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Selgusid üleriigilise 
füüsika- ja emakee-
leolümpiaadi Valga 
piirkonnavooru tule-
mused

MONIKA OTROKOVA

Major Silver Sepa sõnul on mereväel 
saanud traditsiooniks omada sõpruslin-
na, laevadel on sõlmitud sõpruslepin-
gud eri linnade ja valdadega. Nii näiteks 
on staabi- ja toetuslaeva Admiral Pitka 
sõpruslinnaks Rakvere. Taoline koos-
töö mereväe ja kohalike omavalitsuste 
vahel aitab enam mõista, mis on riik ja 
mis on kodanike osa selles. Miinijahtija 
Ugandi komandör Villu Klesmann 
lisas, et mitte vähem tähtis pole mere-
väe ja riigikaitse propageerimine koda-
nikukasvatuse seisukohalt.
   “Otepääl ei ole küll meresadamat, 
kuid Ugandi nimega seob meid ajalu-
gu,” ütles vallavanem Aivar Pärli. 
“Ugandi oli Muinas-Eesti üks suure-
maid maakondi, millel oli kaks keskust 
– Tartu ja Otepää, nii et mereväe init-
siatiiv Otepää näol sõpruslinn leida on 
igati tervitatav.”
   Koostöölepingule allakirjutamisel 
hakkab EML Ugandi kandma lisaks 
laeva vapile Otepää valla vappi. 

Koostöö loob võimalused laeva külas-
tamiseks ning meresõitudeks, samuti 
tutvustab laev ja laevameeskond Ote-
pääd külastatavates välissadamates. 
Laevameeskond on valmis tutvustama 
mereväge ka Otepää haridusasutustes 
ning osalema Otepääl esindusüritus-
tel. 
   Täpsem koostöövorm ja tegevused 
pannakse paika ühisarutelude käigus. 

Kohtumisel osalesid Otepää valla-
vanem Aivar Pärli, vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidal ja aseesimees 
Jaanus Barkala, abivallavanem Aare 
Matt ning Otepää Turismiinfokeskuse 
juhataja Mare Raid. 

EML Ugandi on ehitatud 1992. aastal 
Suurbritannias Vosper Thorneycrofti 
laevatehases Southamptonis. Laevale 

pandi nimeks Bridport Inglise ranniku-
linna järgi. Kuni 2004. aastani oli HMS 
Bridport Ühendatud Kuningriikide 
mereväe koosseisus. Alates 2009. 
aastast kuulub laev Eesti mereväele. 
22. jaanuaril 2009 heisati Šotimaal, 
Rosythis Babcocki laevatehases 
Ugandil esimest korda Eesti lipp ja anti 
nimi Ugandi kunagise muinasmaakon-
na järgi. 
   Laeva vapil on mustal kilbil selle 
alumisest servast tõusev joonia 
sammas, mille kohal kaheksaharuline 
täht - mõlemad hõbedased. Kilp on 
asetatud punasele ringile, mille ülemi-
sel poolel on kuldsete tähtedega laeva 
nimi UGANDI, alumisel poolel moto 
SEMPER ANTE - alati ees. Väljastpoolt 
ääristab ringi kuldne laevaköis, seest-
poolt kuldne kontuurjoon. Ringi kroo-
nib Neptuni kuldne kolmikhark. 

   Sammas sümboliseerib tarkust ja 
teadmisi, kaheksaharuline täht teed-
näitavat Põhjanaela ja kompassiristi. 
Hõbe tähistab ustavust, vaimu-valgust 
ja aatelisust, mis on saatnud ning 
saadab Ugandimaa võitlejaid nii 
muinasajal kui ka tänapäeval. Moto 
viitab miinijahtijate rollile olla mereo-
peratsioonide eesliinil. 
Allikas: Vikipeedia

Otepää saab oma laeva
Reedel, 22. jaanuaril 
külastasid Otepää valla-
valitsust Eesti Vabariigi 
Merejõudude koosseisu 
kuuluva miinijahtija EML 
Ugandi M315 komandör 
ning laeva kapten vanem-
leitnant Villu Klesmann ja 
major Silver Sepp.  
   Kohtumisel arutati koos-
töövõimalusi EML Ugandi 
ja Otepää valla vahel, mille 
tulemusena saab Otepääst 
miinijahtija sõpruslinn.

Miinijahtija foto: www.mil.ee 

Füüsikaolümpiaadil osales 40 8.-12. klas-
side õpilast Valgamaa kuuest koolist. Üle-
sanded kahele vanuserühmale (põhikool 
ja gümnaasium) koostas üleriigiline žürii. 
Ülesannete komplekt koosnes 10 teoree-
tilisest ja 2 praktilisest ülesandest, millest 
arvesse läksid suurima arvu punkte saanud 
ülesanded (maksimaalselt 5 teoreetilist + 1 
praktiline), lahendamiseks oli aega 5 tundi.

Meie piirkonnast saavutasid paremaid 
tulemusi 
Lauri Rauk (Otepää gümnaasium, 8. kl, 
õpetaja Silva Hinnobert)
Tiit Oja (Otepää gümnaasium, 8. kl, õpetaja 
Urve Volmer)
Rauno Umborg (Otepää gümnaasium, 8. 
kl, õpetaja Urve Volmer)
Remi Leopard (Pühajärve põhikool, 9. kl, 
õpetaja Peeter Kangur)
Andre Ostrak (Pühajärve põhikool, 9. kl, 
õpetaja Peeter Kangur)
Jo Kroll (Otepää gümnaasium, 9. kl, õpeta-
ja Silva Hinnobert)

Emakeeleolümpiaadi teemaks oli „Meedia 
keel“. 7.-8. klasside vanuserühmas osales 
20, 9.-10. klasside vanuserühmas 24 ja 
11.-12. klasside vanuserühmas 11 õpilast. 
Osalejad olid Valgamaa kaheksast koolist. 
Piirkonnavooru ülesanded koostas Tartu 
Ülikooli eesti keele osakonna juures moo-
dustatud emakeeleolümpiaadi komisjon. 
Ülesannete lahendamiseks oli aega 2,5 
astronoomilist tundi.

Meie piirkonnast saavutasid paremaid 
tulemusi 

9.-10. klass
I koht - Jo Kroll (Otepää gümnaasium, 
õpetaja Tiia Lehismets)
III koht - Kaari Tilga (Puka keskkool, õpetaja 
Tiiu Venski)

11.-12. klass
II-III koht - Airi Markov (Puka keskkool, 
õpetaja Tiiu Venski)
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Head sõbrad!
Uue kuue saanud Otepää Gümnaasium 

kutsub Teid 
oma silmaga üle vaatama uhket 

renoveeritud koolihoonet.

Kõik huvilised on oodatud kooli aulasse

10. veebruaril 2010 kell 17.00

KONTSERT-AKTUSELE

Pärast pidulikku avaüritust on võimalus 
uudistada kooliruumides.

Oleme rõõmsad rohke osavõtu üle!

12.-21. veebruaril peetakse Talvepea-
linnas Otepääl talvefestivali. Tegevust 
jätkub kogu selle aja jooksul kõigile nii 
lastelele, kui ka suurtele. Talvefestivaliga 
tähistatakse ka Valga maakonna 90. 
aastapäeva. 
   Talvefestivali ürituste koordinaatori, 
Otepää ettevõtja Maris Saare sõnul on taoline ettevõt-
mine esmakordne ja sündis Otepää ettevõtjate initsia-
tiivil. “Tahame pakkuda kõigile huvilistele tõeliseid 
talveelamusi, “ütles Maris Saar. “Loodame, et sellest 
saab tore traditsioon.”
   Talvefestivali üheksa päeva jooksul saavad huvilised 
osaleda erinevatel üritustel, mis on igale maitsele. 
Otepää söögikohtades on festivali ajal  eripakkumi-
sed. 
   Festivali esimene päev algab suure äratusega, kus 
Otepää gümnaasiumi lapsed kutsuvad kõiki ehita-
ma lumest Otilinna. Festivali avatakse kell 18.00. 
Talvepealinnale kohaselt vormitakse festivali avami-
seks Eesti suurim lumememm.
   Teisel päeval toimub traditsiooniliseks saanud kala-
pidu Kuldkala 2010. Lisaks tavapärastele tegevustele 
on kõik osalejad kutsutud valmistama lumememme-
sid. Eesmärgiks on teha valmis 90 lumememme, mis 

tähistavad Valga maakonna 90. aastapäeva. 
Erilisemale lumememmele paneb auhinna 
välja Valga maavalitsus. 
   Festivali kava sisse mahuvad veel Tartu 
maratoni sõidud, talvelaat, karupere aarde-
jaht, Vastlapäev, lahtiste uste päev Otepää 
Suusamuuseumis, saunaorinteerimine 

Otepää saunades ning muud põnevad ettevõtmised.
   Pühajärve Spaa ja Puhkekeskus eestvedamisel 
toimuvad ka Eesti esimesed lahtised meistrivõistlu-
sed murutraktorite talvekrossis. Oma murutraktori-
te juhtimisoskusi saab proovile panna iga hakkaja 
tehnikahuviline. Osa võtta võivad kõik neljarattalised 
bensiinimootoriga standardvarustuses murutraktorid, 
nii tavalised kui ka raiderid. Esikolmikule auhinnad, 
lisaks eriauhind vingeima disainiga traktorile!
   Üritustest vabal ajal saab lõõgastuda Otepää pubides 
ja söögikohtades, ööbima ja puhkama ootavad festi-
valihuvilisi kõik Otepää hotellid ja külalistemajad. 
   Talvefestivali korraldavad: Pühajärve Spaa ja Puhke-
keskus, GMP Clubhotell, VeeTee, Otepää fotoäri, Paap 
Kõlari Safarikeskus, Karupesa hotell, Oti pubi, Otepää 
Motoklubi, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, 
Otepää Gümnaasium, Tehvandi Spordikeskus, koostööpart-
nerid on Valga Maavalitsus, Otepää Vallavalitsus, Valgamaa 

Arenguagentuur, Kuldkala 2010, Otepää Konstaablijaoskond, 
MTÜ Meediagrupp Süd-Est.
   Täpsem kava: www.talvefestival.ee  Info: Maris Saar, 
tel. 5567 9987.

Talvepealinn peab talvefestivali

Talvefestival 2010 KAVA:
12.02 ÄRATUS! Lumelinna ehitamine ja talvefestivali 

avamine. Otepää Talvefestival 2010 avalöök „TALVINE 
IMEDEMAA”.

13.02 SUUR SÖÖMAPIDU. Kuldkala 2010 ja Grillkala 2010 
üritused, 90 lumememme ehitamine. KULDKALA 2010 
afterparty „Kalameeste paradiis“ ehk „KLUBIKALA 2010“.

14.02 KARUPERE SPORDIPÄEV. Tartu Maratoni avatud raja 
sõit, suur talvelaat, jäähokivõistlus jpm.

15.02 TERVES KEHAS TERVE VAIM. Karupere aadrejaht, 
vererõhu kontroll Otepää apteegis.

16.02 HÕISSA, KÄES ON VASTLAD! Vastlapäeva tähis-
tamine Neljakasemäel, pikima liu ja huvitavama kelgu 
võistlused. Vastlamenüüd söögikohtades. 

17.02 ÕPIME TERVE ELU. Lahtiste uste päev Otepää 
Suusamuuseumis, määrdekool, suusatama õppimine. 

18.02 MÄNGUDE PÄEV. Lustlik mängupäev lastele lumelin-
na mängudeväljakul.

19.02 SAUNAPÄEV. Saunapäev Pühajärvel, saunaorinetee-
rumine Otepää saunades ja Otepää Talvefestival 2010 
Saunapäeva afterparty „KLUBILEIL 2010“.

20.02 TALVISED TEHNIKAIMED. Eesti esimesed lahtised 
meistrivõistlused murutraktorite talvekrossis ja Otepää 
Talvefestival 2010 lõpupidu! „VIDEOMARATON 2010“ ehk 
„SUUREL EKRAANIL AINULT HITID“.

21.02 MARATONIPÄEV. 39. Tartu Maraton.

Pildil paremalt: miinijahtija Ugandi komandör Villu Klesmann,  major Silver Sepp, Otepää vallavanem 
Aivar Pärli, volikogu aseesimees Jaanus Barkala ja esimees Jaanus Raidal.
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Otepää vallavolikogus

 Muudeti  Otepää Val lavol ikogu 
22.11.2007.a otsusega nr 1-4-66 kinnitatud 
„Otepää valla arengukava aastani 2020“.
 Muudeti Otepää valla põhimäärust.
 Toimus Otepää valla 2010. a. eelarve II 

lugemine.
 Algatati Otepää vallas Nüpli külas asuva 

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna detail-
planeering.
 Otsustati anda kirjaliku enampakkumise 

korras rendile Otepää vallale kuuluvad kin-
nistud Munamäe tn 4a ja Munamäe tn 8a. 
 Otsustati anda otsustuskorras Otepää 

vallale kuuluv Pühajärve rannavolle väljak 
MTÜ Oti Spordiklubi kasutusse. 
 Otsustati mitte anda Otepää aukodaniku 

nimetust 2010. aastal.
 Otsustati anda Otepää vallas Kastolatsi 

külas asuv Otepää reoveepuhasti kinnis-
tu ASi Otepää Veevärk omandusse tasuta 
Otepää linna reovee käitlemiseks ja puhas-
tamiseks.

Otepää vallavalitsuses 

 Väljastati sõidukikaart Toomas Talurile.
 Anti Hansa Ilutulestikud OÜle luba kor-

raldada ilutulestik Otepää vallas Tehvandi 
Spordikeskuse territooriumil, suusastaadio-
nil 15.01.2010.a ajavahemikus 21.00-22.00; 
SK Haanja Rattamaratonid MTÜle luba 
korraldada 23.01.2010 ajavahemikus 10.00-
17.00 Pühajärve jääl Eesti maratonuisutami-
se sarja 2. etapp Pühajärve uisumaraton. 
 Sõlmiti tööandja eluruumi üürileping, 

asukohaga Kopli 8-15 töölepingu kehtivuse 
ajaks.
 Rahuldati neli taotlust korraldatud jäät-

meveoga mitteliitumiseks. 
 Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maa 

Inga Stambergile.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks perioodideks 01.10.2009.a.-
30.04.2010.a. ja 01.10.2010.a.-30.04.2011.
a. neli taotluse esitanud isikut.
 Jagati Turu katastriüksus ja anti kinnistule 

nimi.
 Määrati projekteerimistingimused 

Panagiotis Valatidisele asukohaga Pilkuse 
küla Tammemäe maaüksus, elamu ja abi-
hoonete ehitusprojektide koostamiseks; 
Raivo Paavelile asukohaga Arula küla 
Otepää vald Veskioru maaüksus, kõrvalhoo-
ne laienduse ehitusprojekti koostamiseks. 
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 

Oserovi 10/0,4kV alajaama, 0,4kV õhu- ja 
maakaabelliini ehituseks ning kaablikilpide 
paigalduseks seoses Linamäe maaüksu-
se liitumisega Vana-Otepää külas; OÜle 
Jaotusvõrk Spooni 10/0,4kV maakaa-
belliini ehituseks ja kaablikilbi paigaldu-
seks seoses Savi 4 maaüksuse liitumisega 
Pühajärve külas; OÜle Jaotusvõrk Konno 
alajaama 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja 
liitumiskilbi paigalduseks seoses Lutsujärve 
maaüksuse liitumisega Vidrike külas; 
OÜle Jaotusvõrk Lõnga 10,04 kV komp-
lektalajaama, maakaabelliinide ehituseks ja 
kaablikilpide paigalduseks seoses Männiku 
maaüksuse liitumisega Vidrike külas; OÜle 
Jaotusvõrk Ilmjärve ja Kullerkupu 10/0,4kV 
alajaamade, 10kV,0,4kV maakaabelliinide 
ehituseks ja kaablikilpide paigalduseks 
seoses Mõngaste maaüksuse liitumisega 
Ilmjärve külas; OÜle Jaotusvõrk Kastolatsi 
10/0,4 kV alajaama 0,4kV maakaabelliini-
de ehituseks ning kaablikilpide paigaldu-
seks seoses Pettai maaüksuse liitumisega 
Kastolatsi külas; OÜle Jaotusvõrk Kauri 
10/0,4kV õhu- ja maakaabelliinide ehitu-
seks ning kaablikilpide paigalduseks seoses 
Kullamäe maaüksuse liitumisega Pühajärve 
külas;OÜle Jaotusvõrk Aadliku 10/0,4kV 
alajaama, 0,4kV maakaabelliinide ehitu-
seks ning kaablikilpide paigalduseks seoses 
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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 12. veebruaril.

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

AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Aadliku maaüksuse liitumisega Vana- Otepää külas; 
OÜle Jaotusvõrk Tehnokeskuse 10/0,4kV alajaama 
0,4kV maakaabelliinide ehituseks ning kaablikilpi-
de paigalduseks seoses Mardi maaüksuse kaitsme 
nimivoolu suurendamisega Otepää külas; OÜle 
Jaotusvõrk Kassiratta 10/0,4kV alajaama, 0,4 kV 
maakaabelliinide ehituseks ning kaablikilpide pai-
galduseks seoses Kassiristi maaüksuse liitumisega 
Kassiratta külas; OÜle Jaotusvõrk Ainari 10/0,4kV 
alajaama, 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja kaablikil-
bi paigalduseks seoses Pärna maaüksuse liitumisega 
Pedajamäe külas; OÜle Jaotusvõrk Nõgla alajaama 
0,4kV maakaabelliini ehituseks ja liitumiskilbi pai-
galduseks seoses Tiigi maaüksuse liitumisega Vidrike 
külas; OÜle Jaotusvõrk Konni 10/0,4kV alajaama, 
10kV, 0,4kV maakaabelliinide ehituseks ja kaabli-
kilpide paigalduseks seoses Lutsumetsa maaüksuse 
liitumisega Vidrike külas; OÜle Jaotusvõrk Naruski 
10/0,4kV alajaama 0,4kV õhu- ja maakaabellliini-
de ehituseks ning kaablikilpide paigalduseks seoses 
Kaldemäe maaüksuse liitumisega Kassiratta külas; 
OÜle Jaotusvõrk Liinu 10/0,4kV õhu- ja maakaabel-
liinide ehituseks ning kaablikilpide paigalduseks seo-
ses Mäemetsa maaüksuse liitumisega Truuta külas; 
OÜle Jaotusvõrk Lokumatsi 10/0,4kV maakaabellii-
nide ehituseks ning kaablikilpide paigalduseks seo-
ses Uue-Loku maaüksuse liitumisega Märdi külas; 
OÜle Jaotusvõrk Kivistiku 10/0,4kV alajaama, 10kV, 
0,4kV maakaabelliinideehituseks ning kaablikilpide 
paigalduseks seoses Suure-Kivistiku maaüksuse liitu-
misega Arula külas; OÜle Jaotusvõrk Nilsi 10/0,4kV 
alajaama, 0,4kV maakaabelliinide ehituseks ning 
kaablikilpide paigalduseks seoses Ala-Torni maaük-
suse liitumisega Kääriku külas; OÜle Jaotusvõrk 
Soeri 10/0,4 kV alajaama, 0,4kV maakaabelliinide 
ehituseks ning kaablikilpide paigalduseks seoses 
Toome maaüksuse liitumisega Arula külas; OÜle 
Jaotusvõrk Noka 10/0,4kV maakaabelliinide ehi-
tuseks ning kaablikilpide paigalduseks seoses Uus-
Puuraku maaüksuse liitumisega Pilkuse külas; OÜle 
Jaotusvõrk Kotre, Uusmadise elektrivõrgu pinge-
paranduseks Kassiratta külas. 
 Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodaniku-

le.
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutuskõlb-

matuks tunnistatud vara 14 ühikut summas 49 991 
krooni.
 Anti nõusolek MTÜle Fän Clab viia läbi Otepää 

valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 
31.07-10.08.2010 vastavalt esitatud projektile; Võru 
Spordikoolile viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-
mil projektlaager ajavahemikus 16.-21.08.2010.a.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Arula 

10/0,4 kV alajaama, maakaabelliinide ja kaablikil-
pide püstitamiseks seoses Arula-Mõisa maaüksuse 
liitumisega elektrivõrguga Arula külas Otepää vallas; 
Proliving OÜle üksikelamu püstitamiseks asukoha-
ga Otepää vald Pedajamäe küla Aasa maaüksus.
 Peeti võimalikuks Tiigi ja Oru katastriüksuste 

piiride muutmine.
 Määrati ühekordset abiraha 15le Otepää valla 

elanikule jaanuarikuus.
 Algatati Otepää vallas Vidrike külas Järvekalda 

kinnistu detailplaneering.

AMETLIK INFOOtepää ei saa tänavu aukodanikku

Algatatud detailplaneeringud
 Otepää Vallavolikogu algatas Nüpli külas asuvate 

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute (katastri-
tunnused 63601:002:0591; 63601:002:0592) detailpla-
neeringu eesmärgiga rajada avalik supluskoht, kolm 
puhkemaja ja vähendada planeeringualal Pühajärve 
ehituskeeluvööndit 50 meetrini. Planeeringuala piir kat-
tub kinnistute piiridega, ala suurus on 16,34 ha.

 Otepää Vallavalitsus algatas Vidrike külas asuva 
Järvekalda kinnistu (katastritunnus 63601:003:1252) 
detailplaneeringu eesmärgiga selgitada välja 7,85 ha suu-
ruse maatulundusmaa 7 krundiks jagamise võimalikkus 
ja määrata nende ehitusõigus. Planeeringuala piir kattub 
kinnistu piiriga.

 Otepää Vallavalitsus algatas Nüpli külas asuva Setanta 
ja Hotell Kolga-Oru kinnistute (katastritunnused 
63602:002:0274; 63602:002:0310) detailplaneeringu, 
eesmärgiga selgitada välja olemasoleva pubi ja majutus-
hoone ümberehitamise ja kinnistute liitmise võimalikkus. 
Planeeringuala piir kattub kinnistute piiridega, ala suurus 
on 11513 m².

Detailplaneeringu avalik väljapanek

 Otepää Vallavalitsus suunab täiendavale avalikule väl-
japanekule Otepää Aedlinnas asuva Sulaoja 13 kinnis-

tu (katastritunnus 55601:007:1790) detailplaneeringu. 
Planeeringuala piir kattub kinnistu piiriga, ala suurus 
on 4299 m². Detailplaneeringu eesmärk on vana puhke-
baasi ja kõrvalhoone ümberehitamine korterelamuteks. 
Ehitusõigusega on määratud krundi kasutamise otstarve 
– elamumaa, suurim hoonete arv – 2, hoonete suurim 
lubatud kõrgus – 7,4 m ja 8,9 m, ehitusalune pindala 
kokku 885 m², korterite suurim lubatud arv – kuni 22. 
Juurdepääs kinnistule toimub 4m laiuselt Kolga teelt ja 
Sulaoja teelt. EV Standardi järgi võib juurdepääsutee 
erandjuhul olla 4,0 m, kui liikumissagedus on alla 25 
auto tunnis ja liikumiskiirus on piiratud 30 km/h. Ette 
on nähtud 30 parkimiskohta krundi piirides. 
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 05.02-
05.03.2010. Planeering on avaliku väljapaneku ajal 
kättesaadav Otepää valla veebilehel _www.otepaa.

ee <http://www.otepaa.ee/>_ (Areng ja planeerimine/

Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal 
Otepää Vallavalitsuses.

Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal 
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. 
Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti 
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadres-
sidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 
või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb lisada oma postiaadress 
või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Otepää Vallavalitsus annab kirjalikul 
enampakkumisel 5 aastaks rendile 
Munamäe tn 8a kinnistu (katastritunnus 
55601:004:1750, pindala 786 m²) alghinna-
ga 60000.- krooni. 
Koos Munamäe 8a kinnistuga antakse enampakkumise 
VÕITJALE tasuta rendile Otepää turg, asukohaga Mu-
namäe tn 4a (katastritunnus 55601:004:1790, pindala 
2026 m²).
Enampakkumise tagatisraha suurus on 10 % alghinnast 
s.o. 6000,- krooni, mis tuleb tasuda Otepää Vallava-
litsuse arveldusarvele nr 10202008200001 SEB Eesti 
Ühispangas hiljemalt 19. veebruariks 2010. 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 puu-
dumise 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 22. veebruar 2010. a kella 11.00ks 
Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsusse kinnises ümbrikus mär-
gusõnaga Munamäe 8a. Pakkumiste avamine toimub 22.02.10.
a kell 11.00 Otepää Vallavalitsuses. Rendile antava varaga saab 
tutvuda vallavalitsuse tööaegadel helistades ette 766 4800 
(kontaktisik Kristjan Rõivassepp, tel 766 4810). 

Enampakkumise korraga saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses 
või valla kodulehel www.otepaa.ee.

Rendile anda Munamäe 8a kinnistu!

Otepää Vallavolikogu otsustas oma jaanuari-
kuisel istungil sel aastal mitte anda Otepää 
aukodaniku nimetust. Otsuse poolt hääletas 

14 volinikku. Volikogu tegi vallavalitsusele ettepa-
neku omistada oma äranägemisel kandidaatidele 
Otepää medal.
   Otepää aukodaniku tiitlile esitati tähtaegselt neli 
kandidaati: Maie Niit, Evi Savi, Ene Kelder ja Karin 
Võsu, üks ettepanek – Riita Aader, esitati mittetäh-
taegselt. Lisaks sellele tehti volikogus ettepanek 
omistada aukodaniku nimetus Alar Arukuusele.
   “Kõik kandidaadid, kes esitati, on väärikad koda-
nikud ja teinud palju Otepää heaks alates taasiseseis-
vumisajast,” ütles volikogu esimees Jaanus Raidal. 
“Kuna nad kõik on võrdselt väärikad, siis oli enami-
ku volinike soov, et sel aastal aukodaniku nimetust 
mitte anda kellelegi. Vallavalitsus saab kandidaate 
tunnustada Otepää medali andmise näol ning samuti 

saab kandidaate esitada ka Valga maakonna kõrge-
mate autasude – Valgamaa Vapimärgi ja Valgamaa 
Teenetemärgi saamiseks.”
   Otepää valla aukodaniku nimetus on valla kõrgeim 
autasu, mis antakse füüsilisele isikule auavaldusena 
Otepää vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. 
Tiitliga käib koos Otepää aumedal, mis on valmis-
tatud hõbedast. Otepää aukodanikku premeeritakse 
rahalise auhinnaga, mille summa ühtib väljaandmi-
se aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja Otepää 
aumedali andmise otsustab vallavolikogu.
   Otepää valla medal antakse füüsilisele isikule 
austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. 
Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdee-
ritud, medali andmise otsustab vallavalitsus.

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Suur talvefestivali laat
Talvefestivali raames toimub 14. veebruaril kell 10.00-
14.00 Otepää Keskväljakul suur talvelaat. Tule müü, osta 
või vaheta oma kappi seisma jäänud talispordivarustust 
(suusad, saapad, kepid, uisud, lumelauad, suusadressid 
jne). Kui oled hea küpsetaja, siis tule müü ka oma valmis-
tatud hõrgutisi. Laadal kuum tee ja erinevad kohalikud 
toidud.
   Registreerida saab 1.-10. veebruarini (terje@nuustaku.
edu.ee tel. 525 4840).

Eesti esimesed lahtised 
meistrivõistlused murutrak-
torite talvekrossis
Otepää Motoklubi korraldab Talvefestivali raames 
20. veebruaril Otepää Keskväljakul kell 14.00-18.00 
Talvepealinnas enneolematu talvekrossi, kus oma 
murutraktori juhtimisoskusi saab proovile panna iga 
hakkaja tehnikahuviline.
   Osaleda võivad kõik neljarattalised bensiinimooto-
riga standardvarustuses murutraktorid, nii tavalised 
kui ka raiderid. Traktorilt peab olema eemaldatud lõi-
keaparaat. Lubatud ei ole lisaraskused ja lumeketid, 
traktorid peavad olema tehniliselt korras ja töötavate 
piduritega. Starti lubatakse peale tehnilise kontrolli 
läbimist. Kõigil sõitjatel peavad olema kiivrid. Sihilik 
kontakt on keelatud!
   Korraga lubatakse starti 10 traktorit, igast eelsõidust 
saab edasi lõppsõidule 3 paremat. Parim sõitja on 
see, kes suudab 40 min jooksul läbida võistlusringi 
enim kordi. Esikolmikule auhinnad, lisaks eriauhind 
vingeima disainiga traktorile!
   Eelregistreerumine kuni 19. veebruarini (Indrek 
Vähi, indrek@pjpk.ee )

Hea vallakodanik!
12.-21. veebruaril toimub Otepääl talvefestival. Tule ja 
osale festivali üritustel ning jäädvusta oma talveela-
mused fotoaparaadiga. Saada oma 3 parimat fotot 1. 
märtsiks aadressile: Monika@otepaa.ee.
   Parimatele auhinnad! Kui Sul on rohkem fotosid, 
siis salvesta need CD-plaadile ja too või saada Otepää 
Vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
Info: 505 8970
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Päkapiku mõõtu põnnid koolipingis

Kindlasti on enamikele otepäälastele 
uudiseks see, et teisipäeviti ja neljapäe-
viti „vallutavad“ Otepää Gümnaasiumi 

esimese korruse miniatuurse klassiruumi päris 
päkapiku mõõtu koolijütsid. Nad on alles nii 
noored, et neile pole isegi klassinumbrit jagu-
nud. Tegemist on eelkooli kuue lapsega, kes 
kõik säravate silmade välkudes õiget kooliae-
ga ootavad ja selleks õpetaja Ene Raagi abiga 
valmistuvad. 
    See on koht, kus saadakse üle hirmust ja 

suheldakse tulevaste klassiõdede ja -vendade-
ga, tutvutakse koolimajaga, mis saab neile kui 
teiseks koduks ning omandatakse koolitulekuks 
vajalikud algteadmised. Otsustasin ühel sombu-
sel talvepäeval nende õppimisest osa saada.
   Klassi astudes jäävad silma uudistavad näod 
ja nende ees olevad „Karu-aabitsad“. Toimub 
visa S-tähe õppimine. Seatakse ritta sõnu nii 
kohapeal istudes kui ka tahvlile. Õigesti laotud 
sõna korral saadakse õpetajalt kiituseks pai. 
   Koos on õpitud juba mitu tundi ning märgata 

on väsimuse märke. Jalad ei soostu sõna kuula-
ma ja teevad kõike omasoodu. Uudistatakse 
lauapaadi all paiknevat nätsukogu ja surutak-
se klassiõega käsi. Eks ole raske keskenduda 
sellises pisikeses klassis, kus õhu olemasolu 
on nullilähedane. 
   Raske õppetöö vahele mängitakse erinevaid 
mänge, mis on lastele nagu pikk vahetund. 
Lauldakse ja tehakse sõrmedele erinevaid 
harjutusi, millega rõõmsalt kaasa minnakse. 
Lapsi alustas eelkoolis üle ootuste vähe ning 
õpetaja Ene Raagi sõnul on tema harjunud ikka 
kordades rohkem õpilastega. Tegutsedes kaks 
korda nädalas, jääb igale lapsele personaalset 
aega üsna palju. Õpetaja Ene ütleb oma pikaae-
gsest kogemuse põhjal järgmist: „Kui lapsel on 
eelkoolis huvitav, tahab ta ka kooli tulla.“ 
   Otepää gümnaasiumis avati eelkooli rühm 
juba 1995. aastal. Rühma avamise otsus võeti 
vastu eelkõige seetõttu, et lasteaiast ja kodust 
tulevate laste teadmistepagas oli mõneti erinev. 
Kõik need aastad on eelkooliealisi lapsi ette 
valmistanud õpetaja Ene Raak, kes varem on 
töötanud ka lasteaias. Kogemustest tal puudu 
ei jää, olgu tegemist nõrga või tugeva rühmaga 
– vaeva näeb õpetaja ühtemoodi.
    Pisikeste põnnide nägude järgi võib kindlalt 
väita, et kool on põnev paik, kuhu ikka ja jälle 
tahetakse tulla.

ELEN KURVITS, meediaklass (XI b)

29. jaanuaril kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses. Klaverikontsert 
Tanel Joametsalt. Tanel Joamets on esitanud Skrjabini, 
Rahmaninovi, Mozarti, Raveli, Griegi ja Schnittke klaverikont-
serte mitmete Eesti ja Venemaa orkestritega. Lisaks klassikali-
sele repertuaarile esineb T.Joamets tihti ka improviseerijana, 
nii vabas kui jazzi stiilis. Ta oli ka Tartus toimuva festivali 
IMPROVIZZ kunstiline juht 2000-2006. 

 Pilet 20.-/40.-(soodustus õpilastele ja pensionäridele).

4. veebruaril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO: Alvin ja 
koopaoravad 2. Perefilm. Pilet 25,- 

5. veebruaril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää 
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango korral-
davad TANTSUSALONGI elava muusika saatel.Tantsurütme 
mängib ansambel M&K DUO. Lisaks erinevatele tantsurütmi-
dele on võimalik õppida tantsuõpetaja Veiko Ratase juhenda-
misel tangosamme.Töötab puhvet. Pääse 50.-

8. veebruaril kell 19.00Otepää Kultuurikeskuses. Kuressaare 
Linnateater Yasmina Reza TAPATÖÖ JUMAL (Le dieu du 
carnage). Lavastaja Jaak Allik, kunstnik Jaak Vaus. Osatäitjad: 
Kersti Kreismann, Sulev Teppart, Piret Rauk, Jüri Aarma. 
Etendus on ühes vaatuses, kestab 1 tund 25 minutit. Piletid 
eelmüügis Otepää Kultuurikeskuses ja Otepää Turismiinfo 
keskuses. Pilet 100,-/125 (soodustus õpilasel ja pensionäril).

12. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Saavad 
kokku kõik väikesed ja suured rahvamuusikud: Mõmmid, 
Karupojad, Pillipuu. Külalistena naisansambel Kõueõied 
Hellenurmest.  

 Pärast kontsertikerge jalakeerutus ansambliga Pillipuu. Prii 
sissepääs.

Otepää Muusikakooli avalikud õpilaskontser-
did toimuvad 
teisipäeval, 2. veebruaril ja 
neljapäeval, 4. veebruaril kell 18.00 Muusi-

kakooli kammersaalis. 
Kolmapäeval, 10. veebruaril kell 18.00, toimub Otepää 
Kultuurikeskuses muusikakooli õpilaste ansamblimuusika 
kontsert. Sissepääs on TASUTA.

NOORTEKESKUSE PALVE
Otepää Noortekeskus palub kõigil Otepää ja selle ümbruskon-
na elanikel vaadata üle oma pööningud ja garaažid. Kindlasti 
on teil kogunenud vanu asju, mida te enam ei kasuta ja mis 
pigem ette jäävad.
   Meie soov oleks saada: vaipu, diivaneid, tugitoole, 
patju, seinavärvi (või väikesi ülejääke), kalavõrku (võib 
olla vana ja räsitud), toole, jne... Ühesõnaga võite meile kõike 
pakkuda ja saame alati ise järele tulla, nii et transpordi pärast 
ärge muretsege.

Helistage numbrile: 5805 3777, noortekeskuse juhataja Mari-
Liisa Reigo või saatke e-mail: mariliisa@otepaa.ee.

15. jaanuaril 2010 saabusid Otepääle Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Raidali kutsel 
3liikmelised delegatsioonid Venemaalt 
Toksovost (end Kavgolovo) ja Saksamaalt 
Lonnerstadtist. Eesmärk oli osa saada maail-
matasemel suusavõistlusest ning ühtlasi arutada 
edasisi koostööplaane. 
   Lonnerstadti delegatsiooni juhtis Paul 
Bruckmann ja temaga oli kaasas 2 Lonnerstadti 
jalgpalliklubi jalgpallurit. Suusatajaid ja suus-
atamist pilgeni täis Otepääl oli aega arutada 
edasisi ühistegevusi. Lepiti kokku, et jalgpalli-
hooaja alguseks paigutatakse Lonnerstadti jalg-
pallistaadionile Otepää bänner, mille valmista-
miskulud on võtnud enda kanda Aresco Invest 
OÜ ja Bernhard Hotell OÜ. Suvel on Saksamaa 
jalgpalliklubi valmis võõrustama Otepää FC 
meeskonda ning korraldama sõpruskohtumise. 
Paul Bruckmanni sõnul ollakse Lonnerstadtis 
valmis astuma koostöös samm edasi, et aren-
dada õpilasgruppide vahetust ning noorsoo-, 
turismi- ning kultuurialast koostööd. 
   Toksovo delegatsiooni juhtis Leningradi 
oblasti saadik ja Täidesaatva Kogu esimees 
Aleksander Trofimov. Teda saatis Peterburi 
Kaubandus- ja Tööstuskoja presidendi nõunik 
Aleksei Izmailov koos abikaasaga. Vene dele-
gatsiooni visiidi eesmärk oli suusapeo kõrval 
kohtuda ettevõtjate ning ettevõtlusega. Külalisi 
huvitas toiduainetetööstus ning võimalik koos-
töö toidukaupade, eriti liha- ja piimasaaduste 
vahendamise osas. Aleksander Trofimovi sõnul 
oli tal hea meel, et sai kohtuda Otepääl Edgari 
Lihatööstuse juht Maie Niiduga ning külastada 
tootmisettevõtet. Jaanus Raidal korraldas Vene 
delegatsioonile kohtumise ka TERE kontserni 
juht Oliver Kruudaga ning viitsepresident Aivo 
Pärnaga. Põgusa kohtumise käigus arutati Eesti 
piimatööstuse toodangu võimalikku viimist 
Peterburi turule. Trofimov näeb koostöö aren-
damiseks potentsiaali ning tema sõnul peaksid 
edasised sammud olema juba tunduvalt konk-
reetsemad, et käivitada reaalne kaubavahetus 
Eesti ja Venemaa vahel. Veebruaris lubati 
Peterburis taas kokku saada. 

   Otepääl toimunud kohtumiste käigus tõdeti, et 
sõprussuhete arendamine on kõigile osapooltele 
vajalik ning ühistegevusi on vaja jätkata. Peale 
Trofimovi olid teised delegatsioonide liikmed 
varem Otepääl käinud, ent ei olnud kunagi 
varem osalenud pealtvaatajana maailmakari-
ka etappidel murdmaasuusatamises. Külaliste 
siirad tänusõnad kuulusid korraldajaile, kes 
10. suusapeost tegid tõelise juubelisündmuse. 
Trofimov, Izmailov ja Bruckmann kohtusid 
põgusalt ka Toomas Savi, Urmas Sõõrumaa, 
Raivo Küüt’i jt Eesti suurettevõtjatega, kes olid 
saabunud Otepääle maailmakarikaetapist osa 
saama.
   Külalisi võttis vastu ja korraldas Otepää 
kohtumised vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal. Vastuvõttu toetas Anni Koolitus- ja 
Rehabilitatsioonikeskus, Aresco Invest OÜ ja 
SA Tehvandi Spordikeskus. Otepää vallavalit-
sus vastuvõtuga seotud kulutusi ei kandnud. 
   Trofimov ja Izmailov tegid vallavolikogu 
esimees Jaanus Raidalile ja Otepää turismiin-
fokeskuse juhataja Mare Raidile ettepaneku 
kohtuda 1. veebruaril Peterburis, et arutada 
edasisi koostööplaane ning kõneleda ühtlasi 
23.-25. veebruaril Otepääle planeeritavast 

visiidist, milles osaleksid Peterburi Kaubandus- 
ja Tööstuskoja liikmed. Peterburi sõidetakse 
29.01-01.02. 

Otepää turismiinfokeskuse juhataja MARE RAID

Otepää suusapeol arutati ka Eesti-Vene 
ja Eesti-Saksa koostööprojekte

Projekt ‘’Terves kehas terve vaim 50+’’

kutsub kõiki 50+ daame VÕIMLEMA
teisipäeval, 2. veebruaril kell 19.30
Audentese spordigümnaasiumi võimlasse.

Soolokontsert Põhjamaistest 
piltidest kultuurikeskuses
29. jaanuaril kell 17 annab Otepää Kultuurikeskuses soolokontser-
di pianist Tanel Joamets. Ettekandele tuleb valik norra helilooja 
Edvard Griegi palu, vene heliloojate Aleksandr Skrjabini etüüde 
ja Sergei Rahmaninovi etüüd-pilte ning eesti klaverimuusika üks 
tippteoseid Eduard Tubina „Virmaliste“ sonaat.
   Tanel Joamets töötab klaveri- ja improvisatsiooniõpetajana 
Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias ja Tartus Elleri-nimelises muu-
sikakoolis. Lisaks õpetajatööle on ta aktiivne interpreet. Alates 
2000. aastast on ta igal aastal käinud pea kaks korda ulatuslikel 
turneedel Venemaal, esinedes üle terve Venemaa Murmanskist 
Kislovodskini, Kaliningradist Kamtshatkani, sealhulgas sellistes 
suurlinnades nagu Moskva, Kaasan, Rostov jne. Igal pool on 
olnud väga soe vastuvõtt ning on kutsutud tagasi esinema. Ka 
arvustused on kõikjal olnud väga positiivsed, erilist kiitust on 
pälvinud Skrjabini interpretatsioonid.
   Tanelit interpreedina iseloomustab ühelt poolt suur pühen-
dumus ja armastus muusika vastu, teisalt avatud, loominguline 
suhtumine mängitavasse. See tähendab muidugi esmalt suurt 
süüvimist esitatavasse teosesse, selle kujundi- ja kõlamaailma 
justkui nullist avastamist, voolimist, kujundamist ning siis ehedalt, 
emotsionaalselt ja värvirikkalt kuulajani toomist. Tema erakordselt 
rikkalikku kõlavärvipaletti, detailide eredust ja vormiselgust on 
kiitnud nii eesti kui vene muusikakriitikud. Tema klaverimängus 
peituv loomulikkus ja loomingulisus on kujundanud austajaskon-
na, kuhu kuulub ka inimesi, kes pole muusikat õppinud. Nad on 
öelnud, et on saanud Taneli esinemistest emotsionaalse laengu, 
mis tänapäevases, tihti akadeemilistesse raamidesse sulgunud 
ja väga õpetatud olekuga professionaalses muusikas, sealhulgas 
klaverimängukultuuris, liig sageli puudub.

VIRGE JOAMETS

Noortekeskuse juhataja
Olen Mari-Liisa Reigo ja 1. jaanuarist alates asen-
dan Otepää Avatud Noortekeskuse juhatajat.
   Käin Otepää Gümnaasiumi 12. klassis, olen 
aktiivne ja kohusetundlik abiturient. Kooli kõrvalt 
olen tööd teinud juba aastaid, ent see töökoht on 
siiani kõige toredam ja võimalusterohkem olnud. 
Saame noortega hästi läbi ja meie koostöö on su-
juv, aasta esimesel kuul oleme võtnud nii mõnda-
gi juba ette, nagu näiteks tegime suurpuhastuse 
ja peale seda oli meil tore filmide öö. Järgmistel 
kuudel on plaanis veel enamgi. Selleks, et teada 
saada, mis meie lahedas noortekas toimub, tule 
ja külasta meid!

MARI-LIISA REIGO
mariliisa@otepaa.ee
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Pildil vasakult: Aleksander Trofimov ja Jaanus Raidal MK-etapi avamisel.
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Palupera vallavalitsuses  
15.01.2010:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras neli taotlust 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi-
seks perioodil 18.01.2010-01.08.2011. Üks taotlus 
jäeti rahuldamata. Otsustamise üldpõhimõte on 
– tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste elaniketa 
majapidamised, aastaringselt majapidamises elavad 
jäätmevaldajad lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 
alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri (7 

isikut) kogusummas 9595 krooni.
 Väljastati projekteerimistingimused MTÜle 

Leigo Kontserdid Lutike külas Leigo kinnistule 
planeeritava kontserdimaja ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrgu 

OÜle Palupera külas Otepää-Rõngu 10 kV õhu-
liini rekonstrueerimiseks maakaabelliiniks lõigus 
mastist 189-194.
 Määrati Nõuni külas Nõuni kauplusehoone 

teenindusmaa suuruseks 428 m², sihtotstarbeks 
ärimaa ja nimetati kü nimi - Nõuni kauplus. Kü 
ostueesõigusega erastaja on Elva Tarbijate Ühistu. 
Kinnitati maa maksumuse määramise akt.
 Anti kaks sünnitoetust lapse aastaseks saamisel a´ 

1500 krooni, üks ühekordne toetus majanduslikes 
raskustes olevale isikule 300 krooni, üks ühekordne 
toetus küttepuude ostmiseks 1000 krooni, üks ma-
tusetoetus 2000 krooni, üks ühekordne õppetoetus 
tudengile 600 krooni ja üks toetus haiglapäevade 
eest tasumiseks 275 krooni.
 Määrati riigivara valitseja Majandus- ja Kom

munikatsiooniministeeriumi haldusalas asuvate 
riigimaanteede 10 kü-le uued lähiaadressid.
 Anti oma arvamus maa riigi omandisse taotlemi-

se kohta – mitte nõustuda kahe maaüksuse – Aakre 
metskond 232 ja 235, suurustega vastavalt 2,22 ha 
ja 33,11 ha RMK-le üleantavate maade riigi oman-
disse jätmisega. Tulenevalt maaüksuste asukohast, 
olemusest ja võimalikest tulevikuarengutest, samuti 
Palupera valla kehtivast arengukavast 2007-2015 
ning koostamisel olevast üldplaneeringu eelnõust, 
on vallavalitsus seisukohal, et looduskaitseliste alade 
jätkusuutlikum majandamine on võimalik eelkõige 
kohaliku omavalitsuse korraldusel. 
 Toimus vallavolikogu alatise revisjonikomisjoni 

aruande arutelu. Nõustuti revisjonikomisjoni 
ettepanekuga – mittetulundustegevuseks toetust 
saanud taotlejad, kes pole vastavalt Palupera vallas 
mittetulundustegevuseks toetuse andmise korra-
le aruandeid esitanud (tähtajad 10. august ja 10. 
jaanuar) – peatada rahaliste vahendite eraldamine 
kuni aruande esitamiseni. Rakendada ettepanekut 
2010. aastast. Esitada revisjonikomisjoni aruanne 
vallavolikogule.
 Määrati Hellenurme külas munitsipaaloman-

disse taotletava Hellenurme puurkaevu uueks 
lähiaadressiks Puurkaevu.

22.01.2010:

 Anti kaks sünnitoetust a´ 2000 krooni ja kaks 
ühekordset toetust majanduslikes raskustes oleva-
tele isikule a´300 krooni.
 Asendati Palupera valla terviseprofiili töörüh-

ma komisjoni koosseisus Tõnu Ainsoo Mario 
Kantsiga.
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P A L U P E R A

PROJEKTID

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

www.palupera.ee

SÜNNID

TEATED
Mustamäe kinnistu nr 1876140 ja kõrval oleva 
vaba maariba detailplaneeringu avalik arutelu 
toimub vallamajas 10. veebruaril 2010 kell 
17.00.

Jaanuarikuus 2010 teenindab Palupera valda 
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri 
Valga Politseijaoskonna Otepää konstaabli-
jaoskonna konstaabel Mario Kants. Vallako-
danik saab temaga kontakti tel. 5349 5162. 
Vastuvõtt vallamajas kolmapäeviti kell 9-11.

Küsimus-vastus
Miks on Palupera vallas 0,6 m³ segapakendi 
konteinerid vahetatud uute metallist konteine-
rite vastu, millel nii väikesed avaused?

Konteinereid teenindav Eesti Taaskasutusorgan
isatsioon MTÜ (ETO) arendusjuht Siret Kivilo 
vastus: „Pakendikonteinerite pakendite sisestamise 
ava läbimõõt on nüüd selline põhjusel, et endise, 
suurema ava puhul täideti kahjuks konteiner siiski 
sageli olmejäätmetega (olmeprügiga täidetud kile-
kotid, ehitusjäätmed, mööblijäätmed jms). Meie 
eesmärk ja võimalused on pakendijäätmeid koguda 
ja taaskasutada, mitte olme-, ohtlikke-, ehitus- ja 

elektroonikajäätmeid koguda. Senisele praktikale 
tuginedes saame tõdeda, et need pakendikonteinerid, 
kuhu on pakendit võimalik sisestada suurte luukide 
kaudu, sisaldavad oluliselt rohkem mittevastavaid 
jäätmeid. 
   Tagamaks kogutavate pakendijäätmete normaalset 
kvaliteeti, oleme olnud sunnitud konteinerite suured 
luugid kas lukustama või konteinerite konstruktsi-
ooni osas kompromissi leidma. Kui oleks võimalik 
muul tsiviliseeritud moel pakendikonteinerite väär-
kasutajaid ohjes hoida, siis me kindlasti kasutaks 
seda võimalust.
   Heameelega loobuks me kulutustest tabalukkude 
ostmisel ja kallite erikonteinerite tellimisest.“

Getter-Keili Laaneväli   2. jaanuaril
Raen Tiganik  14. jaanuaril

Palupera valla 2010 eel-
arvest rahaeraldiste 
taotlemine

Palupera vallavalitsus palub haridus-, kultuuri- 
ja spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 
2010. aastal rahalist toetust valla eelarvelistest 
vahenditest, esitada taotlused 10. veebruariks 
k.a. Palupera Vallavalitsusele. Palume täita 
taotlemisel vastav vorm, mis saadaval www.
palupera.ee. Pingelisele eelarvele vaatamata, 
soovime põhjendatud taotlemisel siiski meie 
vallarahva teenindajaid, üritusi toetada vastavalt 
võimalustele.

Lapsevanemad! Kel on tekkinud mõte, et nende 
andekas laps võiks õppida 2010. aasta sügisest 
muusikakoolis või muus huvikoolis, osaleda 
treeningus, siis ka sellest tuleks teavitada 
kohalikku omaosalust. Siis saate infot, kas on 
võimalik teile väljastada garantiikirja huvikoolile 
esitamiseks. Ilma garantiikirjata ei või huvikoolid 
õpilasi vastu võtta või tuleb kogu osalus tasuda 
lapsevanemal endal!

Palupera vald koostab 
terviseprofiili

Palupera vallas on algatatud terviseprofiili koos-
tamine. Terviseprofiil on oma iseloomult aren-
gukava laadne dokument, kuid probleemide ja 
tegevuste rõhuasetus on just tervisekäitumise 
ja tervisliku elukeskkonna kujundamisele. Sel-
leks, et arvestada võimalikult paljude inimeste 
arvamustega oleme koostanud küsitluslehe, 
mille täitmise abil saate anda panuse meie valla 
tervisesõbralikumaks muutmisele. Küsitluslehte 
saate www.palupera.ee, vallamajast või raama-
tukogudest.
   Palume täidetud küsitluslehed (tõmba ring 
ümber õigele vastuse variandile – jah või ei) 
lisades vajadusel kommentaarid, tagastada 
vallavalitsusse või jätta raamatukogudesse.

Vastuseid ootame hiljemalt 15. veebruar 2010. a.

21. jaanuaril toimus Palupera põhikoolis staari-
jäljenduskonkurss PlayBack 2010. Osalejaid oli 
küll vähe, kuid nende hulgas oli mitu head esine-
misgruppi. Nii otsustas õpilaseesinduse juhatus, et 
järgmisel päeval Tartumaale, Konguta Algkoolis 
toimuvale PlayBackile, mille teemaks on juba 10 
aastat „Muusikaga narkomaania vastu!”, võivad 
kooli esindama sõita kaks klassi – 9. klass, kes 
esitas High School Musicalist laulu „Work this 

out” ja 2+3 klass, kes esitasid Vanilla Ninja laulu 
„Kauge kuu”.
   Meie esinejad meeldisid ka tartumaalastele, sest 9. 
klass võitis vanemas grupis 1. koha ja 2+3 klass sai 
eriauhinna parima valguslavastuse eest. 
   Palupera kool otsustas tublisid esinejaid premeerida 
sõiduga Tallinna High School Musicali vaatama.

Palupera Põhikooli õppealajuhataja/huvijuht 
REET ALLAK

Palupera põhikooli õpilased 
olid taas tublid staarijäljen-
duskonkursil Kongutas

Hea suusasõber!

Ootame sind 
Palupera valla SUUSAPÄEVALE 
pühapäeval, 7. veebruaril kell 12.00 
Palupera kooli juures. 

Kohal on suusabuss, kus võimalik valida sõit-
miseks sobiv suusapaar. Suusakepid palume 
kõigil ise kaasa võtta.
Külma ilma aitavad leevendada kuum tee ja 
supp. 
Infot saab telefonil 513 9071 (Kalev) või valla 
koduleheküljelt.
Tule ise ja kutsu teised ka kaasa!

HEA TEATRISÕBER!
Oled kutsutud 5. veebruaril kell 19.00 

Nõuni kultuurimajja, et osa saada 
Põlva linna teatritrupi Heliotroobid esituses

Vambola Rähni näidendist

MÕRUMANDLIKOKTEIL.

Pilet 35 krooni, õpilastele 15 krooni.

KONKURSS 

„Palupera piirkonna 
talude ajalugu“

Meie kõikide kodutaludel on oma lugu – kuidas 
talu rajati, kes seal elasid ja millega tegeleti jne. 
Ootame kõikidelt Palupera, Atra, Astuvere ja 
Miti külade elanikelt lugu oma talu kohta, kus 
võiks kirjas olla olulisemad daatumid (kuna talu 
rajati, kuna renoveeriti, kuna talu omanikud 
vahetusid jms.) ja huvitavamad seigad talu 
ja selle elanike minevikust ning ka legendid. 
Lisage kindlasti ka fotosid taluhoonetest (arhi-
tektuurist) ja ümbritsevast maastikust erinevate 
perioodide kohta. Loo pikkuseks maksimaalselt 
kaks A4.
   Kõikidest saadetud lugudest tehakse näitus 
Palupera Pritsikuuris ning lood lähevad üles ka 
Palupera valla kodulehele. 

Parimatele lugudele auhinnad ning huvitava-
mad lood trükitakse ära Palupera ajaloo kohta 
valmivas kogumikus!
   Saatke lood 1. märtsiks aadressile: evelyn.

uuemaa@ut.ee või pange Palupera Pritsikuuri 
postkasti märksõnaga „Konkurss“. Fotod 
tagastatakse kohe peale skaneerimist. 

Info tel. 5227 830 ja 7656 443.

HEI-HEI!
Oled oodatud 13. veebruaril algusega 18.00 

Nõuni kultuurimajja  

SÕBRAPÄEVA DISKOLE.
Muusikat valivad Nõuni noored diskorid Bobo 

juhendamisel.
Pääse 15 eeku

TULE ISE JA KUTSU SÕBER KAASA!

SA Erametsakeskuse vahendusel on toetusi jagatud 
juba 2000. aastast. Toetused on olnud üks abivahend 
metsaomanikele, kes soovivad oma metsa säästlikult 
ja jätkusuutlikult majandada.
   2010. aastal on metsaomanikel võimalik taotleda 
toetusi siseriiklikest vahenditest: metsa inventeerimise 
ja metsamajandamiskava koostamiseks, metsa uuen-
damiseks, pärandkultuuri säilitamiseks, vääriselupaiga 
säilitamiseks.
   Iga metsaomanik saada aastas kuni 15 tundi tasuta 
nõustamist. Selleks pöörduda metsakonsulentide poo-
le. Valgamaa Erametsaühingu juures tegutsevad met-
sakonsulendid Margus Noorkõiv, 524 4467, Andres 
Rõõmus, 516 3302 ja Enn Tomson, 511 5728.
   Märtsis algab esimene taotlusvoor metsa inventee-
rimise ja metsamajandamiskava koostamise toetuse 
taotlemiseks. Toetust ei maksta, kui inventeerimisand-
mete kandmisest metsaregistrisse on möödunud roh-
kem kui 2 aastat. 
   Juunis tuleb esitada raiesmike uuendamistööde taot-
lus. Toetatakse: metsataimede soetamist, maapinna 
ettevalmistamist, metsaistutamistööd, metsapuutai-

mede hooldamist. Kui majandamiskavade ja raiesmike 
uuendamisel toetusraha ei jätku, rahuldatakse eelisjärje-
korras erametsaühingute ühistaotlused oma liikmetele. 
   Metsaomanikel on võimalus taotleda ka Euroopa Liidu 
toetusi. Mais algab Natura 2000 taotlusvoor, septembris 
aga taas meede 1.5.1 „Metsa majandusliku väärtuse 
parandamine“ taotlusvoor. 
   Valgamaa Erametsaühingus on 129 liiget ja ühing on 
tegutsenud 7 aastat. Liikmetel on võimalik kasutada 
ühisprojektide abil soetatud võsalõikajaid noore metsa 
hooldamiseks, istutustorusid metsauuendamisel potitai-
mede istutamiseks, sõiduauto järelkäru taimede ja muu 
vajaliku vedamiseks. 2008. aastal soetati halumasin Pil-
kemaster, mida saab kasutada küttepuude järkamiseks 
ja lõhkumiseks.
   Iga metsaomanik võib astuda Valgamaa Erametsaü-
hingu liikmeks. Erametsaühingust on võimalik saada 
vajalikku infot ning abi nii siseriiklike kui ka Euroopa 
Liidu toetuste taotlemisel. Asume Valgas Kesk 12. Info: 
mob. 5624 7325.

HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Metsaomanikud saavad taotleda toetusi 
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www.puka.ee

Puka vallavolikogus
 Otsustati kehtestada maamaksumäärad järgmiselt: 

metsamaa, hoonetealuse ja muu maa ühtne maksu-
määr senise 1,8% asemel 2,0% ning haritava maa ja 
loodusliku rohumaa maamaksumäär 0,8 % asemel 
1,0% maa maksustamishinnast aastas.
 Otsustati maamaksuvabastust vabastada riikliku 

pensionikindlustuse seaduse alusel pensioni saaja 
ning represseeritud ja represseerituga võrdsustatud 
isikud okupatsioonirežiimide poolt represseeritud 
isiku seaduse mõistes maa omanik või maakasu-
taja, kui maakasutus ei ole maareformi seadusega 
ettenähtud korras ümber vormistatud, tema kasu-
tuses olevalt elamumaalt kuni 1,0 ha ulatuses, kui 
sellel maal asuvas elamus on maksumaksja elukoht 
vastavalt rahvastikuregistrisse kantud elukoha an-
dmetele. Maksuvabastust võib anda tingimusel, et 
maksuvabastuse taotleja ei saa maa kasutusõiguse 
alusel rendi- või üüritulu.
 Otsustati taotleda Puka alevikus Ebumäe tänaval 

asuva tiigi alune ning seda teenindav vajalik maa, 
suurusega ca 0,57 ha, munitsipaalomandisse. Tiigi 
ümbrusesse kavandab vallavalitsus rajada haljasala 
ning laste mänguväljaku.
 Kinnitati Puka valla koerte ja kasside pidamise 

eeskiri, millega on võimalik tutvuda valla raama-
tukogudes ning vallavalitsuses.
 Kinnitati hüvitiste suurused volikogu esimehele 

ning liikmetele volikogu ülesannete täitmisel tehtud 
kulutuste ning istungi tööst osavõtu eest.
 Toimus arutelu Puka valla üldplaneeringu ning 

Puka aleviku osaüldplaneeringu osas. Komisjonidele 
anti ülesandeks need planeeringud läbi vaadata ning 
järgmisel volikogu istungil arutusele võtta.
 Puka vallas asuvad mittetulundusühingud koos-

töös vallavalitsusega planeerivad korrastada keskkooli 
lähistel asuva pargi, Komsi külaplatsi, Kuigatsi paistii-
gi ümbruse, Ebumäel asuva tiigi ümbruse. Volikogu 
nõustus vallavanema poolt avaliku kasutuse ja rendi-
lepingute sõlmimisega alljärgnevalt: MTÜga Puka 
Naisselts Komsi külaplatsi kasutamiseks; MTÜga 
Puka Naisselts Ebumäe maaüksuse kasutamiseks; 
MTÜga Kodupaiga Külaselts Kuigatsi paistiigi lä-
histel asuva külaplatsi  kasutamiseks; MTÜga Puka 
Kooli Vilistlaskogu koolipargi kasutamiseks.

Puka vallavalitsuses 
jaanuaris

 Nõustuti Pühaste külas Täku kinnistule ehitatava 
elamu projekteerimiseks projekteerimistingimuste 
väljastamisega.
 Nõustuti kirjaliku nõusoleku väljastamisega 

Meegaste külas asuvale Urmi kinnistule salvkaevu 
rajamiseks.
 Moodustati Aakre Lasteaed-Algkooli hoolekogu 

koosseisus Jaanis Veskimets, Anneli Sarnit, Velda 
Krillo, Kalmer Elias, Aare Tops, Aivo Vološtšuk, Rein 
Volver, Anu Uint.
 Otsustati maksta matusetoetust ühele isikule 

1000.-krooni, sünnitoetust ühele isikule 5000.- 
krooni, toimetulekutoetust üheksale taotlejale ning 
ühekordset toetust kokku 3500.- krooni.
 Lõpetati hooldus kahel isikul, ühele puudega isi-

kule määrati hooldaja.
 Arutati volikogus arutusele tulevaid küsimusi 

(ettepanekud volikogule: maamaksumäärad jätta 
muutmata, maamaksuvabastus viia kooskõlla seadu-
semuudatustega; Ebumäe tänaval asuva tiigi aluse 
ning selle teenindamiseks vajaliku maa taotlemiseks 
valla munitsipaalomandisse; kehtivate planeeringute 
ülevaatamine; nõusoleku saamine lepingute sõlmimi-
seks valla parkide ja haljasalade korrastamiseks). 
 Kinnitati komisjoni koosseis vallavalitsuses ning 

valla asutustes inventuuri läbiviimiseks.
 Nõustuti politsei lumesaanidega, registreerimis-

numbritega nr 18MS ja 20MS liigelda Puka aleviku 
ja Puka valla teedel ning territooriumil.
 Arutati kodanike avaldusi seoses jäätmete käitle-

misega.
 Määrati ühele isikule õigusvastaselt võõrandatud 

maa eest kompensatsioon.
 Kooskõlastati Eesti Tööturuametiga ühe isiku 

taotlus ettevõtluse alustamiseks.

AMETLIK INFO

Kaks aastat tagasi kirjutas Pille Markov nukunäidendi 
metsarahva elust. Loomalaste elust, kes omale kunstikooli 
loovad. Kool töötab siiamaani. Jõulude eel valmistusid 

metsalapsed nagu inimlapsedki pühadeks. Kuidas nad kaunistu-
si tegid, missugusele ühisele otsusele nad jõudsid ja mis suure 
saladuse loomad teada said, sellest räägib Pille uus näidend 
„Metsarahva jõulud“. 
   Näidendis mängivad nukkudega kunstikooli lapsed. Karu Kati: 
Liisa-Marie Koort, hundipoisid Tim ja Tom: Karel Objartel, kilp-
konn Kärt: Annabel Teder, õpetaja Elene: Birgith Pedajas, rebane 
Rivo: Isabel Possul, jänkupoiss Juss: Katrin Taur, kuusk: Maria 
Pozarova ja jõuluvana: Iris Valgepea.
   Noor dramaturg Pille Markov laseb meil kindlasti kuulda ja näha, 
kuidas metsarahva elu edasi läheb.

Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Metsarahva jõulud

Täname Urmas Treesi, 

kes südamega 
hoolitseb, et meie koduteed on sellel 

lumerohkel talvel alati lumest puhtad olnud.

Tänavad Komsi, Meegaste ja Kureküla inimesed

Õnnitleme juubeli puhul 
 kauaaegset turvatöötajat RIINA TERA 

ning soovime edaspidiseks tugevat tervist!

Külamaja töökas kollektiiv

Uue aasta kolmandal päeval lahkus oma 66. 
eluaastal pukalaste kogukonnast üks meie sil-
mapaistvam liige. Inimene, keda me kõik väga 

hästi tundsime ja teadsime.
   Enno tuli Pukka pärast Võru Tööstustehnikumi 

lõpetamist. Siin oli tema esimene töökoht ja 
sellelt töökohalt ta lahkus igavikuteele, olles 

töötanud Puka mööblitsehhis 44 aastat. 
   Olnud üle 20 aasta lahkunu töökaaslane ja 

pikka aega majanaaber, tunnen kohustust teada 
anda Enno tuttavatele ja sõpradele väljaspool 

Pukat ja ka väljaspool Valgamaa piire Enno 
lahkumisest. Ja pakkuda meenutusi kõigile, kes 

teda tundsid. Nende hulgas on ta kaaslased 
kalastusretkedelt, kaitseliidu relvavennad, 
suusaretkede kaaslased noorusaegadest, 

töökaaslased, kes pikka aega olid tööl mööb-
litsehhis ja kellele ta kindlasti oli abiks ühel või 

teisel moel.
   Kõik, kes me teda teadsime kuldsete käte ja 

laheda mõistuse poolest, oleme talle tänulikud. 
Me ei teadnud raskest koormast, mida ta kandis 

– tema haigusest. See oli tema viis hoida ja 
kaitsta oma lähedasi. 

Tagasivaates oli küll märke, mis sellele viitasid: 
tasapisi kokkupoole tõmmatud tegevused, lõpe-
tatud asjad. Muidu alati mingisuguseid plaane 
pidav inimene ei rääkinud enam sellest, mida 

kavatseb lähiajal tegema hakata. 
   Tema elutööks sai ja jäi koos abikaasa Silviga 
rajatud kaunis kodu, kaks väga toredat last ja 

neli lapselast. 
Tagasihoidlik inimene.  Isegi pealtnäha põgus 
jutuajamine Ennoga polnud mahavisatud aeg 
– kindlasti leidsid sealt midagi õpetlikku ja ka-

sulikku. Samas ei surunud ta kunagi peale oma 
arvamust- valik oli sinu teha. 

Väga meeldiv oli tema suhtumine oma vestlus-
partnerisse: ta suhtles inimesega, mitte meeste- 

või naisterahvaga.  
   Enno abivalmis käed nüüd puhkavad: Mõnigi 
meist vajaks neid võibolla juba homme. Ent elu 

paratamatusega tuleb leppida.

Tänutundes, endiste töökaaslaste ja
 heade tuttavate nimel SILJA VALDNER

Meenutades 
ENNO PLADOT

Siiri Liiva, vabatahtlik noortejuht, Puka Avatud 
Noortekeskus

PANK pidas jõule 19. ja 20. detsembril!

 Laupäeval kell 15.00 alanud noortekeskuse jõulupeo 
„PANK jõuluimedemaa 2009” erinevad tegevused 
kestsid pühapäeva õhtul kella 18.00-i. 
   Peol osalenud 13aastane Merlicande kirjeldab seda 
järgmiselt: „Rahvast oli päris palju. Osa neist tegi 
köögis süüa ja mõned mängisid ning meisterdasid. 
Hiljem istusime lauda ning sõime kõhud täis. Kui 
söödud sai, hakkasime mängima viktoriini. Umbes 
20. küsimuse juures kuulsime koridorist laulmist. See 
oli Jõuluvana!“
   Järgmist elevust tekitanud tegevust kirjeldab jätkab 
ta nii: „Ta astus tuppa ning oligi aeg saada kätte kingi-
tused. Jõuluvana kutsus kõiki nimepidi ette ja lapsed 
pidid luuletuse lugema. Hiljem kui kingid käes ja poo-
lelijäänud viktoriin lõpetatud, algas öönoortekas.”
   Teise päeva hommikupoolseid tegevusi kirjeldab lä-
hemalt 13aastane Kertu: „Pühapäeval olid meil hom-
mikusöögiks pannkoogid. Pärast sööki oli aardejaht, 
oli külm, aga äge. Mina olin ühes võistkonnas Ariane 
ja Kaisaga. Me pidime täitma ühe lehe ja “aarde” üles 
otsima.” 
  Pühapäeva pealelõunastest tegevustest räägib 
12aastane Ariane: „Pärast võistlust hakkasime jõu-
lukaarte tegema. Mina tegin kaks jõulukaarti. Umbes 
kella 6 ajal pidime ära minema.” Jõulupeost kokkuvõ-
te: „Ühesõnaga: väga lahe oli!”

Egmont Estonia AS annetas paljulapselistele perede-
le raamatuid

Jõulueelne aeg tõi hea uudise ka Puka valla paljulap-
selistele ja rasketes oludes elavatele perekondadele. 
Taivo Talpas ja Egmont Estonia AS annetasid neile 
jõulukingina mitu kasti erineva sisuga laste- ja noor-
teraamatuid.
  Koostöös Puka Vallavalitsuse lastekaitse peaspetsi-
alisti Marika Uiboga korraldas Puka Avatud Noorte-
keskuse juhatus jõulueelsel ajal annetatud raamatute 
jagamise Puka valla paljulapselistele peredele.

Töötalgud

Kuna noortekeskus tegutseb suures majas, mille eest 
on vaja ka hoolt kanda, siis on viimasel ajal leidnud 
aset ka mitmed töötalgud, kuhu on noored ise käed 
külge pannud ja panustanud ka nende vanemad.
   Vahetult enne jõule, enne lume tulekut, tükeldasime 
ja viisime varju alla viimased AS Jumeki annetatud 
pinnud. Noortekeskuse juhatuse nimel tänan noor-
tekeskuse noori Alex Sarapikku, Henri Püüat ja Pärt 
Kuvvast, kes aitasid puid lõigata ja kelle vanemad 
saagesid laenasid.
   Tunnustame ka noortekeskuse noori Kaisa Ööbikut, 
Anna-Liisa Kärsonit, Risto-Mikk Jürgensoni, Ariane 
Sarve, Laura Melki, Merlicande Lehtsaart, Madis 
Lepasaart, Karel Sarve, Erki Ööbikut, Martti Kõivu ja 
Rando Liivat, kes juhatuse liikmetega koos puid aita-
sid vedada.
   Vana-aasta lõpp tõi teisegi hea uudise. Noortekesku-
se juhatuse ja noorte tänu Aino Sergile, kes annetas 
meile ligi 15 rummi puid ja külmkapi. 6. jaanuaril oli 
seetõttu suur puudevedamine, kuhu hulk noori tuli. 
   Noortekeskuse juhatuse liikmed Karin, Kaja ja Siiri 
tänavad ja avaldavad kiitust järgmistele noortele, kes 
sellest osa võtsid: Merlin Laas, Merlicande Lehtsaar, 
Anna-Liisa Kärson, Reeno Sööt, Andry Tutk, Janne 
Koemets, Mikk Vorms, Taavi Täär, Margo Karask, Risto-
Mikk Jürgenson, Ariane Sarv, Kertu Tilga ja Laura Melk.
   Lisame suured-suured tänusõnad Kertu isale Kajar 
Tilgale, kelle veoautoga saime puud noortekeskuse 
territooriumile tuua.

Küünalde valamine

Need, kes talvevaheajal noortekeskuse lahtioleku-
aegadel majja astusid, võisid end aeg-ajalt leida 
köögilaua taga kas valgeid küünlaid kaunistamas 
või erinevaid tasse-klaase toiduõliga määrimas ning 
seestpoolt kaunistamas. Just-just – noortekeskuses 
oli käsil küünalde valamine!
   Sellest osa võtnud noored said vahavärvidega kau-
nistada valgeid küünlaid, kleepida neile tähti ja litreid 
ning hiljem küünla üle lakkida. Kes aga tahtis ise päris 
oma küünlat teha, see sai valmistada ette tassi või 
klaasi just selliselt, nagu talle meeldis. Küünaldesse 
pandi sidruniviilusid, kaneelikoort, nelki, litreid ja pal-
ju muud, mis küünlad tegi omapäraseks.
   Seejärel asusid küünlameistrid ootele noorteka 
köögis asuva pliidi äärde. Vaadata, kuidas kastrulis 
sulav parafiin omandas just selle värvitableti värvi, 
mis noore enda soovil sinna sisse sai pandud. Nii 
tehti ühevärvilisi ja triibulisi küünlaid, mida tegijad 
kõik hiljem koju said viia.

Noorte endi kirjutatud projektid said raha

Eelmisel sügisel Valgamaa Partnerluskogu poolt 
väljakuulutatud noorte väikeprojektide konkursile 
esitatud kolmest Puka noorte kirjutatud projektist said 
toetuse kaks. Kokku said Valgamaa Partnerluskogu 
väikeprojektide projektikonkurssil rahastuse 16 noor-
te väikeprojekti Valgamaa 8 omavalitsusest.
   Puka noortekeskuse noortegrupp SLEEP AND PLAY 
hakkab selle aasta lõpus viima läbi projekti “Hoolit-
semine väikeste laste eest”, mille raames kolme kuu 
vältel hoitakse laupäeviti 2-6aastaseid lapsi ning kor-
raldatakse nendele erinevaid tegevusi. Projekti ees-
märk on anda pisemate põnnide emmedele-issidele 
natuke puhkust.
   Puka noored, kes on koonduvad nime all Lõbus 
raamatukoi, hakkavad peagi teostama projekti 
“Raamatu PANK”: ühest noorteka toast tehakse nn 
raamatukogutuba, kuhu muretsetakse riiulid, lauad ja 
toolid, et saaks oma koolitükke teha ja raamatuid lu-
geda. Tegemist on erilise raamatukoguga, kuna selles 
on lubatud rääkida.

Projektikoolitusel osalemine

Puka noortekeskuse noored, kes kuuluvad ka noor-
tegruppi SLEEP AND PLAY, Kertu Tilga ja Laura 
Melk osalesid reedel, 8. jaanuaril Valgamaa Part-
nerluskogu projektikoolitusel, mis oli suunatud 
rahastuse saanud väikeprojektide läbiviijatele.
   5 tundi kestnud koolitusel said osalejad teada, mis 
on projekt, millistest osadest see koosneb, mis on 
projektitsükli erinevad osad, mida noored nüüd oma 
projekti elluviimiseks edasi peavad tegema. Lisaks 
kuulsid, mida teised Valgamaa noored teha tahavad.
 
Puka Avatud Noortekeskuse statistika 2009. aastal

Aasta lõpp on ikka kokkuvõtete tegemise aeg. Tegime 
seda ka meie ja võtsime kokku noortekeskuse esime-
se 4 regulaarsete lahtiolekuaegadega kuu külastatuse 
arvud (september-detsember 2009). 
   4 kuu jooksul külastati noortekeskust 1253 korda. 
Selle aja jooksul käis noortekeskuses 114 inimest, 
neist 104 olid noored vanuses 7-26. Puka vallas ela-
vaid noori oli nende hulgas 94, mis moodustab um-
bes 20% kõigist valla noortest. Noortekeskus oli lahti 
77 päeva. Tööd tehti kokku 418 tundi ja 45 minutit.
   Parimate näitajatega kuu oli oktoober, leidis aset 497 
külastust, noortekeskust külastas 79 inimest, neist  
noori vanuses 7-26 oli 74. 

Puka noortekeskuses elu keeb!IN MEMORIAM

Noortekeskus uuel aastal
Puka Avatud Noortekeskus jätkab tegevust, uksed on avatud 
esmaspäeviti, kolmapäeviti ja reedeti kell 16.00-20.00 ning 
laupäeviti ja pühapäeviti kell 11.00-16.00. Noortekeskuses saab 
mängida piljardit, koroonat, lauatennist ja erinevaid lauamänge. 
  Hoia end kursis: http://pukaank.blogspot.com 



29. jaanuar  2010

aasta jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda 
saabusid elanikud peamiselt Valgast (9 inimest), 
Tartust (8) ja Tallinnast (7 inimest). Mujalt Valga-
maalt tuli kokku 10 inimest, Soomest naases 1 
endine valla elanik. 
   Aasta jooksul sündis 6 poissi (Robin, Mattias, 
Keron, Mirko; kahele poisile pandi nimeks Mikk) 
ning 6 tüdrukut (Gerty, Andra, Emilija, Helena-
Lisette, Tiäre-Terle ja Getter). Sündinud lastest 4 
last olid ema esimesed lapsed. 
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Sangaste elu-olu 2010. aastal läbi 
eelarveprismaMTÜ Partnerlus korraldab: 

Koolituste sari 
„ UUED VÕIMALUSED“

Jätkub MTÜ Partnerluse korraldatud koolitussari „Uued võimalus-
ed”, mis on suunatud (hiljuti) töötuks jäänud inimestele; inimes-

tele, kel on töötuks jäämise oht ja inimestele, kes juba mõnda aega 
on olnud kodused ning tööturult eemal. KÕIK ON OODATUD, ka siis, 
kui esimesel korral osaleda ei saanud. Osa võib võtta kõigist õppe-
päevadest või just sellest, mille teema kõige olulisem tundub. Kõigist 
koolitustest osavõtnutele antakse korraldajate poolt tunnistus. 

Koolitused toimuvad SANGASTE SELTSIMAJAS 
KOLMAPÄEVITI kell 10.00 – 15.15. 
Koolitusele registreerumine ja täpsem informatsioon koolituste toimu-
miskoha ja transpordivõimaluste kohta Sangaste valla sotsiaalinspek-
torilt Pille Sikult (mobiil: 524 7930, e-post: pille@sangastevv.ee). Koo-
lituse sisu puudutavate küsimuste korral annab infot MTÜ Partnerluse 
projektijuhi Astrid Org, tel 52 83 552 või e-post: astridorg@gmail.
com. 
   KOOLITUSE OSAMAKS on 25 krooni, võib tasuda eelregistreeri-
misel või võtta kaasa esimesel koolituspäeval (kohvipausid). Tasuda 
saab kohapeal ka ühe koolituse kaupa.

JÄRGMISED KOHTUMISED

K.   3. 02. Võlgadest vabaks  /Reelika Sirge (jurist, töötute nõustaja)
Mida teha kui sissetulekud vähenevad, aga laenukoormus ja muud ko-

hustused jäävad? 
K. 10. 02. Tööturul olulised oskused  /Astrid Org (töötutele suunatud 

nõustamisportaali www.tugi.ee eestvedaja ja nõustaja; töötute koolitaja)
Kus liigub info vabade töökohtade kohta? Mida silmas pidada tööle kan-

dideerimisel: kuidas koostada CV-d, mis on motivatsioonikiri jne?
K. 17. 02. Ettevõtlus kui võimalus  /Haimar Sokk (alustavate ettevõtjate 

Põlvamaa mentor töötutele suunatud koolitusprojektis „E-töö tugiteenusega töötust 
tööandjaks“)
Kui tööpakkujaid piirkonnas pole, siis ei jää muud üle, kui hakata ise 

ettevõtlikuks. Kas minna otsima tööd laia maailma või … luua endale ise 
töökoht.
K.   3. 03. Töiseks läbi mittetulunduse  /Ivika Nõgel (kaasava juhtimise, 

projektitöö ning mittetulundusühingute valdkonna ekspert, Kati Orav (MTÜ Kating, 
Lasva valla noorsootöötaja)
Koostöö kui vajadus ja võimalus; algatused ja projektid kui enese ning 

kogukonna arengu eeldused, MTÜ kui tegutsemise vorm.

Tule koos meiega otsima enda jaoks uusi võimalusi. 
MTÜ Partnerlus 

SÜNNID
Mirko Lepik  18. detsembril
Ott Ostrat  22. jaanuaril

Masustes majandusoludes, kus tööd 
raha ja seega ka maksulaekumi-
si vähem, tuleb hakkama saada 

kitsamates tingimustes ja kehvemates oludes. 
Sangaste valla 2010. aasta  eelarveprojekt on 
valmis seatud volikogu tarbeks ja kodulehe-
le ripnema pandud ka avalikkuse silmadele 
vaagimiseks. On nagu ta on, aga see on meie 
riigi majandusseisu nägu ja sellest puudutatud 
ning väänatud. Üle aastate tuli kahjuks kärpida 
ka palgafondi 10 % jagu ning surutise mõju 
jõudis otse töötaja rahakottigi. Kui eelmisel 
aastal vähendasime vallavanemal ja tema 
abil palganumbreid, siis nüüd käis kriisi käsi 
kõigi siit palka saavate kukrus. Põhjuseks ikka 
maksulaekumiste järsk langus, riigi karvase 
käe kiirvisiidid omavalitsuse hunnikust enda 
väheneva hunniku turgutamiseks ja maksu-
võimelise elanikkonna jätkuv lahkumine.  
Asja leevendas inimeste mõistev ja arusaav 
suhtumine ning omavaheline solidaarsus nii, 
et üksikute koondamiste asemel valiti ühtne 
palgalõige. Aitäh!
   Hariduses vähenes võimaluste nagu mujal-
gi. Siiski säilib ringide ja s.h. muusikakooli 
töö tänu pedagoogide vastutulekule palga-
numbri osas. Õpetajatel vähenesid kaudselt 
mõnevõrra nende reaalsed sissetulekud. 
Direktor ise on seejuures üks suuremaid 
ohverdajaid. Lapsed saavad siiski meie koolis 
tasuta toidetud ja kooli viidud-toodud ning 

huvialalised võimalused on vastvalminud 
ja tööle hakanud noortekeskuse läbi isegi 
avardunud ja avardumas. 
   Noortele panustatav raha on üks vähestest, 
mis eelarves kasvanud. Iga teises vallas või 
linnas lasteaias ja koolis käiva lapse eest 
maksab vald 13 000-50 000 krooni aastas, 
sest nii on seadus. Oma kooli tühi koht tuleb 
ka kinni maksta. 
   Otseste ja kaudsete kuludena läheb meilt 
aastas selleks otstarbeks ligi miljon kroo-
ni vallast mujale. Ilu ja pidu pole, aga ellu 
jääme. Jääb küll hulk vajalikke töid paremaid 
aegu ootama, aga toime tuleme. Lasteaias 
suurt remonti ette võtta ei saa, aga hädava-
jalik saab tehtud. 
   Kultuurielu on samuti kuludevaesem, kuid 
isetegevus, projektid ja nähtud entusiasm ei 
tohiks tasemel langeda lasta. Ruumid ja hea 
tahe on olemas.
   Majandus – vähem raha, vähem ehitamist. 
Kütte- ja elektrihinna tõus on omakorda 
mõjutamas. Tänavavalgutuses hoiame kokku, 
aga lumi saab lükatud ja elementaarsed asjad 
tehtud. 
   Pansionaat Sangastes on eurorahade 
toel ainus nii suur ehitusobjekt, kus toimub 
märkimisväärne tegevus ja olud paranevad 
sügiseks tublisti. Vahepeal tuleb küll elanikel 
ajutisi ebamugavusi taluda.
   Sotsiaalabi vajajad on seda saanud ja 

saavad ka edasi, ent iga juhtu vaagitakse 
eraldi.
   Reservfondis olevast rahast toimetatakse 
äkilisi asju, makstakse ära tekkinud võlad ja 
varuks on raha loodetavate väikeste ja kesk-
miste europrojektide omaosalusteks.
   Suurema käraga tuleb suvel loodetavasti 
Sangaste-Laatre tee remont ja asula kõnni-
tee ning uue tänavavalgustuse ehitus. Siis ka 
Sangaste bussijaama haljastusala ja parklad, 
mille tarbeks rahaasjad juba klatitud. Korda 
saavad ka krahv Bergi hauaehitised tema 
sünnipäevaks PRIA toel. 
   Selline see elu on! Olud teevad oma. Ka 
Sangaste aukodaniku statuudis tahame teha 
pisut korrektuure ning seetõttu jääb üks aasta 
vahele ja tiitlit 2010. aastal välja ei anta. Seda 
eelkõige korralduslikel põhjustel.
   Kuna Swedbank on Sangastes ja Keenis 
loonud võimaluse võtta odavamalt välja sula-
raha, panna seda arvele, sõlmida lepinguid 
jms., siis kasutagem seda, et klientide vähe-
suse tõttu teenus siitkandist ei kaoks. Selleks 
peatub pangabuss Sangaste Rukkimaja park-
las ning Keenis kaupluse Takt juures 2. ja 16. 
veebruaril, 16. ja 30. märtsil, 13. ja 27. aprillil, 
11. ja 25. mail, 8. ja 22. juunil.
   Kõigile palju valgust, päikest, hingejõudu ja 
tervist! Kõike seda on meil praegu vaja.

VALLAVANEM KAIDO TAMBERG

1. jaanuaril 2010 jõustus maamaksuseaduse 
muutmise seadus. Muudatused puudutavad 
uusi tähtaegasid ja maksukohustuse tekkimist, 
mis on alljärgnevalt ära toodud:
   Maamaksukohustus tekib jooksva aasta 1. 
jaanuaril ja maksuteade väljastatakse isikule, 
kes on 1. jaanuari seisuga kinnisasja omanik. 
Aasta jooksul vahetunud kinnisasja omani-
kule ei teki maamaksukohustust poole aasta 
pealt vaid järgneva aasta 1. jaanuarist.
   Maksu-ja Tolliamet väljastab maksuteate 
tasumisele kuuluva maamaksu summa kohta 
hiljemalt 15. veebruariks. Maksumaksja, kes 
ei ole 25. veebruariks maamaksuteadet kätte 
saanud, on kohustatud sellest 30 päeva jook-
sul teavitama maa asukohajärgset Maksu-ja 

Tolliameti piirkondlikku struktuuri (Valgas 
-Viljandi 23, tel. 676 4375 või 676 4376).
   Maamaksu ei määrata ja maksuteadet ei 
väljastata, kui maksusumma on alla 50 kroo-
ni. Kuni 1000-kroonine maamaks mis tahes 
kohaliku omavalitsuse üksuses asuvalt maalt 
tasutakse 31. märtsiks. Maamaksust, mis 
ületab 1000 krooni, tasutakse 31. märtsiks 
vähemalt pool, kuid mitte vähem kui 1000 
krooni. Ülejäänud osa maamaksust tasutakse 
hiljemalt 1. oktoobriks.
   Maksu-ja Tolliameti e-teenuse kasutajale, 
kes on teatanud oma e-posti aadressi, toime-
tatakse maamaksuteade kätte elektroonselt 
e-maksuameti kaudu ning neile paberkandjal 
maamaksuteadet ei väljastata. Maksuhaldur 

edastab isiku e-posti aasdressile informatsi-
ooni maksuteate kättesaadavaks muutumise 
kohta e-maksuametis. Maksu-ja Tolliameti 
kodulehel www.emta.ee on võimalik teha 
päringuid seoses võlaga (päring  maksu-
võlglaste otsing, seejärel sisestate päringu 
jaoks isikukoodi või registrikoodi).
   Sangaste Vallavolikogu 21. dets.2009 
määrusega nr 9 kehtestati uueks maamak-
sumääraks 2,4% maksustamishinnast aastas 
(enne 2,0%) ning põllumajandussaaduste 
tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja 
loodusliku rohumaa maamaksumääraks 1,4% 
aastas (enne 1,0%).

Täiendavat infot maksustatava maa andme-
te kohta saab Sangaste maakorraldajalt  Kati 
Kalalt (tel.766 8048).

Muudatustest maamaksuseaduses

Sangaste valla talispordi perepäev
23. jaanuaril toimus Sangaste vallas Keeni külas Kellamäel, talispor-
dipäev, kust said osa võtta nii suured kui ka väikesed igas kollektiivis. 
Eestvedajaks oli Sangaste valla avatud noortekeskus Keenis ja pea-
korraldajaks noortekeskuse noorsöötöötaja Rait Elvet.
   Kavas oli viis ala, kus kõigil oli võimalus ennast proovile panna. 
Suusatamine ühekilomeetrisel ringil osalejatele kuni 12 eluaastat; 
suusatamine kahekilomeetrisel ringil alates 12-ndast eluaastast; lume-
lauahüpped, pikim kelguliug ja pikim kelguliug perekonna arvestuses, 
kus kelgule pidi mahtuma neli pereliiget. Kuna üritus oli esimene 
omalaadne, jäi korraldajatel üle nuriseda vaid vähese osavõtu pärast. 
Kuigi plaanitud oli seda perepäevana ja ka pikim liug perekonna ar-
vestuses pidi olema peredele (ema-isa ja kaks last), ei tulnud kahjuks 
osalema ühtegi täit perekonda. Noori õnneks jätkus.
   Ilm, mida kardeti olevat krõbekülm, osutus päikseliseks, tuule-
vaikseks ja sellise ürituse jaoks ideaalseks. Kes niisama kohapeal ei 
seisnud, sellel külm ei hakanud. Pakuti ka sooja hernesuppi, riisihel-
beputru ja teed, mis oli külmetajatele suureks abiks ja mis ka niisama 
mõnusa tunde tekitasid. Iga ala kolm parimat said ka autasud. 
   Korraldajad tänavad sponsoreid, kelleks olid Sangaste Vallavalitsus, 
Sangaste Rukki Maja, AS Sangaste Linnas, AS Silva Agro, OÜ San-
lind, AS Eesti Pagar, Teh-Ag OÜ Puuviljaaed, Rein Männiste ja Venda 
Vihmann. Lisaks tänavad korraldajad kõiki, kes kohale tulid ning noori, 
kes päeva korraldamisel nõu ja jõuga abiks olid.
   Korraldajatel oli tehtud tubli töö ja kindlasti on järgnevad taolised 
üritused veel suuremad ja toredamad. Kes aga soovib sel aastal veel 
taolisi üritusi, andke aga julgelt teada – kõik ideed on teretulnud. 
Toetame koos tervislikku eluviisi!

TRIINU HELBRE

Noortekeskus sai NIME
Eelmise aasta detsembrist alustas tööd Sangaste valla noortekeskus. 
Jaanuari alguses valiti sellele noortekeskusele noorte soovil ka sobiv 
nimi. Asi vormistati ametlikult ja nii on Sangaste vallas, Keeni külas 
asuva noortekskuse ametlik nimi SVANK² (Sangaste Valla Avatud 
NoorteKeskus Keenis). Nimevalik oli pikk ja pinev. Enne korraldati veel 
konkurss, kuhu kõik suured ja väikesed said anda oma ideed sellest, 
missugune nimi võiks nende noortekeskusel olla. Nimekandidaadid 
olid huvitavad ja neid oli mitmeid. Pakuti näiteks: KENO, KNOPP, 
Sipelgas, Toores Maaskas, Pesa jne.
   Nimevalimiskomisjoni kuulusid esindajad Keeni Põhikoolist, San-
gaste Vallavalitsusest, lapsevanemad, noortekeskuse noorsoostööta-
jad ja noored ise. Rebimine oli tihe KENO ja KNOPPi vahel, kuid pika 
vaagimise peale saavutati kompromiss, mis sobis kõigile. Teadke siis, 
et Sangaste valla noortekeskus SVANK² on sündinud ja ootab igas 
vanuses noori enda juurde mõnusalt aega veetma ning ettepanekuid 
efektiivsemaks toimimiseks.

RAIT ELVET

TEADE
Seoses Sangaste Perearstikeskuse ruumide 
kapitaalremondiga, asume alates 29. jaa-
nuarist 2010 kuni remonttööde lõpuni San-
gaste Lasteaia parempoolses tiivas aadressil 
Kooli tn.3 (sissekäik hoovi poolt).

DOONORIPÄEV
3. veebruaril kella 9.00-11.00 

Sangaste Seltsimajas ja 
12.00.-14.00 Sanwoodi kontoris.

Tule verd andma!

Tule võimlema!
Funktsionaalne treening alates veebruarist kaks 
korda nädalas, esmaspäeviti ja neljapäeviti kell 19.00.
Juhendaja TÜ Kliinikumi füsioterapeut Ave Kängsepp.

Lisainfo; Merle Tombak, tel. 5647 2632.

Sangaste valla lahtised rändkarika-
võistlused VÕRKPALLIS

Laupäeval, 6.veebruaril Keeni Põhikooli võimlas.
9.30 registreerimine,

10.00 võistluste algus.
Võistkonnas 4 meest+2 naist.

Võistkonna osavõtutasu 60 krooni.
Lisainfo; Karli Oja, 521 6292.

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 
2009. aastal

KADUNUD!

27.detsembril 
Sangastes 
kaduma 
läinud
MUST SUUR 
ISANE KOER
(reageerib 
nimele Volli)

Tundemärgid: kõver saba, pruun 
kaelarihm, valge tutt rinnal
Kui koer on oma rännakutel 
jõudnud Teie koju või olete sellist 
koera kusagil näinud, andke palun 
teada telefonil 50 60 570.

Oleme tänulikud igasuguse info 
eest!

Järgnev ülevaade muutustest Sangaste 
valla elanike seas eelmise aasta jooksul on 

mõeldud kõigile neile, kellele arvud huvi paku-
vad. Seejuures lähtun andmetest, mille saan rii-
klikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. 
Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri 
andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult 
mujale kolinud inimene ka riigile oma elukoha-

vahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on 
oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui 
ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt 
registri arhiivi). 

Elanike arvu muutused 
2009. aastal kasvas Sangaste valla elanike arv 13 
inimese võrra ning seda peamiselt naiste arvel. 
Elanike arv suurenes 2009. aastal 69 inime-
se võrra, kellest 57 tuli meile elama ja 12 olid 
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Põllumajan-
dusettevõte 

võtab rendile

PÕLLUMAAD.

Tel. 5590 4260

HELLEN KONGOT
Mälestame head sõpra ja naabrinaist ning avaldame 

kaastunnet lastele peredega.

Meeta, Milvi, Olev, Kaire, Haldi, Urve, Valve, Elvi, Hanno, 
Diana ja perekonnad Peetsmann, Teearu, Rebane.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Lehtele ja Urmasele

ARVED-TOIVO VOLTERI 
surma puhul.

Eha, Alli, Kaja, Jaan ja Eduard

KU U LU T U S E D

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm, 
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Pottsepatööd. 5523 522, 5397 
6423

Soovin osta või rentida tootmis-
tegevuseks sobivat hoonet. Kõik 
pakkumised telef. 5107 312

Lemmikloomatarbed. Pügamine. 
Loomakliiniku teenused. Viljandi, 
Tel: 433 3002.

Elektritööd, GSM automaatika, 
digi-TV, san-tehnilised tööd, õhk-
soojuspumpade müük ja pai-
galdus.Tel.5208970 www.mano.ee

Raamatupidamisteenused, sh. 
korteriühistutele. Telefon 5557 
1476

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

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee

www.mapomets.ee

LIIVI PASTAK
Sügav kaastunne omastele.

Mälestavad Ellen ja Peeter.

Mälestame head sõpra ja naabrit

ENNO PLADOT
ja avaldame kaastunnet lesele 

ja lastele.

Perekond Jermolajev

Kallid Laine, Li ja Mati peredega. 
Meie südamlik kaastunne 

VELJO KÕIVU
surma puhul.

Tõnu, Lia, Hele, Tiiu, Luule

Mälestame armast abikaasat 
ja isa

ALEKSANDER KAPPI

Abikaasa ja poeg perega

Avaldame kaastunnet 
lähedastele

ALEKSANDER KAPPI
surma puhul.

Naabrid Alli Paavo ja perek. 
Keldo

Avaldame kaastunnet 
Lii Petersonile armsa 

ISA 
kaotuse puhul.

Pühajärve Lasteaia „Pipi“ 
töötajad ja lapsevanemad.

Avaldame siirast kaastunnet 
Kristiinale lastega abikaasa ja isa

MATI KOPLI
kaotuse puhul.

Spordiklubi Oti võrkpallurid ja 
võrkpallinaiskond Tõistmuudu

Mälestame kauaaegset head 
naabrimeest

ALEKSANDER KAPPI

Tunneme kaasa lesele ja pojale.

Endla, Ants ja Ain perega.

Korstnapühkimine, 

ahjude, pliitide 
REMONT.

Litsents olemas.

Tel. 5345 9609

Helmo Autokool 
REGISTREERIB 
UUSI ÕPILASI 

algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele.
Võimalik läbida ka lõppastme koolitust.

Telef. 5648 1462

Kadunud 
suur must 

koer 
(tiibeti mastif).

Leidjale vaevatasu.

Palun helistage 5088 745 või 
5690 0450.

Mehhaaniliste 
kellade remont.

Kellapatareide vahetus. 
Kellade müük.

Prillide parandus, 
kruvide paigaldus.

Juveelitoodete 
remont, puhastamine, 
tellimustööde vastuvõtt.

Meister kohapeal
 teisipäev, neljapäev 9-14.00.

Jäi tühjaks koduõu 
ja kodumaja.

Veel kaua heliseb 
seal mälestuste kaja...

Kallist ema ja ämma

HELLEN KONGOTIT 
07.11.1920 - 19.01.2010
leinavad Martin ja Helmi.

Kustus küünal, loojus päev...

ALEKSANDER KAPP
Mälestame endist töökaaslast 

ja head isetegevuslast. Südamlik 
kaastunne Endlale abikaasa 

kaotuse puhul.
Heltona, Ilme, Maimu, Endla, 
Urve, Silvi, Gustav, Evi, Mall, 

Marje ja postimaja pere.

Meie mõtteis püsid 
sa ikka, 

elad edasi sõprade 
seas.

Südamlik kaastunne Lainele, 
Liile ja Matile peredega kalli

VELJO KÕIVU 
surma puhul.

Endised majanaabrid Tartu mnt. 
3 – Salme, Veera, Heili, Helju ja 

Helge, Koidula pered.

Tunde tasa lööb aegade kell, 
jääb mälestus alles, hea ja hell.

Südamlik kastunne Martinile pere-
ga kalli ema, ämma ja vanaema

HELLEN KONGOTI 
surma puhul.

Mälestame head naabrimemme.

Aino, Elle, Aime, Ellen ja Eha

Sinu kodu on nüüd seal, 
kus on Linnutee.

See helendav rada 
kui sädelev kee.

  (A.Tiitus)
Avaldame kaastunnet
VELJO KÕIVU

kaotuse puhul lastele peredega, 
elukaaslasele ja teistele omastele.

Perek.: Luik, J.Drenkhan, Libba, 
Maspanov, Vutt ja Parts.

On vaikinud sõbra pillimäng...

ALEKSANDER KAPP
04.02.1928-20.01.2010

Mälestame orkester Sidevellede 
asutajaliiget ja rõõmsat pilli-

meest. Siiras kaastunne Endlale.

Varju, Katrin,Ilme, Lehte

Mälestame sõbralikku ja 
abivalmist naabrimeest

VELJO KÕIVU
20.06.1933 -19.01.2010

Südamlik kaastunne omastele.

KÜ Hariduse 1

Mälestame toredat 
naabrimemme

HELLEN KONGOT

Imbi perega, Avo perega, Laine

Siiras kaastunne Kristiinale, 
Rivole, Timole kalli abikaasa 

ja isa

MATI KOPLI 
surma puhul.

Evelin, Kätlin peredega, Eha, 
Rein, Elve, Paul.

Südamlik kaastunne Einarile 
perega kalli venna 

MATI KOPLI 
surma puhul.

Evelin, Kätlin peredega, Eha, 
Rein, Elve, Paul.

Südamlik kaastunne Lii ja Mati 
peredele kalli isa, vanaisa ja äia

VELJO KÕIVU 
kaotuse puhul.

Naabrid Vaike, Aime, Vello ja 
Valve.

Südamlik kaastunne Lii 
Petersonile kalli 

ISA 
surma puhul.

Töökaaslased ja õpilased Otepää 
Muusikakoolist.

Mälestame naabrimeest

ALEKSANDER KAPPI
Avaldame südamlikku 

kaastunnet lähedastele.

Naabrid Andres ja Riina.

Mälestame abivalmit ja 
sõbralikku Otepää AMS-i 

kauaaegset liiget

VELJO KÕIVU
Tunneme sügavalt kaasa 

omastele.

Otepää AMS

Südamlik kastunne Endlale ja 
kõigile lähedastele.

ALEKSANDER KAPI
kaotuse puhul.

perek. Veski, Vipp, Palm

Südamlik kaastunne Martini 
perekonnale ema, vanaema ja 

vanavanaema

ELLEN KONGOTI 
surma puhul.

Perek. Täpsi, Viivi, Tiiu Haljaste 
ja Silvi Näkk.

KÄIVITUSABI

tel. 52 5  5 5 4 5

PUKSIIRABI

Rahvastikusündmustest ...
 Lastest 1 elukoht registreeriti mõni aeg peale sündi 
väljaspoole valda. 
   2009. aastal vähenes elanike arv 56 inimese võrra, 
neist 13 inimest suri (sh 3 meest ja 10 naist), 42 kolisid 
mujale elama ning 1 inimesel lõppes tähtajaline ela-
misluba. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 11 inimest, 
Tartu linna lahkus 6 inimest; Valga linna 5 ja Otepääle 
4 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 5 inimest. 
Elama asuti ka Pärnu, Rakverre, Toilasse, Võrru, Paistu 
ja Pajusi valda. Koos eelmiste aastate andmetega pe-
aks nüüd ametlikult Soomes elama 27 Sangaste valla 
endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad 
või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks 
kaotajaks olid Sangaste alevik ja Sarapuu küla, juurde 
tuli inimesi eriti Keeni ja Ädu külla. Täpsemalt saate 
lugeda alltoodud tabelist. 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi
Elanike arv 
01.01.2006 

seisuga

Elanike arv 
01.01.2007 

seisuga

Elanike arv 
01.01.2008 

seisuga

Elanike arv 
1.01.2009 
seisuga

Elanike arv 
1.01.2010 
seisuga

Vahe 

Keeni küla 359 340 332 321 333 +12  
Sangaste alevik 244 239 243 241 228 -13
Tiidu küla 150 152 155 157 158 +1
Lauküla 126 132 128 126 123 -3
Restu küla 109 108 108 104 108 +4
Lossiküla 85 71 70 69 71 +2
Ädu küla 71 66 66 63 74 +11
Kurevere 67 70 67 66 71 +5
Sarapuu 59 56 54 53 49 -4
Mäeküla 63 69 64 61 60 -1 
Pringi küla 54 53 53 53 53 0
Vaalu küla 41 43 45 39 37 -2
Risttee küla 44 40 40 41 43 +2
Mägiste küla 31 28 26 26 25 -1
KOKKU 1503 1467 1451 1420 1433  + 13
Sh. mehi 765 745 735 732 730 -2
       naisi 738 722 716 688 703 +15

Elanike sotsiaalne staatus 

01.01.2010 seisuga elas Sangaste vallas 98 alla 
7aastast last, kellest 19 elab Sangaste alevikus ja 21 
Keeni külas; 16 last elab Tiidu külas, mujal on külas alla 
10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias 
32 last ja Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 14 last, 
ülejäänud on kodused. 
   Põhikoolis, keskkoolis ja kutsekoolis peale põhikooli 
õpib kokku 230 valla hingekirja kantud last, kellest 58 
elab Keenis, 39 Sangaste alevikus ja 26 Tiidu külas. 
   Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 160, nendest 
35 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis 
õpib 137 last, kellest omakorda 13 on pärit mujalt oma-
valitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest 
lastest enamus käib Puka Keskkoolis (9 last), Pühajär-
ve Põhikoolis (8 last); Otepää ja Valga Gümnaasiumis 
(kummaski 3 last); välismaal õpib 4 last. Gümnaasiumis 
või keskkoolis õpib 29 last, kutsekoolides peale põhi-
kooli minule teadaolevalt 42 ja õhtukoolis 1 inimene. 
Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu, Valga ja Viljandi, 

kuid õpitakse ka Räpinas, Olustveres ja mujal. Juhul, 
kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid 
selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste valla 
noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 5 ehitajat, 2 
müüjat, 1 automaaler, 1 autotehnik ja 1 kodumajandust 
õppinud noor. Keskkoolinoortest 10 last õpib Otepääl, 
2 Pukas, 3 Valgas ja 1 Tsirguliinas; kokku on erinevaid 
gümnaasiume 17, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja 
kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks 
olema 53, osa nendest õpib ka töö kõrvalt. 
   Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on 
kokku 39, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (12 
inimest). 
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 316 vanadus-
pensionäri, kellest enamus (69 eakat) elas Keenis; 41 
pensionäri elas Sangaste alevikus; 35 eakat Laukülas, 
26 Restus, 28 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on 
eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspen-
sionäre on mulle teadaolevalt 106 inimest. 
   Tööturuameti Valga osakonnas oli 12.01.2010 a. sei-

suga end töötuna arvele võtnud 76 valla elanikku. Tege-
lik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud 
tegevusega hõivamata) inimeste arv on kindlasti tundu-
valt suurem. Üldiselt võib hinnata, et töötavaid inimesi 
on tõenäoliselt 412 ja ametlikult (Eestis) mittetöötavaid 
umbes 198 inimest. 
   Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas val-
davalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 35 ehk 
umbes 2,2 %: 23 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast, 2 
valgevenelast ja 1 isur. 

sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Laupäeval, 
30. jaanuaril kell 20.00

Nuustaku Pubis

ÜLLAR JÖRBERG
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Avamine 01. märts 2010 algusega kell 20.00 Tehvandi staadionil 

02. märts 10.00 - 16.00 individuaalvõistlused

04. märts 10.00 - 16.00 teatevõistlused

06. märts 10.30 - 15.00 sprindivõistlused

07. märts 10.30 - 15.00 viitstart
                                                                                           www.otepaa.biathlon.ee

Korraldaja Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon Info Aivar Nigol tel 5064083 

Uue, ühendatud Politsei- ja Piirivalveameti 
töölerakendumine 2010. aasta 1. jaanuarist 
ei too kaasa muudatusi inimeste igapäeva-

sesse teenindamisse. Kolme ameti ühendamisega 
säilivad kõik asutuste tänased põhifunktsioonid. 
1. jaanuarist alustasid ühise ametina tööd tänane 
Politseiamet koos Keskkriminaalpolitsei ja Julges-
tuspolitseiga, Piirivalveamet ning Kodakondsuse- ja 
Migratsiooniamet. Politseiprefektuuride, piirivalve-
piirkondade ja KMA regionaalsete büroode baasil 
moodustub neli territoriaalselt prefektuuri. Politsei- 
ja Piirivalveametis on umbes 7000 ametikohta, 
millest 6000 on põhitöö valdkonnas. PPA põhiü-
lesanneteks on Euroopa välispiiri tagamine, koda-
kondsuse määratlemine, dokumentide väljastamine, 
turvalisus ja avalik kord riigi sees ning kuritegude 
menetlemine ja ennetamine. Lõuna prefektuuri 
koosseisus on nüüd üle 1200 inimese. 
   Teeninduspunktid jäävad enamasti tänastesse 
asukohtadesse ning muudatusi ei ole ka teenin-
duse korras – dokumentide taotlemine, avalduste 
esitamine, piiriületus ja muud tegevused toimivad 
endistviisi. Lõuna Prefektuuri kodakondsus- ja 
migratsioonibüroo Tartu teenindus jätkab kuni 
politseimajja kolimiseni tegevust oma senisel 
aadressil Tartus Liiva t. 41. Kolimisest anname 
teada meedia kaudu. 
   1. jaanuarist laieneb oluliselt karistusregistri 
kättesaadavus. Senine karistusregistri klienditeenin-
dus Tallinnas Pärnu mnt 139 suletakse ning avaldusi 
hakatakse vastu võtma kõikides PPA prefektuuride 
kodakondsus- ja migratsiooniametibüroode klien-
diteenindustes üle Eesti. Klienditeeninduste aadres-
sid ja kontaktid on saadaval PPA kodulehel www.

politsei.ee. Karistusregistri andmete väljastamine 
toimub uuel aastal üksnes posti teel. 
   Informatsiooni jääolude kohta saab Lõuna 
Prefektuuri piirivalvebüroo kordonitest:
Mustvee kordon, telefon 333 1670; 5259 548,
Varnja kordon, telefon 333 1690; 5241 608,
Mehikoorma kordon, telefon 786 1790; 5252 
318,
Värska kordon, telefon 786 1780; 5252 640.
   Seoses Politsei-ja Piirivalveameti tööleasumise-
ga 1. jaanuaril käivitati infoliin telefonil 612 3000. 
Kliendiinfo telefon töötab tööpäeviti kella 8.00-
18.00. Hädaabinumber on endiselt 110. Tänaseks 
on selgunud, et infoliin on hästi käivitunud ning 
päevas laekub sellele üle 400 kõne.
Infoliin annab infot:
Politsei-ja Piirivalveameti teenustest ja algatatud 
kampaaniatest;
taotlusankeetidest ja nende täitmisest;
taotlustele lisatavatest dokumentidest;
struktuuriüksuste asukohast ja lahtiolekuaegadest;
menetlusprotsessi kulgemisest (ainult nendest, mis 
puudutavad kodakondsus-ja migratsioonibüroo 
küsimusi) ning
ametnike avalikest kontaktandmetest.
   Prefektuuril on palve, et inimesed ei helistaks 
eeltoodud teemadel ja küsimustes hädaabinumbril 
110, sest see koormaks abivajajatele hädavajaliku 
numbri lihtsalt üle.
   E-meili teel saab infot küsida ning tagasisidet 
Politsei-ja Piirivalveameti töö ja pakutavate teenuste 
kohta anda aadressil: teeninduskeskus@politsei.ee.

   Kohalikul tasandil ei muutu inimese jaoks mida-
gi.

Politsei- ja Piirivalveamet ei too 
muudatusi inimeste igapäeva-

sesse teenindamisse

Rahvusvaheline emakaelavähi ennetusnädal on 
24.-30. jaanuarini. Emakakaelavähk on kõige 
sagedasem pahaloomuline kasvaja naistel rinna-
vähi järel. Eestis diagnoositakse emakakaelavähki 
aastas ligikaudu 180 naisel ning igal aastal sureb 
70 naist selle raske haiguse tõttu. Kõige efektiiv-
sem viis ennast emakakaelavähi eest kaitsta, on 
külastada regulaarselt naistearsti, osaleda sõel-
uuringul ning võimalusel teostada HPV-vastane 
kaitsesüstimine.
   Erinevalt paljudest teistest vähkidest, mille 
põhjused ei ole teada, on emakaelavähi põhjus 
kindlalt teada: selleks on HPV ehk inimese papil-
loomiviirus (human papilloma virus). HPV levib 
peamiselt sugulisel teel, aga mitte ainult. Viiruse 
ülekanne on võimalik ka nahk-naha kontaktil. 
Seksuaalselt aktiivsetel inimestestel on 80%-l 
millalgi elu jooksul olnud HPV viirus.
   HPV on väga nakkav, nii et viirusega on võima-
lik nakatuda ka ühekordsel kokkupuutel ning selle 

püsimajäämine orgnismi ning vähiks arenemine 
sõltub mitmetest teguritest. Peaasjalikult sellest, 
kui agressiivse viirusetüübiga on toimunud naka-
tumine ning väiksemas osas määrab viiruse vähiks 
arenemise riski inimese enda käitumine.
   Riski suurendavad varajane suguelu algus, 
seksuaalpartnerite rohkus, suitsetamine, sugu-
haigused ja immuunsust langetavad haigused. 
Kondoomi kasutamine võib vähendada HPVga 
nakatumise ohtu, kuid ei hoia täielikult ära.
   Ideaalsel juhul peaks vaktsiini manustama enne 
võimalikku kokkupuudet HPV-ga, seega enne 
suguelu algust. Samuti saavad vaktsineerimisest 
100% kasu seksuaalselt aktiivsed naised, kes veel 
ei ole nakatunud mitte ühegi vaktsiinis sisalduva 
HPV tüübiga. Juba nakatunud naiste vaktsinee-
rimine annab neile kaitse vaktsiinis sisalduvate 
HPV tüüpide eest, millesse nad veel ei ole naka-
tunud.

Dr. AIVE KALININA
Naistearst

Eesti naise tervis – meie ühine mure

785 aastat tagasi (1225) valmis Otepää linna-
mäel piiskopiloss (esimene kivikindlus Eestis). 
Samal aastal külastas Otepääd paavsti legaat 
(katoliku kirikupea volinik välisriigis) Modena Wil-
helm, kes märkis siin tugeva linnuse ja kahe kiriku 
olemasolu.

245 aastat tagasi (1.01.1765) elas Otepää ki-
helkonna külades 5700 (koos saksa soost mõisa-
rahvaga, umbes 600) inimest. Külarahva seas oli 
naisi 51,5%, mehi 48,4%. Rahvarikkaim mõis oli 
Arula (üle tuhande elaniku), järgnesid Otepää ja 
Pühajärve. Väikseimad mõisad olid Nüpli, Neeru-
ti, Vidrike ja Kirikumõis. Arula Meema külas elas 
445, Makita külas 98 inimest.

230 aastat tagasi (1780) ilmus Põltsamaa pas-
tori A.W.Hupeli sulest esimene Otepää linnamäe 
kirjeldus.

150 aastat tagasi (1860) ehitati Otepää vana 
kiriku juurde ehitusmeistri Veeberi juhtimisel 51 
m kõrgune torn. Otepää pastoriks oli tollal Morits 
Kauzmann (Otepääl 1850-1872). Tema ajal käis 
Otepää kirikus proovijutlusi pidamas Jakob Hurt.

145 aastat tagasi (8.11.1865) sündis Päidla 
vallas Härma talus Gustav Brücker (uri 1936), hi-
lisem laulu-, orkestri- ja näitejuht Päidlas, Nõunis 
ja Otepääl.

135 aastat tagasi (8.10.1875) avati Nuustaku 
alevikus Jakob Hurda initsiatiivil ehitatud kool. 
Alustas tegevust Nuustaku aleviku rahvakool (3 
klassi).

120 aastat tagasi (1890) lõpetati Otepää kiriku 
rekonstrueerimine, mida oli alustatud 1889. aastal 
insener Gulecke plaanide kohaselt.

120 aastat tagasi (14.12.1890) sündis Nuustaku 
alevikus Julius Tammisto (Grünberg), hilisem põl-
lumajandusteadlane, Õisu piimanduskooli asutaja 
ja juhataja (1922-1940).

115 aastat tagasi (1895) viidi esmakordselt 
läbi Otepää linnamäel arheoloogilised kaeva-
mised. Nende eestvõtjaks oli Vene arheoloog 
S.K.Bogojavlenski.

110 aastat tagasi (1.01.1900) sündis Nuustaku 
alevikus Hermiine Vill (suri 1992.a.), hilisem Ote-
pää seltskonnaelu hing (laulja, näitleja, lavastaja, 
rahvateatris kostümeerija.

110 aastat tagasi (1900) elas Nuustaku alevikus 
1564 inimest (745 meest ja 819 naist), alevikus oli 
180 maja. Alevik asetses Pühajärve mõisa maa-
alal, kus mõisaomanikuks oli Landrath B. von Sie-
vers. Alevikus tegutses 18 kauplust, üks kõrts, üks 
teemaja, hobupostijaam 6 hobusega.

105 aastat tagasi (2.01.1905) alustas Nuustakul 
tegevust Laenu- ja hoiuühisus.

105 aastat tagasi (06.-10.1905) suvitas Püha-
järve äärses Kolga talus romaanikirjanik Eduard 
Vilde. Siin kirjutas ta hulk romaani “Prohvet Malts-
vet” peatükke.

100 aastat tagasi (04.-08.1910) veetis loomin-
guliselt suve Pühajärve Kolga-Tedre talus kunstnik-
skulptor Jaan Koort. Naabriperes (Kolga-Linnamäe 
talus) peatus samal ajal kirjanik August Kitzberg, 

kellest valmistas J.Koort rinnakuju. Sellest peri-
oodist pärineb J.Koortilt ligi 20 maali.

100 aastat tagasi (22.04.1910) asutati Otepää 
Tarvitajate Ühing.

100 aastat tagasi (1910) pühitseti Otepää uus 
kalmistu, mis oli kasutusel juba 20. sajandi algu-
sest.

100 aastat tagasi (1910) võeti Nuustaku alevi-
kus kasutusele tänavanimed.

95 aastat tagasi (1915) alustas Nuustaku pro-
gümnaasiumis õpinguid hilisem maalikunstnik 
Kristjan Teder (1901-1960), kes õppis Nuustakul 
kaks aastat.

85 aastat tagasi (1925) asutati Otepää Kaitse-
liidu kompanii. Liikmeid koondus 60 ümber, peali-
kuks oli Elmar Lipping.

85 aastat tagasi (17.-21.09.1925) viidi Otepää 
ümbruses läbi Eesti kaitseväe suurimad manööv-
rid, kus osales kokku 8000 sõjaväelast (lennuvägi, 
soomusrongid ja tankid).

85 aastat tagasi (1925) moodustati Pühajärve 
mõisa lossihoone baasil turistide kodu.

80 aastat tagasi (9.01.1930) sündis Otepää lä-
histel elunev suusakuulsus, olümpiavõitja Pavel 
Koltshin.

80 aastat tagasi (1930) andis Pühajärve kau-
nistamise selts välja turismibroshüüri “Otepää-
Pühajärve”. Trükise koostajaks oli tollane Otepää 
Gümnaasiumi õpetaja Konstantin Vanik.

80 aastat tagasi (1930) valmis Otepää linna alg-
koolihoone (Tartu ja Palupera tee nurgal. Ajakoha-
ne koolimaja hävis sõjatules 21.08.1944. aastal.

65 aastat tagasi (11.09.1945) alustas tege-
vust Otepää haigla. Esimeseks Peaarstiks oli 
Ed.Uuemaa. 

65 aastat tagasi (1945) moodustati Otepää valla 
koosseisus Otepää külanõukogu, millega ühendati 
1954. a. Päidla ja 1960. a. Pühajärve külanõukogu 
ning 1964. a. osa Kanepi külanõukogust. Pindalaks 
kujunes 287 km2, elanike oli 2853 (1973).

60 aastat tagasi (01.10.1950) moodustati 
Otepää rajoon. 1957. aasta lõpus valmis Otepää 
südalinnas rajooni administratiivhoone (praegune 
vallamaja). Otepää rajoon ühendati Elva rajooniga 
1.02.1959. a.

60 aastat tagasi (1950) algasid Otepää linnamä-
el Osvald Saadre juhtimisel ulatuslikud arheoloo-
gilised kaevamised, mis vältasid ühtejärge 24 
aastat.

35 aastat tagasi (20.05.1975) moodustati Eesti 
Spordigümnaasiumi Otepää suusakool.

35 aastat tagasi (08.1975) anti käiku uus Otepää 
sidehoone.

35 aastat tagasi (1.09.1975) alustas tegevust 
Otepää Laste-muusikakool. Kooli direktoriks 
(1975-1999) oli otepäälane Vello Soots.

20 aastat tagasi (20.-24.06.1990) toimusid Ote-
pääl esimesed ülemaailmsed kodukandipäevad.

Koostas HEINO MÄGI

Otepää ajaloost 
2010. aastal


