
Toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alatiste kulude
piirmäärade kehtestamine I lugemine.
Otsustati mitte toetada Omavalitsusfoorumi pöördumist märtsist 2009 Vabariigi Valitsuse poole, kuna puudus näidatud kompensatsiooni mehhanism.
6.04.09 meilitsi saadetud avalikule pöördumisele vastamine,
seisukohavõtt.
11. ja 15.05.2009:
Kinnitati riigihange nr 111416 Palupera mõisahoone katuse
restaureerimistöö teostaja leidmiseks pakkumusdokumentide avamise protokoll 8.maist ja pakkumuste sisulise vastavuse
kontrollimise protokoll 11. maist. Tunnistati edukaks AS Haspo.
Lubati vallavanemal sõlmida ehitustööde teostuseks leping peale
eduka pakkumuse vastuvõtmist 26. mail.
Võeti vastu ja kehtestati lihtsustatud korras koostatud Koolimäe
kinnistu nr 1294540 kü nr 58202:003:0854 detailplaneering.
Korraldati kinnistu Mõisa tõllakuur, Hellenurme külas võõrandamiseks avalikul kirjalikul enampakkumisel tingimuste ja
läbiviimise korra kinnitamine. Enampakkumise teade avaldatakse
ajalehes Otepää Teataja, Postimees, valla kodulehel, kinnisvaraveebidel www.kv.ee ja www.city24.ee.
Lubati vallavanemal sõlmida leping omanikujärelvalve teenuse
ostmiseks AS Ehitusfirma Rand ja Tuulberg arhitektuurimälestise
Palupera mõisahoone katuse restaureerimis- ja remonttööde
järelvalveks summas 31 565 krooni käibemaksuga.
Tagastati Räbi külas kaasomandina võrdsetes mõttelistes osades
end. Tõnise A-46 talu maad õigustatud subjektidele, ehitiste
omanikele J.R-ale ja K.T-le. Maa-ala suurus 28,061 ha, kahe küna, sihtotstarve maatulundusmaa.
Tagastati Räbi külas end. Tõnise A-46 talu maad õigustatud
subjektile, ehitiste omanikule J.R-ale. Maa-ala suurus 17 113 m²,
kahe kü-na, sihtotstarve elamumaa.
Määrati Palupera külas Palupera kopli kinnistu, kü nr
58201:002:0025 ja kü nr 58201:002:1072 lähiaadressiks ehk
kinnistu nimeks Palupera koppel.
Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Räbi külas Karbitinno
talu elektrivõrguga liitumisühenduse väljaehitamiseks.
Nõustuti Hellenurme külas asuva Telefonijaama maaüksuse
maa riigi omandisse jätmisega hoonestusõiguse seadmise eesmärgil. Maaüksuse suurus 135 m², sihtotstarve ärimaa.
Nimetati Mäelooga külas 13322 m² suurune maatükk Pajo
kü-ks, sihtotstarve elamumaa. Anti nõusolek hoonete omanikule
E.A-le Pajo kü ostueesõigusega erastada. Kinnitati kü maksumuse
määramise akt.
Väljastati kasutusluba Nõuni külas A.M-le kuuluval Muna
kinnistul ehitatud Haga 10kV alajaamale ja liitumisühenduse
0,4kV maakaabelliinile.
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse 10.01.1997 korraldusega nr 5 Räbi külas Tõnise kü nr 58202:001:0011 moodustamine. Riigi maakatastrist nimetatud kü kustutatakse. Samas
korralduses punktis 1 nimetatud maa-alast moodustatakse eraldi
korraldustega kaks kü-st vastavalt õigustatud subjektide osale
maa-alal asuvates ehitistes.
Lubati vallavanemal sõlmida leping vallas bussipeatuste (5)
trimmerdamiseks ja bussiootepaviljonide, -peatuste (13) ümbruse
(s.h. prügikastid) korrastamiseks, kevadest-sügiseni, vastavalt
vajadusele Munamäe Sport OÜ-ga (700 krooni kord, käibemaksuga).
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni, üks hüvitis haigla
voodikoha eest tasumiseks 125 krooni, neli toetust kutseõppeasutuses/kõrgkoolis õppijale a´600 krooni, üks toetus retseptiravimite
hüvitamiseks 601 krooni ja üks matusetoetus 2000 krooni.

PALUPERA
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9030 sammu oma tervise heaks!

T

äpselt niipalju samme astusid 17.
mail Nõuni kevadmatkal osalejad.
Kes haaras kaasa kepikõnnikepid, kes
kõndis ja nautis lihtsalt imeilusat pühapäeva
ning kaunist loodust. Mõnus seltskond, hea nali
– need on märksõnad, mis kindlasti kuuluvad
meie matkade juurde. Ja oluline pole vanus
ega treenituse aste, vaid soov midagi ise ära
teha oma tervise heaks.
Puhke-, supi- ja koogipausiks tegime peatuse
Mesilinnu talus. Talukoha hea aura võttis väsimuse kontidest ja inspireeris perenaist valama
päevamõtted ja tegevuse luulevormi.
Seltsis käivad Nõuni naised,
vahel on nad päris maised.
Neljat aastat matkarajal,
rõõmu-tervist meil on vaja.
Kolm korda on mõõdetud järveäärt,
nüüd kaeme, mis külas on vaatamisväärt.

Alguseks paar virgutusharjutust
ja kõndima minna on täitsa lust.
Kaugem koht täna on Marusoo,
sealt alguse saavad vist muinaslood.
Vaatame seda, mis teha võib puust,
peremees juttu teeb paljustki muust.
Siis nõgesesuppi me maitseme,
seagripi eest nõnda end kaitseme.
Ja edasi üle Tammemäe,
sealt juba lõpusihti ma näen.
Marika oli meil ninamees
ja mina astusin kõikidest ees.
Valgamaa Spordiliit õla alla pani,
teadis, et mõnikord vaja on mani.
Toeks oli meile ka koduvald,
täname teidki palavalt.
Tubli, et kaasa matkasid sina,
tervisespordist rõõmu tunnen ka mina!

Kohtumiseni!
Matkalised KÜLLI ja MARIKA

Muinsuskaitse talgupäeval 16. mail korrastasid
valla mälestisi: Hellenurme
mõisa kalmistut ja Palupera
mõisaparki üle 40 väikse ja
suure kodu- ja töövalla patrioodi.
Ära tehti hulga tööd – võsaraie, kokkukanne
ja äravedu, hauakivide puhastamine, lillede
ja ilupõõsaste istutamine jpm. Suvi on ees ja
meie mälestisi peagi külastamas palju külalisi, aga eelkõige oli soov oma kodukohta ise
kaunimana näha.

Palupera vallavalitsus ja põhikool tänavad kõiki osalejaid : koolipersonali, õpilasi,
Vahemetsa Puit OÜ-d ja perekond Komlevit,
Rait Lembergi, Siim ja Kristiina Jänest, Peeter
Kroonbergi, Vahto Sikku meeskonnaga, kõiki
osalenud lapsevanemaidki. Töised ühiselt
veedetud tunnid lõpetati talgusupiga Palupera
mõisahoones.

Hei-hei!

Pöörakem tänavu erilist tähelepanu
kortermajadele, nende hoovide ja
ümbruse korrastamisel-kaunistamisel.
Palupera vallas on palju kauneid kodusid, mis
väärivad märkimist Vabariigi Presidendi poolt.
Eesti Kodukaunistajate Ühendus peab teatama
kahjutundega, et 2009. aastal ei toimu Vabariigi peaministri poolt tunnustamist tänukirja
ja mastivimpliga, millega tõsteti esile aktiviste
eeskujuliku ja silmapaistva töö eest koduümbruse heakorrastamisel ning kaunistamisel.

Oled oodatud 29. mail kell 19 Nõuni kultuurimajja
LASTEKAITSEPÄEVA DISKOLE,
et koos tervitada varsti-varsti algavat koolivaheaega ja loomulikult ka suve.
Oodata on toredaid ÜLLATUSI!
Buss ringil Palupera kool (18.40)-Hellenurme-Nõuni.
Info: Marika 5346 5648

25. mail kell 9-16 on Lõuna-Eesti Hooldekeskuses kõigil vallakodanikel võimalik tasuta
kontrollida oma tervist, teostada kiire ja valutu
protseduur - luutiheduse mõõtmine.
Tekitame sõbraliku järjekorra administratiivhoone fuajees!
Külateater ”Muhkel” kutsub Teid esietendusele 29. mail kell 19.00 Hellenurme
kultuurimajas
MEIE KALLIS OSMIK.
“...Elu kui algab, siis ollakse väike, koduõu
paigaks, mis meelest ei kao. Mööduvad aastad – palju on kõike, muregi näole joonistab
vaod...”
Lavastaja Anita Pavlova. Pääse 25 krooni.
Lõuna-Eesti Hooldekeskuses ootab uues ja
kaasaegses kabinetis

HAMBAARST

vallakodanikkegi.
Vastuvõtupäev kolmapäeviti, registreerida
ette tel. 5304 3450.

Lp. Palupera-Hellenurme
piirkonna elanik!
Palupera vallavolikogu ja -vallavalitsuse
kohtumine piirkonna rahvaga 25. mail
algusega kell 18 Palupera külamajas.

Eesti Kodukaunistamise Ühenduse motoks 2009. aastal on

„Ilus kortermaja kaunistab
selle elanikke ja asumit.“

Hea Palupera valla kodanik, kes omad kaunist kodu (kodu, sõna otseses mõttes, koos
ühiskondlike jne hoonetega; tööstusmaastik,
eriline; kortermaja) või märkad naabrit, anna
endast ruttu teada, sest maakondliku konkursi
materjalide esitamise (6 pilti, iseloomustus)
tähtaeg on juba 29. mail. Komisjoni poolne
ülevaatus – 2. juunil, maakondlik tänuüritus 18. juunil.
Info vallamajast.

Tähelepanu lapsevanemad!
Käes on aeg mõelda laste suvisele puhkusele.
Meie valla lastega peredele on 2009. aasta
suveks eraldatud seitse lastelaagri soodustuusikut URUMARJA noortelaagrisse 06.-14. 07.
toimuvasse vahetusse.
Urumarja laager asub Pärnumaal Tori vallas
ja sobib 7–15aastastele noortele. Täistuusiku
hind on 2025 krooni, millest lapsevanemal
tuleb 9 laagripäeva eest tasuda 1035 krooni.
Palun huvitatutel registreerida Palupera
Vallavalitsuses Helen Talli juures hiljemalt
29. maiks 2009.
Info: 7679 502 või helen@palupera.ee.

UUED PROJEKTID
Toetuse saaja – MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeeriumi noorteosakond ja Eesti Noorsootöö Keskus.
Toetus – Hellenurme noortekeskuse piirkondlikele noortele ühisürituste läbiviimiseks vajaliku
matkavarustuse (telgid, seljakotid, vahtmatid,
magamiskotid, pealambid, keedupott, kruusid,
teekann, termos) soetamiseks 59 130 krooni.
Projekti lõpp – 30. juuni 2009.a.

Mõisa tõllakuuri kinnistu
kirjalik enampakkumine
Palupera vallavalitsus müüb avalikul kirjalikul
enampakkumisel hoonestatud kinnistu “Mõisa
tõllakuur”, katastritunnus 58201:001:0009,
sihtotstarve 100% tootmismaa, suurus 1330 m².
Asukoht Hellenurme küla südames, Palupera vallas, Valgamaal, lähedal Elvale, Rõngule ja Otepääle. Kinnistu asub detailplaneeringu kohustusega
alal hajaasustuses ja tegemist on arhitektuurimälestisega. Naabruses atraktiivne Hellenurme
mõisapark pargiga ja kaunis Hellenurme paisjärv.
Asfalteeritud juurdepääs, infrastruktuur lähedal
(vesi, kanalisatsioon, elekter, side, internet). Kinnistu enampakkumise alghind on 100 000 krooni.
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega
saab tutvuda www.palupera.ee. Enampakkumisest osavõtutasu on 200 krooni, tagatisraha on
5% alghinnast (5000 krooni), mis tuleb tasuda
hiljemalt 1. juulil 2009.a.
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos
lisadokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, märkega „Tõllakuuri pakkumus“ hiljemalt 1.
juulil 2009.a. Palupera Vallavalitsusele aadressil
Hellenurme sjk. Palupera vald Valgamaa 67514
kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel
kasutada Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi.
Müügiobjektiga tutvumine kohapeal 8.juunil
2009.a. kell 10.00

Palupera vallavalitsus
palub kiiresti teatada kortermajadel ja

eramutel, kes on otsustanud naabri(te)ga
mitme peale osaleda korraldatud jäätmeveos –
kes jääb teist kortermajas, eramutes maja
esindajaks, lepingupartneriks või osaleb mitu
maja ühiselt ühe konteineri kasutamiselarvlemisel ja kus see ligipääsetav konteiner
võiks teie hinnangul asuda.
Siis saame koostatavas andmebaasis mitu
kinnistuomanikku ühildada, vastasel juhul
hakkavad lepingud ja arved hiljem tulema igale
eraldi, mis kindlasti kulukam.
Palume kirjalik teatis saata vallamajja või emeilile: palupera@palupera.ee. Täname neid,
kes meid juba teavitanud on!

Palupera Põhikooli poisid olid edukad üleriigilisel autode joonistamise
võistlustel
Joonistusvõistluse „ Minu lemmikauto 2009
” teemaks oli „ Täiesti uudne auto.” Autode
joonistamise võistlus sai alguse 2005. aastal ja
on pühendatud Tartu Kivilinna Gümnaasiumis
õppinud andeka poisi Oliver Opmani mälestuseks. Võistlus on mõeldud 1.-6. klasside
poistele. Tänavu osales võistlusel 134 kooli ja
kokku saadeti hindamisele 1143 tööd.
22. mail on kutsutud autasustamisele teatrisse „Vanemuine” Palupera Põhikoolist õpetajate
Relika Kalbuse ja Marika Viksi juhendatud
õpilased: 2. klassi poiste hulgas 3. koha saavutanud Andre Lõhmus ja kümne parima hulka
valitud Janno Väli ning 4. klassi poiste hulgas
3. koha saavutanud Tanel Riivik.
Võistlus andis poistele võimaluse loovalt
läheneda teemale ja väljendada kunsti abil oma
nägemust tuleviku liiklusvahendist.
SVETLANA VARIKU

SÜNNID
Ketlin Randviir

14. mai

Viimasel ajal on sageli kuulda ütlemisi, et
inimesed on mugavad ega taha midagi teha.
Nüüd vaidlen nendele ütlejatele vastu ja kutsun Puka valda talgutele.
Üritasin ise käia kõikides paikades, kus tööd
tehti ja ma tahan kiita neid paljusid inimesi,
kes sellise isu ja entusiasmiga tööd tegid.
Ühes teises ajalehes tõsteti esile Puka talgutel
perekond Sõnajalga ja muinsuskaitse töötajaid, kes oli kah tublid, kuid mina arvan, et
kõige rohkem väärib tunnustust töökas Puka
valla rahvas.
Nimetan ära inimesed, kes oma piirkonnas
tööd juhtisid: Terje Leppik, Anneli Sarnit,
Piret Vahi, Üllar Sarv, Andrus Teorein, Karin
Sallok,Tatjana Stets, Lea Madissov, Õnne
Paimre, Helgi Pung, Ene Müts, Karin-Kaja
Liigand, Kai Kadaja, Liidia Saarmann, Ene
Aigro.
Igati hakkamas olid koolide direktorid – Tõnis Mark ja Ilme Hõbemägi ning majandusju-

Emadepäeva kontsert

R

eedel, 8. mail, toimus Puka
kultuurimajas emadepäeva
kontsert. See päev on üks

tähtsamaid päevi emadele. Kontserdi
alguses oli kõigil suur ärevus sees, kas
kõik läheb ikka hästi.

EVE MÄEORG

Puka inimesed hoolivad oma
kodukohast
15. ja 16. mail toimusid Puka vallas heakorratalgud. Talgute korraldamise idee tekkis
juba mõnda aega tagasi, kui vaatasime vallas
puhkepaikade ja meie vaatamisväärsuste olukorda. Selgus, et paljud kohad on kasvanud
võssa ja mitmetes paikades on ilutsemas
omaalgatuslikud prügimäed.
Arutlesime, millised paigad sel aastal korrastada ja selgus, et kohti, mis kiiresti korrastamist vajavad, tuli päris palju. Olen korduvalt
avaldanud arvamust, et kui iga inimene hoiab
korras oma koduümbruse ja teeb natuke ka
meie kõigi kasutuses olevate objektide korrastamiseks, siis on meie vald meile endile
palju meelepärasem paik elamiseks.
Sellest mõttest lähtudes kutsusime kokku
meie seltside ja mittetulundusühingute ning
korteriühistute esindajad ja valla asutuste
esindajad. Pakkusime neile välja ülevallalise
talgute idee.
Ei osanud esialgu prognoosida, kui paljud

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

PUKA

22. mai 2009

Emadepäeva kontsert Puka kultuurimajas.

E

kaasa löövad, aga üllatus oli, et kõik kutsutud
tulid kohale. Arutelu talgute korraldamise
kohta oli igati asjalik ja leppisime ka kokku, et
samad inimesed hakkavad oma piirkonnas
tegevusi juhtima.
Korrastamisele võeti Aakres kooli park ja
endise viinavabriku ümbrus, Pukas koolimaja
ja rahvamaja park, järveäärne ja raudteeäär
koos hekiga, Ääre tänava majade ümbrus,
Kuigatsis mõisapark ja Purtsis Vooremägi.
Väljakutse oli tõsine, sest tegevuse maht oli
suur.
Vallavalitsus lubas omaltpoolt organiseerida talgulistele töökindad, joogi ja talgusupi.
Algas inimeste registreerimine ja meie rõõmuks oli inimeste aktiivsus kõrge. Talgupäevadel osales üle kahesaja inimese, tehti ära
palju tööd.

hatajad Raina Koort ja Riina Kiisler ning kokad
Maria Eranurm, Malle Orastu ja Ave Kampus
ning Lea Laane.
Talgupäevi meenutades tabasin ennast
mõttelt, et mul on hea meel olla Puka valla
kodanik. Tänan teid selle eest!
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Puka vallavalitsus annab teada, et
18. mail algab hajaasutuse veeprogrammi taotluste vastuvõtt.
Taotluste esitamise tähtaeg on
19. juuni 2009.
Taotlusi võetakse vastu Puka Vallavalitsuses E 9-16 ja K 9-16.
Info tel 518 7285, Lea Madissov.

Kevadet otsimas

madepäeva eel olid Aakre kooli
tüdrukute käed töid ja tegemisi
täis. Koolis toimus tüdrukute
nädal, sest sügisel toimunud poiste
nädal oli tüdrukud ajanud kadedaks.
Esmaspäeval proovisid neiud kätt soengu tegemisel. Alguses oli päris raske
isegi tavalist patsi punuda, kuid pika
pusimise peale said kõik sellega hakkama. Lõpuks oli neil võimalus panna
tööle oma fantaasia ja sõbranna juustes oma oskusi proovida. Teisipäeva
pärastlõuna veetsid tüdrukud koos poistega tiigi-elustikku uurides. Siinkohal
suur tänu Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
SA retkejuht Küllile, kes meile vees
elavaid olendeid tutvustas. Kolmapäeval kogunesid tüdrukud kunstiklassi
endale pärlitest kaelakeed, käeketti ja
juuksekaunistust meisterdama. Lihtsalt pärlite paelale lükkimist on ju iga
tüdruk proovinud, kuid keerulisemate
mustrite moodustamine nõudis süvenemist. Mõni poisski valmistas oma
emale emadepäevaks kauni ehte.
Neljapäev oli pühendatud võileibade valmistamisele, lauakommetele ja
-katmisele. Laudadelt ei puudunud
küünlad, lilled, linad. Nõuandeid,
kuidas katta emadepäeva hommikul
pidulik laud, said tüdrukud kuhjaga.
Üks asi on kuulata juttu ilust, viisakusest ja kommetest, kuid hoopis teine
on seda kõike ise läbi teha, proovida,

Lapsed võistluseks valmistumas.

S

ee, kas Vapramägi on oma nime saanud
ammustel aegadel elanud ning erilise
vaprusega silma paistnud mehe või hoopis
ühe mäe tipus kaunil metsalagendikul asunud talu järgi, jäigi lõppkokkuvõttes teadmata. Kuid palju targemaks said Aakre lasteaia
väikesed retkelised 29. aprillil Vapramäe-Vellavere-Vitipalu maastikukaitsealale toimunud
väljasõidul küll.
Kui paljud meist teavad, milline näeb välja
punast värvi karikseen, mis on ühtlasi ka üks
esimestest kevadekuulutajatest looduses?
Või on keegi taibanud kuulatada ning kokku
lugeda, mitut lindu ta hetkel laulmas kuuleb?
Või kogunud ühte kotti kokku kõiksugu erinevat looduses leiduvat ning püüdnud seejärel
kompimise teel ära arvata, mis kätt kotti pistes parasjagu pihku juhtub?
Seda kõike saime meie matkajuht Pireti

eestvedamisel omal nahal katsetada. Samuti
oli rõõm tõdeda, kuidas seesugused ettevõtmised ka ühtekuuluvustunde tekkimist
soosivad: tore oli näha, kuidas tüdrukutirts
tagasiteel bussis oma võileibadelt sinki naabriga jagas.
Sama üllatav ja armas oli allakirjutanu jaoks see, kuidas tema kõrval istunud poiss
usalduslikult otsa vaadates küsis: „Mul on
kaks kommi. Tahad, ma annan ühe sulle?“
Seega on kokkuvõttes kogu Aakre lasteaia
perel hea meel, et hoolimata majanduslangusest leitakse vahendeid seesuguste ürituste
toetamiseks. Suur tänu Vapremäe-VellavareVitipalu sihtasutuse töötajatele ning muhedale bussijuht Reinule, kelle kaasabil meie reis
teoks sai!
Aakre lasteaia õpetaja VELDA KRILLO

Esinejaid oli üsna palju ja kontsert oli
mitmekesine. 1. klass oli kokku pannud
ilusa luulerea. 2. klass esitas huvitava
näidendi, mis rääkis jutumemmest ja
tema kadunud prillidest. 3. klassis aga
leidus palju tublisid rahvatantsijaid.
Publiku lemmikuks sai 4. klass, kellel
oli tehtud väga naljakas ja lõbus pantomiim- ehk tummnäidend. Ka suurematest klassist leidus tublisid lauljaid
ning üks 9. klassi poiss tegi noorte seas
kuulsat beatboxi.
Peol sai palju nalja ja kõigil oli väga
lõbus. Ainult mõnel emal tuli pisar
silma, ja see tuli rõõmust, vaadates
oma lapsi esinemas. Kontserdi lõpus
andsid lapsed koos kallistustega edasi
kaardid ja lilled nii oma emadele kui
ka õpetajatele. Kooli juhtkond tänas
õpetajaid emadepäeva kontserdi korraldamise eest.
Oli ilus kevadine õhtupoolik.
PILLE MARKOV ja ANNA-LIISA
KÄRSON, Puka KK 5. klass

Emadepäev Aakres

Lahendamist ootab järjekordne ülesanne.

ilma emata hakkama saada.
Tüdrukute nädala lõpetas emadepäeva kontsert 8. mail, kuhu olid
kutsutud kõik emad ja vanaemad koos
väiksemate õdede-vendadega. Esmalt
laulsid ja tantsisid kõige väiksemad
– lasteaialapsed. Koolilapsed esitasid
lisaks väikese näidendi, pillimängu ja
luuletusi. Kõlama jäid mõtted emast,
kes hoolib, paitab ja aitab, tasuks lapse
rõõmsad silmad ja peotäis metsalilli.
Kõige ilusamad lilled on ikka need,
mille toob oma lapse väike käsi.
Pärast kontserti ootas kõiki kooli

Tore metsapäev
17. mail käis 4. 5. ja 6. klass Rootsi
mäel Purtsi jõe lähedal metsa istutamas. Metsamehed õpetasid, kuidas
tuleb kuuski istutada. Õpilased pidid
moodustama paarid, kellest üks võttis
labida ja teine pangi koos istikutega.
Istikuteks olid neljaaastased kuusepuud. Plaanis oli istutada paari peale
umbes 200 istikut. Ma arvan, et meie
istutasime isegi rohkem, sest me ainult
istutasime ja istutasime neid ja istikud
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Kuuski istutamas

pargis Päkapikurada. Ka mõni kaasa
sattunud isa lõi kampa. Orienteerumiselementidega mäng sisaldas erinevaid
ülesandeid, mille tulemused tuli märkida päkapikuraja passi. Tegevusi oli
joonistamisest moosimaitsmiseni ja
vaiba punumisest luuletamiseni.
Tuli üles näidata leidlikkust, teritada
tähelepanu ja loomingulistel ideedel
lennata lasta. Kaks tundi möödusid
märkamatult suuresti tänu ka ilusale
ilmale. Kõigil oli väga lõbus.
Õpetajad ANNELI SARNIT ja
LIINA LASER

ikka otsa ei saanud.
Kui oma read olid istutatud, saime
minna lõunapausile. Vahepeal ühinesid
meiega 6. klassi poisid, kes aitasid meil
auke kaevata. See töö oli päris väsitav,
sest maa oli üpris kõva ja kaevata oli
raske. Lõpuks sai peaaegu terve mägi
puid täis. Kõik lapsed olid väsinud
raskest tööpäevast. Sõitsime tagasi
kooli ja paljud läksid otseteed koju.
ARIANE SARV ja PILLE MARKOV,
Puka KK 5. klass

PUKA VALLA PÄEV JA KEVADLAAT
Laupäeval, 23. mail
8.00 Laada algus Puka rahvamaja juures
10.00 MINIJALGPALL staadionil. (Väljakul 5 mängijat,
kellest 1 naine. Võistlus toimub kahes vanuserühmas:
15. a ja vanemad ning 14. a ja nooremad. Võistlussüsteem selgub kohapeal)
10.00 KÄSITÖÖ NÄITUS-MÜÜK RAHVAMAJAS
10-11 ja 12-13 KERAAMIKA ÕPITUBA RAHVAMAJAS
10.30 TAIDLEJATE KONTSERT LAULULAVAL
11.00 MURUMÄNGUD

12.00 RAMMUMEHE VÕISTLUS (bussi vedu, kummi kantimine, 2x24 sangpommi tõukamine)
15.00 TÄNAVAKORVPALL Puka KK juures (Vanusegrupid:
kuni 15. a poisid ja tüdrukud; 16-18.a poisid ja tüdrukud
ning naised ja mehed. Väljakul kolm võistlejat)
21.00 VALLAPÄEVA LÕPETAMINE RAHVAMAJAS. Puhkeõhtul esinevad Boriss Lehtlaan ja Henn Rebane.
Pääse eelmüügist 50.- kohapeal 75.Broneerimine tel 5274 812.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE / PALUPERA

22. mai 2009

Emad, vanaemad ja valla tantsupäev

Etem Emme

Sangaste seltsimaja
vastvalminud saalis
toimus 9. mail esimene ülevallaline üritus
– emadepäevale pühendatud tantsupäev.
Tavaliselt on tähistatud
valla tantsupäeva ja
emadepäeva eraldi,
kuid sel aastal proovisime kokkuhoiu ja uudsuse mõttes teisiti.

Nii see algas

Vahva Vanaema

Päev algas meisterdamisega.
Volikogu liikmed Einar Toomemägi ja Arvo Kõiv hakkasid
Hülle Pallosoni juhendamisel
agaralt lilleseadeid valmistama.
Uskumatu, et mehed tegid esmakordsel katsetamisel imetoredad
lillekorvid. Päeva juhtis vallavanem Kaido Tamberg, kes osava
sõnaseadmisega peotuju kuni
lõpuni üleval hoidis.
Esinesid Keeni kooli lauljad
Anu Varese juhendamisel ning
tantsupäevale kohaselt kõik
vallas tegutsevad kollektiivid.
Rahvatantse esitas viis kollektiivi
Maie Villa, Tiina Kuke ja Hiie
Vähi juhendamisel. Oma oskusi
näitasid Katrin Kõiva kantritantsijad ja rõõmurullid. Elevust
pakkusid kõhutantsijad folkloorse
Nuubia tantsuga. Solistina astus

Pärandkultuuri objektide
INVENTUUR

K

ui oled kõndinud mööda
vana, käänulist metsateed, näinud sammaldunud kiviaeda või mahajäetud taluaset, kuulnud vanematelt koduse
metsatuka, heinamaa, asukoha
vms. nime – siis oledki kokku
puutunud pärandkultuuriga.
Pärandkultuuriks nimetatakse
eelmiste põlvkondade tegutsemise
jälgi maastikul. Levinumad objektid on taluhoonete asukohad, kiviaiad, vanad metsateed, veskikohad,
pärimustega seotud kohad, kivid,
puud, allikad, lubja- ja tõrvapõletusahjud ja veel palju muud. Neid
märke tuleb osata tähele panna.
Seepärast on pärandkultuuri

säilimise võtmeks maaomanike
ja maastikul tegutsejate teadlikkus. Pärandkultuuri objektid ei ole
kaitse all ja neid ei ole plaanis ka
tulevikus kaitse alla võtta. Nende
kultuurimärkide hoidmine on meie
endi kätes.
Et unustuse hõlma vajunud
kultuurimärgid uuesti tähelepanu
alla tuua , on algatatud pärandkultuuri objektide inventeerimine.
RMK (Riigimetsa Majandamise
Keskus) on seadnud eesmärgiks
inventeerida kogu Eesti pärandkultuur, sõltumata maa- ja omandivormist.
Lugupeedud Sangaste, Otepää,
Puka, Palupera valla elanikud,

üles meie valla suurepärane laulja
Birgit Varjun.

Ja siis päeva finaal
Valla Etema Emme tiitel anti juba
viiendat korda, Vahva Vanaema
tunnustamine algatati 2008.
aastal.
Sangaste valla Vahva Vanaema
2009 on VALENTINA TOOM.
Vahva Vanaema kohta kirjutas
tütar Marju Karavin nii:
”Mina mäletan oma ema väiksest
peale kogu aeg midagi tegemas,
kui ta parasjagu ei koristanud ja ei
pesnud pesu, siis valmistas ta süüa.
Kuigi ta oli enamus ajast hõivatud,
leidis ta siiski aja, et meile õhtuti
muinasjutte rääkida ja laulda enne
magamaminekut. Kõik oma lapsed
on ta magama kussutanud süles.
Kui ma veel väike olin, kartsin
hommikuti kooli minnes hirmsasti
bussijaama minna, ema oli alati
nõus mind saatma.
Ta on olnud kogu aeg täiskohaga
ema. Ta on väga abivalmis ja nõus
laste nimel loobuma viimasest,
peaasi, et lastel hea oleks. Ta on
alati vastuvaidlemata hoida võtnud
kõiki lapselapsi ja viitsinud nendega tegeleda. Ta teeb maailma parimaid kapsa- ja lihapirukaid.
Kui te teda alevis kõndimas
näete, siis on tal peaaegu alati keegi
lastest näpuotsas. Ta on sünnitanud
ja kasvatanud üles 10 last. Ja tal on
19 lapselast ning 2 lapselast ning
neid on tulemas veelgi. Ta pidas
hiljuti kuldpulmi oma abikaasa

metsaomanikud, kultuuriloo
uurijad ja muidu metsa nautijad!
Kui tead selliseid eelnimetatud
mälestisi, anna sellest teada!
Ainult teie kõigi kaasaaitamisel on võimalik läbi viia põhjalik
pärandkultuuri objektide inventuur.
Info:
Otepääl Kaido Reiman, 5058 369,
kaido.reiman@mail.ee

Pukas Aarne Suu, 5165 5071, aarne.
suu@metsakorraldus.ee

Sangastes Väino Suigusaar, 5050
939, vaino.suigusaar@mail.ee

(raja pikkus on umbes 4 km) on paigutatud 5 märki, mis tuleb kaardi abil üles
otsida.
Seekord olid kiiremad Stever Liivamägi
ja Ain Kutsar noorteklassist, Siiri Jaama
ja Urve Rampe naisteklassis ning Lembit
Uibo ja Kalmer Salundi meesteklassist.
Ka lastele oli väike ülesanne: kaardi järgi
tuli lähiümbrusest üles otsida kaks kaduma läinud Jüri hobust. Emme või onu
julgestuseks kaasas startisid otsingutele

Sangaste valla Etem Emme 2009
on KATRIN KÕIV. Ruth Kõiv
kirjutas Etema Emme kohta:
“Linnast maale tulnud vapper,
rahulik, kannatlik,ettevõtlik, alati
rõõmus ja särav koduperenaine.
Tema puhul kehtib see, et mitte
Eesti mees ei ole tantsulõvi vaid
hoopis Eesti emme on tantsulõvi.

Ja samas jätkub tal aega ka tegeleda oma perega. Hea eeskuju meile.
Paremat emmet annab otsida!”
Peo alguses Einari ja Arvo valmistatud lilleseaded said igati väärilised
omanikud, tänu AS Sanwoodile
sai ema ja vanaema endale isikliku tooli ja Pühajärve SPA ootab
tiitliomanikke lõõgastavatele ja
kosutavatele protseduuridele.
Aitäh tantsijatele, lauljatele,
juhendajatele, abilistele ja kõigile
meile, kes me toredast päevast osa
saime!
MERLE TOMBAK

„100”
Me soovime Teil jõudu, jaksu,
et tervis püsiks ikka hea
ja elu keerulistel teedel
ka süda kindlalt vastu peaks.
Et mõistus iialgi ei väsiks,
et rõõmu kingiks iga tund,
et saatus armutult ei räsiks
ja öö tooks rahulikku und.

Sangaste Vallavalitsusel ja Sangaste Vallavolikogul
on hea meel ÕNNITLEDA

Sangaste valla eakaimat inimest,
Lauküla küla elanikku

Elsa Lottamõisa,
kellel 23. ma
mail 2009. a. täitub 100 eluaastat.

Euroopa päev Keeni koolis

VÄINO SUIGUSAAR

8. mail oli algklasside lastel põnev üritus. Õpetajad kutsusid meid aulasse ja rääkisid Euroopa
Liidust. Saime teada, et Euroopa on meie kodu.
Eesti kuulub liitu, kus on 27 riiki. Meile näidati
kaardil, kus need riigid asuvad. Iga laps sai
mälestuseks postkaardi, kus olid Euroopa Liidu
lipp ja hümn.
Oli veel rühmatöö ja me otsisime plakatilt
muinasjututegelaste riike. Harjutasime erinevate
riikide keeles „tere” ütlemist. Lõpuks saime klassidesse uurimiseks laste pildiraamatud Euroopa
Liidu kohta. Tegemist jätkub edaspidisekski.
Algklasside õpilased

Tutvus Euroopa Liidu istitutsioonidega
Keeni kooli 8. ja 9. klass käis märtsis Tallinnas
Euroopa Liidu Majas ja neile tutvustati Euroopa
Liidu institutsioonide tööd üksikasjalikumalt.
Stenbocki majas said õpilased teadmisi valitsuse tegemistest.
8. mail võtsid 4.-9. klasside õpilased osa kooli
Euroopa Liidu teemalisest viktoriinist. Iga osa-

Jüriöö orienteerumine Nõunis
25. aprillil toimus Nõunis järjekordne
jüriöö orienteerumine. Kolmteist aastat
tagasi naisseltsi poolt ellukutsutud jüriöö
teatejooks orienteerumiseks kujunes viis
aastat tagasi Nõuni noorteklubi korraldatud
orienteerumiseks. Kuigi enamus klubiliikmeid on kodukülast läinud kaugemale
õppima või tööle, leitakse siiski aega tulla
osalema võistlejatena. Paar viimast aastat
on korraldusliku poole enda kanda võtnud
Jaan Loide koos abilistega. Maastikule

Helduriga.
Praegu on tal lõpuks saabunud
see aeg, kus ta saab nautida oma
elu, loeb raamatuid ja käib tantsuringis ja ka lapselapsi pole tarvis
enam nii tihti hoida.”

Geiri Liivamägi,Timo Tamur Orunukk,
Elo Tammoja ning Rando Ennok. Pärast
finišit pakuti sooje pirukaid ja spordijooki
ning tunti rõõmu kordaläinud üritusest.
Siinkohal tänu Lutsu turismitalule ja
Palupera vallale, kes meie üritust toetavad. Ja kõige suurem tänu osalejatele!
Kohtumiseni!
Korraldajate nimel MARIKA VIKS

leja sai „Eurokuma” ristsõnad ja auhinnaks imepisikese
(3x2,5 cm) raamatukese „Minu põhiõigused Euroopa
Liidus”. 9. klassi õpilastel oli võimalus saada hea hinne
ühiskonnaõpetusse.
Nii sai Euroopa Liit natukenegi meie lastele tuttavamaks.
SAIMA TELL

KUULUTUSED
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www.parmet.ee
Tel. 7660 044
fax. 7660 040

AS Parmet pakub
erinevaid fassaadikattematerjale,
ehituseks vajalikke profiile: termoprofiilid, kübarprofiilid,
C; Z ja U profiilid.
Samuti erinevaid tüüpi alumiiniumripplagesid –
paneellaed, kassettlaed, restlaed, lamelllaed.
Lisaks erinevaid postikatteid.

AS Parmet pakub

Ruukki teraskatuseid

– UUS
katuseprofiil

Decorrey
(hind soodne).

KUULUTUSED

OÜ Mano Grupp pakub
kinnisvara

HALJASALADE

haldus- ja hooldusteenust:
majahaldur, raamatupidamine,
avariivalve, tehnosüsteemide
hooldus ja remont, elektri- ja
nõrkvoolutööd, heakorratööd
ja muru niitmine.
manogrupp@gmail.com

niitmine

Küttepuud odavalt. Telef 5666
6900

murutraktori ja
trimmeriga.

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

Info 5200 838

Ohtlike puude langetamine,
võsalõikus. Tel: 5810 8597

Tel. 53436616

KASTOLATSI
KÜLA jaaniõhtu
toimub 22. juunil
kell 18
Uandi
veskijärve kaldal.

OÜ Nõuni Taimekasvatus
teostab järgmisi teenustöid:
kevadised põllutööd,
sõnniku laotamine,
JUMZ ekskavaatoriga kaevetööd,
heakorrastustööd, murude
rajamine ja hooldamine,
heinapõldude niitmine.
Müüme söödateravilja.
Telef. 7657 418, 5064 609.

Otepää Pensionäride Ühendus kutsub endiseid ja uusi liikmeid
kolmapäeval, 27. mail kell 11.00 Otepää Kultuurikeskusesse.
Arutame tehtut ja uue juhatuse valimine.
Esinevad lapsed “Pähklikese” lasteaiast.

Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo
Müüa kütteklotsid 20 cm, 21kr/
kott. Vedu tasuta. 5344 6470
LANDCAPITAL OÜ ostab metsakinnistuid ja kasvavat metsa üle
Eesti. Tel. 5156 858.
Pakun kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Samas müüa
kuivi lõhutud 50 cm küttepuid. Tel.
5291 256.
Ostame Teie seisma jäänud või
mittetöötava, käibemaksu või mitte käibemaksu kohuslase firma.
Info ja konsutatsioonid meie poolt
tel. 5808 8088.

Soovin müüa soodsalt 2006.a
rollerit. Hind: 6000.- Tel: 5118 851
Müüa küttepuid. Tel. 5110 574
Muruniidukite ja saagide remont
Pukas, tel. 5669 6909
Soovin üürida 1-2 toal. keskküttega korteri. Soovitavalt koos mööbliga. Tel. 5265 407.
Müüa Ford Escort 92.a. Universaal. Bensiin, 9000.- telef. 5057 414
Müüa kits talledega. Telef. 5198
8652
Müüa talutehnikat Elva ligidal.
Telef. 5804 3707
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Kaotatud punane koera kaelarihm
patareiga. Teatada telefonil 5650
8112

Koerte ja kasside

vaktsineerimine
marutaudi vastu
TOIMUB
pühapäeval, 24. mail
kell 10-12 Pikk tn. 2, Otepää

ELMA PILVE

05.02.1935 - 11.05.2009

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus püsib veel.
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul.
Su inimlikkust meenutades
me langetame pea...

AINO ROOSNUPP

01.05.1935-13.05.2009
Mälestame kallist orkestri liiget
„Sidevelledest“ ja südamlik kaastunne kõigile omastele.
Katrin, Varju, Ilme, Lehte, Evi,
Marje, Hilda

Siiras kaastunne Eldina
Russakule ema

AINO ROOSNUPU

Sügav kaastunne Silvile ja
tema perele
armsa

EMA

surma puhul.

surma puhul.

Tambet, Tiiu

Virve perega ja Viive

Mälestame

AINO ROOSNUPP

HELLA-RENATA ALLEVIT
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Otepää hooldekodu pere

Mälestame head naabrit.
Südamlik kaastunne omastele.
Lille 3 elanikud.

linnas

kell 12.30 Otepää aedlinnas
Looduspargi maja juures ja

TEATIS
MTÜ Smigunide Suusaklubi kuulutab välja avaliku konkursi
Vancouver 2010. a. Taliolümpiamängudeks ettevalmistumisel
järgmistele stipendiumidele:
1. treeneri stipendium summas kuni 120 000 krooni.
stipendium on mõeldud naiste koondise treenerile erialaseks
enesetäiendamiseks ning koolituseks.
1.1.Stipendiumi statuudid stipendiaadile: on Eesti kodanik; omab vähemalt
10 aastast töökogemust treenerina; omab IV taseme treeneri kutsetunnistust: on viimasel kolmel hooajal juhendanud treenerina Eesti Naiste
murdmaasuusatamise B koondist;
2.massööri stipendiumile summas kuni 125 000 krooni.
Eesmärk: stipendium on mõeldud massöörile erialaseks enesetäiendamiseks ning koolituseks.
2.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile: on Eesti kodanik, omab väga
head ettevalmistust massöörina suusataja lihaste ettevalmistamisel ning
on viimase 5 aasta jooksul omanud kogemust tippsportlaste lihasmassi
ettevalmistamisel; on tegelenud lihashooldusega viimased 5 aastat Eesti
murdmaasuusatamise koondise juures.
Eesmärk:

3.suusatamise noortespordi projektide juhi stipendiumile summas
kuni 235 000 krooni
Eesmärk: stipendium on mõeldud suusatamise noortespordi projektide
juhile erialaseks enesetäiendamiseks ning koolituseks.
3.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile: on Eesti kodanik; omab vähemalt
3 aastast töökogemust murdmaasuusatamise noorte-, juunioride- ja U23
projektide juhina; on töötanud vähemalt 2 aastal Juunioride ja U23 MMil Eesti murdmaasuusatamise juunioride- ja U23 võistkonna juhina.
4.suusatamise spordiprojektide juhi stipendiumile summas kuni 241
000 krooni
Eesmärk: stipendium on mõeldud suusatamise spordiprojektide juhile
erialaseks enesetäiendamiseks ning koolituseks.
4.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile: on Eesti kodanik; omab majandusalast kõrgharidust ning vähemalt 5 aastat juhtimiskogemust; omab
vähemalt 4 aastast töökogemust murdmaasuusatamise spordiprojektide
juhina; on töötanud vähemalt 3 aastal suusatamise MM võistlustel
võistkonna juhina.

esmaspäeval, 25. mail kell
10-12 Pikk tn 2.
Informatsiooni saab volitatud
loomaarst KajaVäärsilt
tel. 5347 4771.

5.vastupidavusalade noorsportlaste nõustaja ning analüütik treenimise aste versus noore inimese füüsilise areng läbiviija stipendiumile
summas kuni 265 000 krooni
Eesmärk: stipendium on vastupidavusalade noorsportlaste nõustajale
sportlaste normaalse füüsilise arengu tagamiseks.
4.1 Stipendiumi statuudid stipendiaadile: on Eesti kodanik; on kuulunud
vastupidavusalal vähemalt 4 aastat eesti rahvuskoondisse; on omandamas kõrgharidust; on abistanud tippsuusatajaid vähemalt 4 aastat.

AINO ROOSNUPP

Taotluste esitamise lõpptähtajaks on 22. juuni 2009. Konkursiga saab
tutvuda MTÜ Smigunide Suusaklubi vahendusel. Info ktv@team.ee või
6830 771, 5014 477.

01.05.1935 - 13.05.2009
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Euroopa Parlamendi
valimistest Otepääl
7. juunil toimuvad Euroopa Parlamendi
valimised. Elektrooniliselt saab hääletada
juba varem – 28. mai kella 9.00-st ööpäevaringselt kuni 3. juuni kella 20.00-ni
veebilehel http://www.valimised.ee.
Otepää vallas on kaks valimisjaoskonda
– Otepää Kultuurikeskus (Virulombi 2,
Otepää) ja Sihval (Pühajärve Põhikool).
Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel
http://www.vvk.ee on võimalik küla või
tänava alusel leida informatsiooni oma
elukohajärgse valimisjaoskonna kohta.
1.-3. juunil saab eelhääletada oma
elukohajärgses valimisjaoskonnas kell
12.00-20.00.
Valimispäeval, 7. juunil, saab hääletada
kell 9.00-20.00. Hääletamiseks tuleb kaasa
võtta kehtiv isikut tõendav dokument.
Täiendav info: Valga maakonna valimiskomisjon tel: 76 66 140.

22. mai 2009

Otepääl toimus doonoripäev

TA KSOTEENUS

19. mail oli Otepää Kultuurimajas doonoripäev. Verd tuli
loovutama 13 inimest, nende seas ka Otepää vallavanem
Meelis Mälberg.
Doonoriks saab olla terve, vähemalt 50 kg kaaluv 18-65
aastane inimene. Esmakordselt võib doonoriks tulla kuni 60.
eluaastani. Üks veredoos on 450 ml ja protseduuriks kulub
5-10 minutit. Lisaks võetakse 20 ml verd laboratoorseteks
analüüsideks. Pärast vereandmist seotakse punktsioonikoht
elastiksidemega kinni, side tuleb peale jätta vähemalt 3 tunniks. Pärast vereandmist tuleb juua vedelikku veidi rohkem
kui tavaliselt ja vältida füüsilist koormust (sh. ka sauna).

GSM

1200

MONIKA OTROKOVA

Otepää kirikumõisas tuleb näitus „Sinimustvalge eesti kunstis“ ja „Eesti lipp 125“ postmargi esmaesitlus
Näitust saab vaadata 5. juunil kell 15.00-22.00. Samas toimub
ka „Eesti lipp 125“ postmargi esmaesitlus ja tembeldamine kell
15.00-18.00.
Tegemist on osaga Eesti Vabariigi 90. juubeliürituseks Vaal
galerii korraldatud rändnäitusest.

KAUPADE KOJUVEDU
Väikebussi (8 kohta) ettetellimine

AVANEB hajaasustuse
veeprogrammi taotlusvoor
18. mail algab hajaasustuse
veeprogrammi toetuse taotluste
vastuvõtmine. Programmdokumendi nõuetele vastav taotlus
koos kohustuslike lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele
hiljemalt 19. juunil 2009. a.
Programmi eesmärgiks on
hajaasustusega piirkondades
majapidamistele joogivee
kättesaadavuse tagamine või
parandamine. Toetuse suurus ühe
majapidamise kohta on kuni 100
000 krooni, kuid mitte rohkem
kui 2/3 projekti abikõlblikest
kuludest. Toetust saab taotleda
vaid olemasolevatele majapidamistele. Taotlejaks saab olla
füüsiline isik, kes elab rahvastikuregistri andmetel vastavas
vallas hiljemalt alates 01.01.2008
ning mittetulundusühing või
sihtasutus, mille põhikirjaliseks
tegevusalaks on elanike või oma
liikmete joogiveega varustamine.

Programmist toetatakse
hooneteväliste joogiveesüsteemide rajamisega seotud
tegevusi, milleks on:
- kaevude (puur- ja salvkaevude)
ehitamine ning puhastamine;
- olemasolevatest või uutest
kaevudest joogiveetorustiku
ehitamine või olemasoleva
joogiveetorustiku rekonstrueerimine;
- kaevude varustamine vee
pumpamiseks ja puhastamiseks
vajalike tehniliste seadmete ja
tarvikutega, sealhulgas vajalike
elektritööde teostamine;
- rajatud hooneväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
- vanade puurkaevude tamponeerimine;
- vee kvaliteedi analüüs.

Abikõlblikud on tegevused,
mida tehakse hajaasustusega

piirkondades.
Veesüsteemide rajamise korral
peab ettevõtja üldjuhul omama
majandustegevuse registri
(MTR) registreeringut ehitamise
tegevusalal. Samuti on MTRi
registreering nõutav elektritööde teostamisel. Puurkaevude
rajamise korral teostatakse töid
hüdrogeoloogiliste tööde litsentsi
alusel.
Programmist toetuse taotlemise korda reguleeriv hajaasustuse
veeprogrammi programmdokument koos taotlusvormiga
on kättesaadav Otepää valla
veebilehel. Paberkandjal taotlusvorme on võimalik saada
vallavalitsustest.
Täpsemat infot programmi ja
taotlemistingimuste kohta saab
Otepää vallavalitsusest, kontaktisik abivallavanem Kristjan
Rõivassepp tel 766 4810 või eposti aadressil kristjan@otepaa.ee.

Mõtteid haldusreformist

H

aldusreform on nagu paha
tont, kes aeg ajalt ennast
ilmutab, seejärel saladuslikul moel kaob, et mingil ajal uuesti välja ilmuda. Mis selle haldusreformiga ikkagi on, et kuidagi ei
suudeta protsesse riigis käivitada
ning leida üksmeelt reformi läbiviimiseks?
Viimane halb näide Valga
maakonnast on ühinemistoimingute peatumine (lõppemine)
Tõrva-Helme piirkonnas. Samuti
jäi üksnes üritamiseks läbirääkimiste käivitamine Valga linna
ettepanekul. Seega saab Valgamaal
viimase 10. aasta kontekstis rääkida
üksnes Otepää linna ja Pühajärve
valla liitumisest.

Piisavalt selge pole reformist tõusev kasu kohalikule elanikule
Rääkides kohalike inimeste ning ka
linnade ja valdade esindajatega on
jäänud mulje, et üldiselt peetakse
haldusreformi vajalikuks. Kui
üldisest vajalikkusest on arusaam
olemas, siis muus osas on seisukohti nö seinast seina. Tundub, et

piisavalt selge pole haldusreformiga kaasnev kasu igale inimesele.
Riigi seisukohast on enam-vähem
arusaadav, et väiksed omavalitsused ei ole majanduslikus mõttes
efektiivsed, nende võimekus täita
kõiki seadusest tulenevaid ülesandeid ja kohustusi võib olla piiratud.
Kohalikul tasandil on aga olukord
ebaselge.
Vaadates näiteks Otepää naabervaldasid, ei saaks küll üks-ühele
väita, et nende valdade elanikkond
võidaks suuremast omavalitsusest.
Siiani valitsenud riiklik poliitika
(sh maavalitsused) on pigem
soosinud väiksemaid omavalitsusi. Teisisõnu: hea pealehakkamise
korral on väikestel valdadel olnud
võimalik piisavalt kaasata avaliku
sektori raha arendustegevusse ning
haridus-, kultuuri- ja sotsiaalsfääri.
Pigem on hetkel küsimus olnud
selles, kas ühes või teises vallas
on piisavalt hakkajaid inimesi ja
kompetentseid juhte.
Ainuüksi omavalitsuste mehhaaniline liitmine ei too õnne õuele.
Muu maailma kogemuse põhjal
võib väita, et selleks võiks olla
laiaulatuslik reform, mis hõlmaks

lisaks territoriaalsele reformile riigi
kogu halduspoliitika muutmist
sealhulgas eri haldustasandite
ülesannete ülevaatamist (funktsioonide reform) ning tulubaasi
ja eelarvepoliitika muutmist riigi
ja kohalike omavalitsuste vahel
(finantsreform).

Ühinemisele peab eelnema koostöö
Ühinemist on sageli võrreldud
abiellumisega, kus osapooled
panevad leivad ühte kappi ning
alustavad kooselu. Nii nagu enne
abiellumist on mõistlik esialgu
üksteist põhjalikumalt tundma
õppida ehk kurameerida, nii on
põhjust teha seda ka võimalike
liitujate puhul. Oluline on koostöö
ja ühistegevused. Näiteks Otepää
valla ja Pühajärve valla ühinemisele eelnes otsustajate vaheline
läbikäimine, ühiste spetsialistide
olemasolu ning ühisprojektid.
Lihtsalt deklareerida, et me soovime ühe või teise omavalitsusega
kokku heita, ei anna tulemust, sest
puuduvad ühised arusaamad ning
ühised väärtused.

Kõik matkama!
Tule Mainori Kõrgkooli!
Paljudel noortel inimestel on käes koolilõpetamise aeg ja nii palju küsimusi keerleb peas – kuhu minna ja mida edasi teha? Tänasel päeval
on kõrgharidust pakkuvaid haridusasutusi Eesti 34, seega üsna lai
valikuvariant. Kuidas aga leida õige tee enda jaoks ja teha õige otsus?
Üheks võimaluseks on tulla õppima Mainori Kõrgkooli. See on
suurim rakenduskõrgkool Eestis, mis pakub õppimisvõimalusi kaheteistkümnes erinevas linnas. Valida on päevase, õhtuse ja kaugõppe
vahel eesti, vene või inglise keeles. Kooli 18 erineva eriala hulgast leiab
kindlasti igaüks endale lemmiku. Selleks, et Mainori Kõrgkooli tulla, ei
pea olema värskelt koolilõpetanu – Mainori Kõrgkooli vanim üliõpilane
on lausa 62aastane. Kooli üheks eripäraks ongi see, et võimalus õppimiseks antakse igaühele, kel on vähegi soovi ja tahtmist.
Miks mina tulin õppima Mainori Kõrgkooli? Eelkõige seepärast, et
õppejõud on oma eriala praktikud, kes on kõigi aktuaalsete teemade
ja probleemidega hästi kursis. Peale faktide toovad nad meile ka väga
palju oma töös ette tulnud näiteid. Loengud on väga sisukad ja huvitavad. Olen õppinud ka palju paremini tundma iseennast: oma tugevaid
ja nõrku külgi, kuidas ennast teostada ja oma unistusi ellu viia. Tänu
praktikate suurele osakaalule on peale kooli lõpetamist tunduvalt kergem leida endale tööd. Tööandjaid huvitabki just praktiline kogemus.
Mainori Kõrgkooli õppimisvõimaluste kohta annab lisainformatsiooni
Mainori Kõrgkooli Valgamaa esindaja Krista Järv, krista.jarv@mk.ee,
+372 5631 0122.

Sarnane olukord valitseb Otepää
suurvalla idee rakendamise
puhul. Väga tervitatav on ühine
inforuum Otepää Teataja leviala
kaudu. Teada on varasem koostöö
Otepää, Palupera ja Puka valdade vahel. Tore, et sellesse ringi
on lisandunud Sangaste vald.
Eelkõige nende nelja omavalitsuse
vahel võib alguse saada ühisvalla
moodustamine.
Tundub, et teiste maakondade
valdadele, nagu Kanepi, Valgjärve
ja Urvaste, on maakonnapiiridest
tulenevad muutused mõjunud
aastatega niipalju, et märkimisväärsest läbikäimisest ja koostööd
siiski rääkida ei saa. Kõige vähem
on Otepää aga tõmbekeskuseks
Rõngu vallale.

Tulevikust
Riigi ja kohalike omavalitsuste roll
ühiskonnas on palju keerulisem,
kui seda püütakse mõningatel
juhtudel näidata ainult majanduslikust efektiivsusest tulenevalt.
Eelkõige tuleb meeles pidada
subsidiaarsuse printsiipi, st. kohalikku elu puudutavad otsused on
mõistlik langetada elanikkonnale
kõige lähemal. Samuti on oluline kohaliku omavalitsuse osa

Krista Järv

demokraatia rakendamisel ning
kodanikühiskonna arendamisel.
Unustades eelmainitu ning rääkides ainult avalike teenuste rahalisest küljest, kaugeneme põhiväärtustest. Ja nii toimub kogukondlik
võõrandumine.
Majanduslikus mõttes võiks isegi
olla põhjendatud maakonna lõikes
ühe suure omavalitsuse teke, kuid
arvestades kohaliku omavalitsuse ideelist printsiipi, siis tuleks
eelistada kohalikust identiteedist
tulenevat lähenemist ja Valga
maakonna puhul rääkida kolmest
tõmbekeskusest (omavalitsusest):
Otepää, Valga, Tõrva.
Otepää piirkonnas omavalitsuste
ühinemiseks on vaja ennekõike
arendada naabrite vahelist koostööd (nt piirkonna arengut soodustavad ühisprojektid, ühisüritused,

Looduskaitsekuu „Elurikkus
on elujõud“ raames kutsub
Keskkonnaamet kaitsealade
päeval kõiki matkama ja
meie loodusväärtusi
avastama.
Valgamaa matk toimub
Pühajärve matkarajal
24. mail algusega kell 12
Pühajärve puhkekeskuse
juurest. Valgast väljub buss
kell 11 kultuurikeskuse
parklast. Palume osalemiseks
ennast registreerida.
Täpsem info ja registreerimine telefonil 766 9290, 518

6747, e-kirja teel: margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

Tähelepanu
lemmikloomaomanikud!
Käes on kevad ja lemmikloomapidajatel on võimalus võtta vabas
õhus ette pikemaid jalutuskäike.
Tuletame koeraomanikele meelde,
et oma lemmikuga jalutamas
käies tuleb looma järelt koristada
kasutades selleks näiteks kaasavõetud kilekotti.
Vastavalt Otepää valla heakorraeeskirja § 3 lõige 3.1.3 on omanik
kohustatud tagama oma koera või
kassi reostuse kohese koristamise,
kui see on reostanud üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava või muu avaliku koha.
Nõnda talitades hoiame oma kodu
puhtana!
Täiendav info: 5064 991 (Urmas
Kuldmaa).

vallajuhtide regulaarsed kokkusaamised jms). Riik omakorda peaks
sõnastama reformide eesmärgi
ning tegelikkuses soodustama
protsesside käivitamist, elluviimist
ning hilisemaid tegevusi.
Elame-näeme, kas nelja aasta
pärast oleme ühes suures Otepää
vallas või mitte!?
Otepää vallavolikogu liige
AIVAR NIGOL

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!

