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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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Olümpiaadide Valga-
maa piirkonnavoo-
rude parimadOtepää ettevõtjate initsiatiivil 

läbi viidud festivali tagasi-
side oli äärmiselt positiivne. 

“Kõik läks korda, üritustest oli palju 
osavõtjaid,” ütles talvefestivali üritus-
te projektijuht, ettevõtja Maris Saar. 
“Loodame, et järgnevatel aastatel saab 
sellest traditsioon”.
   Üritusi oli festivali kümne päeva 
jooksul erinevaid. Festival algas reedel, 
12. veebruaril Otepää valla koolilaste 
abiga kesklinna lumelinna ehitami-
sega, kuhu kerkis ka Eesti matsakam 
lumememm. Lumega varustasid lapsi 
Tehvandi Spordikeskus ja Otepää 
vallavalitsus. Lumelinna parimaks 
ehitiseks tunnistati elevant, mille meis-
terdasid Pühajärve Põhikooli lapsed. 
   Sealsamas lumelinnas sai pühapä-
evasel talvelaadal osta käpikuid, süüa 
maitsvaid pannkooke ja juua Pühajärve 
Puhkekeskuse kuuma mustikasup-
pi ning neljapäevasel mängudepäe-
val Otepää Avatud Noortekeskuse 
eestvedamisel sõpradega lustida. 
Lumelinnas pakkus neil päevil kuuma 
teed Hermani Pubi.   
   Laupäval toimus traditsiooniline 
võistlus Kuldkala 2010, kus lisaks 
kalapüügile ehitati sellel aastal Valga 
maakonna 90. juubeliks Valga maava-
litsuse eestvedamisel rohkem kui 90 
lumememme.
   Sõbrapäev aga oli tõeline spordipäev, 
kui lisaks Tartu maratoni avatud raja 
sõidule korraldas OÜ VeeTee tõuke-
kelgumatka Pühajärvel. Kuna soovi-
jaid oli rohkem kui kelke, siis tuiskasid 

6,5 km pikkusel Murrumetsa matkara-
jal kelgutajad lausa kaks korda järjest. 
Pärast kostitas Pühajärve Puhkekeskus 
kõiki kuuma tee ja supiga. 
  Ent sellega päev veel ei lõppenud. 
Õhtu saabudes läks sealsamas Püha-
järve liuväljal lahti siinkandi esime-
ne jäähokivõistlus Pühajärve GMP 
Cup. Kaheksa võistkonda, kellest 
paljud lausa esimest korda uiskudel 
olid, selgitasid parimaid. Kuldsed 
karikad said nii kolmanda koha võit-
nud Otepää noored kui ka teise koha 
saanud Valga-Valka ühisvõistkond. 
Võitjale Tõrva linnast andis korraldaja 
GMP Clubhotel esindaja Margus Mäll 
lisaks kõige suuremale karikale ka 
külastusõiguse  Eesti Meremuuseumi  
koos majutusega Tallinnas.
   Nädala alguses said soovijad osa 
võtta päikeseloojangu matkast ja otsi-
da Keskkonnaameti hästi peidetud 
aardeid Otepää Aedlinnas. Karupesa 
vastlapäeval võis aga Tehvandi Nel-

jakasemäel näha ligi 300 last, sest siis 
selgitati klasside vahel pikima liu tegi-
jad. Kelgumäel oli lisaks Otepää laste-
aia- ja koolilastele juba varakult kelgu-
tamas Valga põhikool täies koosseisus. 
Kõik soovijad said sõita mootorsaani-
ga ja Karupesa hotellis nautida kuuma 
teed. 
    Vastlapäeva õhtul aga kogunes palju 
rahvast vaatama jaburate sõidukite 
allalaskmist, kus 8 isetehtud sõiduki 
hulgast tegi kõige pikema liu Pühajärve 
Puhkekeskuse “SPA kelk”, mis oli 14 
meetrit pikk ja nägi vilkuvate tulede-
ga mäest alla kihutades vägagi veider 
välja. Kuid kõige jaburamaks tunnista-
ti siiski Paap Kõlari “Kuuskede konve-
rents“, mis tõi kohalikule ettevõtjale 
auhinnaks rongipiletid Moskvasse.
   Nädala sees sai veel külastada Ote-
pää Suusamuuseumi, õppida suusata-
mist Kuutsemäel ning suuskade määri-
mist VeeTee suusarendi ees.
   Kõige enam elevust tekitas Pühajärve 

Talvefestival tõi palju rõõmu
12.-21. veebruaril viidi 
talvepealinnas Otepääl 
läbi talvefestivali, millega 
ühtlasi tähistati ka Valga 
maakonna 90.aastapäeva.

Eelmisel nädalal lõppes Otepää ettevõtjate 
initsiatiivil peetud talvefestival, mis tõi 
palju elevust ja põnevust ning viis Otepääd 
postitiivses võtmes meediasse. 
   Tänan kõiki ettevõtjaid ja teisi talvefesti-
vali korraldajaid ning toetajaid suurepärase 
ürituse eest! Loodame, et järgnevatel 
aastatel kasvab talvefestivalist välja tore, 
talvepealinna vääriline traditsioon. Eriline 
tänu aga Maris Saarele ja Indrek Vähile.
   Veelkord suur aitäh korraldajatele!

Otepää volikogu esimees JAANUS RAIDAL
Otepää vallavanem AIVAR PÄRLI

Täname talvefestivali 
korraldajaid

Matemaatikaolümpiaadil osales 176 õpi-
last maakonna viieteistkümnest koolist.

Meie piirkonnast olid parimad

5. klass
III – Karl Kimmel (Pühajärve PK, õp. Leelo 
Kapp)
6. klass
II – Silvia Luup (Otepää G, õp. Ene Ever)
7. klass
I-II – Romet Pedajas (Puka KK, õp. Anne 
Paulus), Sten Teemant (Otepää G, õp. Ene 
Ever)
III-IV – Merylin Tihomirova (Pühajärve PK, 
õp. Leelo Kapp)
8. klass
I – Rauno Umborg (Otepää G, õp. Kaidi 
Palmiste)
III – Anni Suun (Puka Keskkool, õp. Ester 
Muni)
9. klass
I – Andre Ostrak (Pühajärve PK, õp. Leelo 
Kapp)
II – Remi Leopard (Pühajärve PK, õp. Leelo 
Kapp)
10. klass
III – Rasmus Sotnik (Otepää G, õp. Ene 
Ever)
11. klass
III – Karl Kadaja (Puka KK, õp. Tõnis Mark)

Bioloogiaolümpiaadil osales 99 õpilast 
maakonna kaheteistkümnest koolist.

Meie piirkonnast olid parimad

6.-7. klass
I – Mait Peterson (Pühajärve PK, õp. Pille 
Kangur)
III-IV – Andres Aaliste (Pühajärve PK, õp. 
Pille Kangur)
8.-9. klass
I – Kristiine Aluvee (Otepää G, õpetaja 
Marge Kaiv)
II – Maiko Kangro (Otepää G, õp. Marge 
Kaiv)

Muusikaõpetuse olümpiaadil võistlesid 
6.-7. klasside (noorem rühm) ja gümnaa-
siumiklasside (vanem rühm) õpilased. 
Osales 4 õpilast 2 koolist.
   Nooremas rühmas võitis 7. klassi õpilane 
Gertrud Aasaroht (Otepää G, õp. Eve 
Eljand). 
   Vanemas rühmas võitis 10. klassi õpilane 
Helen Aluvee (Otepää G, õp. Eve Eljand).

Vancouveri taliolümpiamängudel eel-
misel esmaspäeval sõidetud naiste 

10 km vabatehnikasõidu võitis rootslan-
na Charlotte Kalla. Kristina Šmigun-Vähi 
kaotas talle vaid 6,6 sekundiga ja võitis 
hõbemedali. Kolmas oli norralanna Marit 
Björgen.
   Järgmisel distantsil (7,5+7,5 km suusa-
vahetusega sõit) jättis Kristina Šmigun-
Vähi võistluse pooleli. Ta jäi kohe stardis 
liidritest maha ja vahe hakkas kiiresti suu-
renema. 
   Kristina Šmigun-Vähil on olümpiamän-
gudelt võitnud kokku kolm medalit: kaks 
kuld- ja ühe hõbemedali. Juba homme 
õhtul on uus võimalus, kui algab naiste 30 
km klassikastiilis ühisstardist sõit.
   Hõbemedali eest saab Kristina Šmigun-
Vähi valitsuselt preemiaks 1,1 miljonit 
krooni. Treener Anatoli Šmigun saab 
preemiaks 550 000 krooni. Vastavalt 2008. 
aasta kokkulepetele maksab valitsus olüm-
piamängude kuldmedali eest 1,6 miljonit, 
hõbeda eest 1,1 miljonit ja pronksi eest 
700 000 krooni. Treeneri preemia on üldju-
hul 50 protsenti sportlasele preemiast.

OT

Kristina Šmigun-Vähi võitis olümpial 

hõbemedali Pühapäeval kell 9 anti Tehvandi staadionil start 39. Tartu maratonile. Poole lühem sõit 
algas Arulast kell 12.30. Kogu eelmise ja päeva ja võistluseelse öö kestnud lumesa-

du ning tuisk lõppes natuke enne starti, tehes suusatajate ja korraldajate elu natukene 
kergemaks. 
   Lõpujoonele Elvasse jõudis üle 6000 suusataja (6193). Koos lasteürituste ja avatud 
raja sõitudega oli osalejaid ligemale 8000. Neid teenindasid stardis Otepääl ning meie 
piirkonnas asuvates toidupunktides Matul, Andel, Kuutses, Peebul, Palul ja Hellenurmes 
sajad vabatahtlikud. Lisaks tegid suure töö ära politseinikud ja teedemehed.
   Viimati oli Tartu maratonil nii palju osalejaid 1987. aastal, kui koos lastesõitudega tegi 
kaasa 14 582 suusatajat.
   Seekordse Tartu maratoni võitis norralane Anders Aukland ajaga 2:59.41. Teiseks tuli 
Jörgen Brink ning kolmandaks Oskar Svärd (Mõlemad Rootsist). Parima eestlasena 
lõpetas Priit Narusk kaheksandana. Olümpiamaratoniks valmistuv Andrus Veerpalu üle-
tas finišijoone kohe tema järel üheksandana ajaga 3:00.04. 
   Parim naine oli norralanna Sandra Hansson, kes lõpetas meeste võitjast paarkümmend 
minutit hiljem. Viimane lõpetaja, M75 klassis kuuluv Claes-Johan Grönvall Soomest sai 
kirja 4780. koha ja aega kulus tal 10:23.13. 

OT

Tuhanded sõitsid Otepäält Elvasse

Puhkekeskuse eestvedamisel toimu-
nud saunaorienteerumine Otepää 
saunades, kus 14 saunast ja 2 jääaugust 
käis aja peale läbi 15 kuni 5liikmelist 
võistkonda. Kiireimad olid Otepää 
Gümnaasiumi abituriendid.
   Kõik osalejad said veel viimase 
leili võtta ööklubis Comeback, kus 
õhtu küttis kuumaks Kristjan Hirmo 
raadiost Sky Plus. Hirmo jätkas ka 
laupäeval Keskväljakul tormist talveil-
ma trotsivate tehnikasõprade hingede 
soojendamist. Siis võistlesid talvepea-
linnas Eesti esimestel lahtistel meistri-
võistlustel murutraktorite talve-krossis 
standard- ja spetsiaalklassis kokku 16 
sõidukit. Superfinaalis sõitsid kumma-
gi klassi 3 paremat – kõik viisid koju 
ka kuldse karika. Võistluse üldvõitja 
Anvar Davõdov, kes oli ka kiireim 
tuunitud sõidukite klassis, sai auhin-
naks nädalavahetuse lõõgastuspaketi 
Pühajärve Puhkekeksuses. Tavaklassi 
kiireima auhinna, Nuustaku Notsu 
suitsupõrsa, viis koju võistluse noorim 
osaleja Silver Liivamägi. 
   Lisaks toimusid pealtvaatajatele 
jooksud käsiniidukiga, kus 13 niiduki 
tõukajast kiireim, kohalik noormees 
Egert Malts võitis hinnalise mootoriga 
muruniiduki! Hoolimata karmile ilma-
le olid korraldajad Otepää Motoklubist 
vapralt väljakul kogu päeva. Festivali 
lõpetas erakordselt rahvarohke 39. 
Tartu Maraton.
   Esmakordselt toimunud Otepää 
Talvefestivali eestvedajad tänavad 
kõiki ettevõtjaid, Otepää Gümnaa-
siumi, Otepää vallavalitsust ning teisi 
toetajaid.
   Loodetavasti annab ka järgneva-
tel aastatel ilmataat piisavalt lund ja 
külma talvepealinnas talverõõmude 
nautimiseks.
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Otepää vallavolikogus
 Tunnistati tagasiulatuvalt kehtetuks 

Otepää Vallavolikogu 09.11.09.a otsus nr 
1-4 – 72 „Volikogu esimehele hüvitise mää-
ramine“. Määrati volikogu esimehe Jaanus 
Raidali hüvitiseks 100% vallavanema töö-
tasust kuus tagasiulatuvalt alates 09.11.09. 
Otsustati maksta volikogu esimehele isikliku 
sõiduauto kasutamise eest kompensatsiooni 
kuni 4000 krooni kuus. 
 Valiti mootorsaani- ja vabaajakomisjoni 

esimeheks Aivo Pärn.
 Valiti mootorsaani- ja vabaajakomisjoni 

aseesimeheks Jaanus Barkala. 
 Kinnitati Otepää Vallavolikogu moo-

torsaani- ja vabaajakomisjoni koosseis 14 
liikmelisena: Aivo Pärn (esimees), Jaanus 
Barkala (aseesimees); Paap Kõlar; Tõnis 
Laur, Merlin Müür, Alar Arukuusk, Ivari 
Viigimets, Aivar Tuulberg, Olver Kruuda, 
Margus Kangur, Jaan Toots, Neinar Seli, 
Jaanus Kokkonen, Rein Pullerits. 
 Vabastati Ants Manglus vallavalitsuse 

liikme kohustustest.
 Kehtestati Otepää vallas Otepää külas 

asuva Uue-Jaanimäe kinnistu detailpla-
neering.
 Nimetati Otepää Vallavolikogu esindajana 

Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseisu 
Luule Saar. Nimetati Otepää Vallavolikogu 
esindajana Otepää Gümnaasiumi hoo-
lekogu koosseisu Tiimar Laine. Nimetati 
Otepää Vallavolikogu esindajana Pühajärve 
Põhikooli hoolekogu koosseisu Indrek 
Tiido. 
 Otsustati Vallavolikogu ja vallavalitsuse 

liikmetel esitada 3. märtsiks 2010 a valla-
valitsuse kantseleisse informatsioon seotud 
osapoolte kohta.
 Lõpetati Otepää valla 2010. aasta eelarve 

II lugemine.
 Majanduslike huvide deklaratsioonide 

esitamine.
 Toetati loa andmist Tamme-Juusa kinnis-

tu omandamiseks AS Hõbevara poolt.
 Kehtestati Otepää valla vallavara eeski-

ri. 
 Kinnitati Otepää valla 2010. aasta eelarve 

tulud summas 59 096 700 krooni, eelarve 
kulud summas 60 659 200 krooni ning fi-
nantseerimistehingud summas 1 562 5000 
krooni ja võtta vastu Otepää valla 2010. 
aasta eelarve.

Otepää vallavalitsuses
 Väljastati kasutusluba Otepää Gümnaa-

siumi peahoonele asukohaga Valgamaa 
Otepää vald Otepää linn Koolitare 5. 
 Kanti maha Otepää Gümnaasiumis ka-

sutuskõlbmatuks tunnistatud vara 62 ühikut 
summas 49 845, 60 krooni.
 Anti nõusolek suusaklubile Jõulu viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager 
ajavahemikus 12.-20.07.2010.
 Kinnitati alates 01. märtsist 2010.a Otepää 

lasteaed Pähklike töötajate koosseis.
 Tagastati ASile Nava äriühingu poolt riigi-

hankel „Otepää Gümnaasiumile tööõpetuse 
klassi sisustuse ostmine koos paigaldamise-
ga“ osalemisel tasutud tagatisraha summas 
10 000.- krooni; Farwelli Kaubanduse 
OÜle äriühingu poolt riigihankel „Otepää 
Gümnaasiumile söökla sisustuse ostmine 
koos paigaldamisega“ osalemisel tasutud 
tagatisraha summas 10000.- krooni.
 Kinnitati konkursi „Otepää linna haljas-

tus 2010“ pakkumuste hindamiskomisjoni 
otsused. Otsustati sõlmida leping OÜga Aiad 
Korda Otepää linna haljastuse hoolduseks 
2010. aastal.
 Anti Hansa Ilutulestikud OÜle luba kor-

raldada ilutulestik Otepää vallas Tehvandi 
Spordikeskuse territooriumil, suusastaa-
dionil 01.03.2010.a ajavahemikus kl 20.00 
– 21.00. 
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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. märtsil.

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

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

www.otepaa.ee

 Volitati „Korteriühistu Lipuväljak 20“ asutamis- ja 
üldkoosolekul Otepää valda kui korteri Lipuväljak 
20-8 omanikku esindama Merle Käisi.
 Väljastati ehitusluba Janar Tammjärvele 

(Tammjärv) üksikelamu püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Vidrike küla Tiigi maaüksus; Janar 
Tammjärvele sauna püstitamiseks asukohaga 
Otepää vald Vidrike küla Tiigi maaüksus; Margus 
Tooverile(Toover) üksikelamu püstitamiseks asu-
kohaga Otepää vald Pedajamäe küla Mäe-Käärike 
maaüksus. 
 Määrati projekteerimistingimused Margus 

Tooverile (Toover) asukohaga Pedajamäe küla 
Otepää vald Mäe-Käärike maaüksus elamu ehi-
tusprojekti koostamiseks; Teemar Kondile (Kont) 
elamu ja kuni kolme abihoone püstitamise ehitus-
projektide koostamiseks Vidrike külas Järvevana 
kinnistule; Allan Edesile (Edesi) asukohaga Valga 
põik 5 Otepää linn uue tootmis- ja ärihoone ehi-
tusprojekti koostamiseks; Lemmik Mees OÜle 
asukohaga Sihva küla Otepää vald Aida maaüksus 
uue tootmishoone püstitamiseks ja olemasoleva 
tootmishoone rekonstrueerimiseks ehitusprojekti 
koostamiseks; Andres Mikkerile elamu, sauna- abi-
hoone ja garaaži, asukohaga Otepää vald Otepää 
linn Oru tn 6 ehitusprojektide koostamiseks; Sulev 
Puusaarele elamu, sauna-abihoone ja garaaži, asu-
kohaga Otepää vald Otepää linn Oru tn 8 ehitus-
projektide koostamiseks.
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk Suure-

Oriku alajaama 0,4kV õhu- ja maakaabelliini ehitu-
seks ja kaablikilpide paigalduseks seoses Mäe-Oriku 
maaüksuse liitumisega Kaurutootsi külas; ASle 
Merko Ehitus Keskuse reservpuurkaevpumpla re-
konstrueerimiseks Otepää külas; ASle Merko Ehitus 
Otepää reservpuurkaevpumpla rekonstrueerimi-
seks Otepää linnas Kopli tn 6 a maaüksusel; OÜ 
Kame Klubi vabaaja keskusele „Oti Pubi“ asukohaga 
Valgamaa Otepää linn Lipuväljak 26; OÜ Kame 
Klubi ööklubile „Comeback“ asukohaga Valgmaa 
Otepää vald Otepää linn Tartu mnt 16; Rain-Mati 
Pesori(Pesor) vaatetornile asukohaga Valgamaa 
Otepää vald Vidrike küla Tiigi-Kantso maaüksus.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks pe-

rioodideks 01.10.2009-30.04.2010. a ja 01.10.2010.
a-30.04.2011.a üks taotluse esitanud isik.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise 

sise-eeskirja. 

AMETLIK INFOOtepää liitus Eesti kultuurilinnade 
võrgustikuga
12. veebruaril liitus Otepää Eesti kultuurilinnade 
võrgustikuga. Samal päeval liitusid ka veel Valga 
ja Elva. 
   Võru kultuurimajas Kannel allkirjastasid kolm uut 
võrgustikuga liitunud linna pidulikult ka hea tahte 
protokolli. Kultuurilinnade võrgustikuga liitunud 
linnasid tervitas kultuurilinnade võrgustiku loomise 
idee autor, Tallinna Linnavolikogu esimees Toomas 
Vitsut. Pärast allkirjastamist tegi imagoloogiaeks-
pert Linnar Priimägi kultuurilinnade imagoloogi-
lise analüüsi. 
   Kultuurilinnade võrgustikuga liitunud linnad 
saavad oma väljundi erinevates trükistes, keskendu-
takse ühele, sellele linnade iseloomulikule sündmu-
sele. Võrgustikus osalemine paneb kindasti rohkem 
mõtlema sellele, millisena näevad meid teised ja 
eeskätt just Euroopa kodanikud. 

   Linnade ühine soov on kinnistada Eesti linnad 
Euroopa ja maailma kultuurikaardile kauemaks kui 
pelgalt 2011. aastaks. Ühtlasi on koostöö eesmärk 
edendada ja elavdada Eesti linnade omavahelist 
kultuurisuhtlust. 
   Hea tahte protokolli allkirjastanud Otepää voliko-
gu esimees Jaanus Raidal pidas Tallinna ettepane-
kut Otepääle igati tervitatavaks. “Kultuurilinnade 
võrgustikuga liitumine annab Otepääle võimalu-
se oma kultuuriüritustega pääseda Euroopa kaar-
dile,” ütles Jaanus Raidal. “Oleme siiani teada ja 
tuntud kui spordilinn, kuid meil on ka mitmekülgne 
kultuurielu.” 
   Üle-eestiline kultuurilinnade võrgustik loodi 2009.
a Tallinnas. Kultuurilinnade võrgustikku kuuluvad 
peale Elva, Otepää ja Valga ka Haapsalu, Narva, 
Paide, Pärnu, Rakvere, Tartu, Viljandi, Tallinn, 
Võru ja Põlva.

Otepää valla eestvedamisel käivitus eelmise 
aasta lõpul kõiki naabervaldasid kaasav 
avaliku mootorsaaniradade võrgustiku 

planeerimine.
   Otepää Vallavalitsuse ja Advisio OÜ koostöös 
ning Norra-EMP regionaalarengu toetusskeemi 
finantseerimisel on käimas projekt nimega “Otepää 
regiooni mootorsaaniradade arengukava”. Projekt 
hõlmab peale Otepää valla veel Palupera, Puka, 
Sangaste, Rõngu, Urvaste, Sõmerpalu, Kanepi ja 
Valgjärve valdasid ning selle eesmärk on kujunda-
da terviklik turismitoode, mis baseeruks nimetatud 
omavalitsusi läbival mootorsaaniradade võrgusti-
kul.
   Jaanuari viimasel nädalal viibis projekti meeskond 
õppereisil Soome Kittilä-Levi piirkonnas. Reisi 
eesmärk oli tutvumine parima planeerimisprakti-
kaga saaniradade valdkonnas. Projektimeeskonda 
kuulusid Otepää vallavalitsuse, Advisio OÜ, RMK, 
Keskkonnaameti, MTÜ Rajameistrite Seltsi esinda-
jad ja mootorsaanivaldkonna eksperdid.
   Soomes kohtuti rahvusvahelise kogemusega 
eksperdi Toivo Hiltuneniga, kes on juba paarküm-
mend aastat olnud Lapimaa saaniradade võrgustiku 
planeerimise eestvedaja. Tutvuti rahvusvaheliselt 
tuntud Põhjamaade mootorsaani võrgustiku “Arctic 
Trail” (Soome, Rootsi, Norra suurprojekt) planeeri-
mispõhimõtetega ja sealsete kogemustega.
   OÜ Advisio konsultant Raido Roop märkis, 
et Põhjamaades on saaniradade planeerimisega 
aktiivselt tegeletud viimased 20-30 aastat, kusjuu-
res kaasatud on väga laiad huvigrupid – kohalikud 

elanikud, maaomanikud, ettevõtjad ja teenusepak-
kujad, riigiasutused, keskkonnakaitsjad, jahi- ja 
kalastusseltsid, põdrakasvatajad jmt.
   Mootorsaaniradade arendamine on Kittilä-Levi 
piirkonnas põhjustanud nn. mootorsaaniklastri 
tekke, mis hõlmab majutust, toitlustust, saanimat-
ku, murdmaasuusatamist ja mäesuusasporti.
   Sarnaselt Otepääga on turism piirkonna ligikaudu 
7000 elaniku jaoks põhiline elatusallikas. Klastri 
tekkimine on aidanud lahendada radade haldamise 
ja hooldamise küsimused, kuna peamised hoolduse 
eest maksjad on just majutusasutused ja saanimat-
kateenuse pakkujad. Kõikide erinevat tüüpi liiku-
misradade haldajaks on üks ettevõtte, millest 51% 
kuulub Kittilä vallale. See tagab hooldusettevõtte 
teenitava tulu rakendamise kohaliku elukeskkonna 
arengusse ja toetab omavalitsuse eelarve moodus-
tumist.
   “Kuna Otepää piirkonnal on väljakujunenud spor-
di- ja puhkekeskuse ning talvepealinna staatus, siis 
loob mootorsaaniradade võrgustiku rajamine siia 
uue väljundi turismi arendamiseks,” arvas Raido 
Roop.
   Otepää regiooni mootorsaaniradade arengukava 
projekt jätkub. Radade kavandamistööde käigus 
kutsutakse kokku erinevad sihtgrupid ja kuulatak-
se ära ka nende arvamus. Järgmine kokkusaamine 
on planeeritud veebruari keskpaigaks. Jooksvalt on 
planeerimisprotsessi käiguga võimalik kursis olla 
Otepää valla veebilehe kaudu.

MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Mootorsaaniradade võrgustiku 
arendamine Otepääl jätkub

Lugupeetud vallaelanik!
Kui sulle ja sinu perekonnale on oluline Sihva 
vana koolimaja saatus, siis 

tule RAHVAKOOSOLEKULE 

1. märtsil kell 19.00 Pühajärve Põhikooli.
   
Miks? Kui külarahvas oskab öelda, milleks tahetakse 
vana koolihoonet tulevikus kasutada, siis Otepää 
vald on nõus maja renoveerima. Oodatud on kõikide 
ideed ja ettepanekud, et muuta huvitavamaks külaelu 
ja saaks säilitada ka ajalooline koolihoone.  
   Koosolekul osaleb ka vallavanem Aivar Pärli.

Sihva vana koolimaja toetusgrupi nimel EVE KOSER

Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidali init-
siatiivil on alustatud intensiivset piiriülest koostööd 
Otepää sõpruspiirkondadega. Üks neist on Toksovo/
Peterburg. Eesmärk on elavdada kohalikku ette-
võtlust ja tuua Otepääle rahvusvahelisi investee-
ringuid.
   1. veebruaril toimus Peterburis kohtumine 
Peterburi Kaubandus- ja Tööstuskoja aseesimees 
Anton Savoševiga, kes tegi Otepää vallale ette-
paneku astuda koja liikmeks. Liikmelisus tagaks 
Otepää valla ja ettevõtluskeskkonna kuvamise 
2500 Peterburi Kaubandus- ja Tööstuskoja liik-
mete hulgas. Liikmemaks aastaks on 4000 krooni. 
Liikmelisus annab Otepää piirkonnale võimaluse 
kuvada Peterburi Kaubandus- ja Tööstuskoja kodu-

lehel www.spbcci.ru Otepää venekeelse kodulehe 
bänneri, A4 formaadis reklaamlehe väljastamise koja 
ametliku trükise vahel 1500le koja liikmele 1 kord 
aastas ja artiklid samas žurnaalis. See on hea star-
dipositsioon 5miljonilise (mitteametlikel andme-
tel isegi kuni 10miljonilise) elanikkonnaga piirkon-
nas tähelepanu äratamiseks. Olulist rolli mängib, 
et Otepää ja Peterburi vaheliste suhete kontaktisi-
kuks on Peterburi Kaubanduskoja presidendi nõunik 
Aleksei Izmailov, kes on ühtlasi ka Otepää sõprus-
piirkonna Toksovo omavalitsuse nõunik. Otepää 
poolseks kontaktisikuks on Mare Raid.
   Vene visiidi raames toimus kohtumine ka Peterburis 
ringkonna suurima põllumajandustootja – Lutši 
kontserni peadirektori Aleksander Trofimoviga. 

Trofimov tutvustas oma ettevõtte profiili, samas 
arutati võimalikke koostöövariante. Toimusid 
kohtumised Peterburi majutus- ja toitlustusettevõte-
tes, kinnisvaraarendajatega ning reisifirma Zolotoi 
Kljutš peadirektori Natalja Gorbunovaga.
   Visiit Peterburi toimus sealse hotellikomplek-
si K-Vizit peadirektor Klavdia Luzani kutsel. 
Osalesid vallavolikogu esimees Jaanus Raidal, 
Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raid, 
Bernhard SPA hotelli juhataja Toomas Katušin 
ja Tartu Lõunakeskuse üks omanikke Aleg Kirs. 
Sõitu rahastasid kutsujad ja ärimehed. Järjekordne 
Peterburi ettevõtjate visiit Otepääle toimub april-
lis. 

Otepää Turismiinfokeskuse juhataja MARE RAID

Peterburi väravad on avanemas Otepää suunas
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KULTUURIKESKUSES

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

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

www.otepaa.ee

Etüüdide konkurss
18. veebruaril toimus Otepää Muusikakooli klaveri-

osakonna etüüdide konkurss, mille tulemused on järgmised:

I klass 
II koht Elisabeth Prants ja Helen Kikkas. 

II klass
I koht Katre Krüünvald 
II koht Marit Maribel Pulles 
III koht Hanna Mägi. 

III klass
III koht Markus Punnar ja Geir Kudu
III koht Sigrit Soe  (üldõpe)

IV klass 
III koht Ketryn Õun

V klass 
II koht Maiken Vähi
III koht Randel Uibopuu

VII klass
III koht Annika Tiideberg (üldõpe)

Kiidusõnad õpilastele ja õpetajatele Liina Palule, Anne Arele, 
Merike Roopile ja Anneli Naruskile.

5. märtsil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses.  Otepää 
Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango korralda-
vad TANTSUSALONGI elava muusika saatel.Tantsurütme 
mängib ansambel kooseisus Anita Sepp - vokaal, Ursel Oja 
- klahvpillid.Lisaks erinevatele tantsurütmidele on võimalik 
õppida tantsuõpetaja Veiko Ratase juhendamisel sambasam-
me.Töötab puhvet.  

 Pilet 50.-

6. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Vana Baskini 
Teater MIKA WALTARI (Soome) komöödia “HILINENUD 
PULMAÖÖ”. Lavastaja: LASSE LINDEMAN (Soome, Kuopio 
Linnateater), kunstnik: JAAK VAUS, tõlkija: ÜLEV AALOE. 
Mängivad: GUIDO KANGUR (Eesti Draamateater), KADRI 
ADAMSON, ENE JÄRVIS ja MEELIS SARV. 

 Pilet 125.-/150.- Piletite eelmüük Otepää Kultuurikeskuses ja Otepää 
Turismiinfo keskuses. 

14. märtsil kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses. TSIRKUS. OÜ 
Magrit Grupp. Publikut lõbustavad kassid, koerad,püüton, 
kloun, mustkunstnik. Näeme originaalset numbrit rullidel. 

 Pilet 40.-

26. märtsil kell 19.00 Otepää 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).

27. märtsil kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää laste 
lauluvõistlus OTEPÄÄ LAULULAPS 2010. Vajalik eelnev re-
gistreerimine kuni 22 märts. Selleks tuleb täita ankeet (saadav 
kultuurikeskuses või www.otepaa.ee veebilehel) ja lähetada: 

 tuua Otepää Kultuurikeskusesse; 
 saata emailiga: annika.roosnupp@otepaa.ee;
 saata postiga: Otepää Kultuurikeskus, Virulombi 2, Otepää 

67404.
 Info: annika.roosnupp@otepaa.ee, 765 5212.

23. veebruaril kell 18.00 tähistati pidu-
likult Otepää Gümnaasiumi vastval-

minud aulas Eesti Vabariigi 92. aastapäeva. 
Kätte anti valla autasud.
   Kokkutulnud pidulisi tervitas vallavanem 
Aivar Pärli. Vallavanem andis üle ka valla 

autasud – valla medalid. Valla medali pälvi-
sid sellel aastal Pühajärve Põhikooli inglise 
keele õpetaja Ene Kelder ja Otepää giid Ene 
Pooland. 
   Samuti tunnustati eksliibrisekunstniku Ago 
Kivi korteripõlengule päästjad kutsunud 

Otepää koolipoissi Kenari Krindalit. Kenari 
Kridal sai valla tänukirja ning spordikäekel-
la.
   Kontserdil esinesid Otepää Gümnaasiumi 
koorid ja Eveko koor. Koore juhatasid Vilve 
Maide, Eve Eljand, Pille Möll, kontsertmeist-
riks oli Katrin Nuume.

Otepää Gümnaasiumis tähistati Eesti 
Vabariigi aastapäeva 

17. veebruaril toimus Otepää Kul-
tuurikeskuses Anu Kase nimeli-

ne kammemuusika päev. A.Kase oli Otepää 
Muusikakooli õpetaja aastatel 1980-2000. 
Idee korraldada kammermuusika päeva, 
kasvas välja murest väikeste muusikakoolide 
saatuse ning elujõulisuse pärast ning päädis 
ideega korraldada päev, kus õpilased musitsee-
rivad ansamblites ning et see poleks konkurss 
vaid oluliseks jääks muusika tegemise rõõm. 
A.Kase sooviks oli, et meie üritusel oleks 
kindlasti kohal žürii, kes annaks professionaal-
set nõu noortele muusikutele ja et see oleks 
Otepää Muusikakooli nn Päris Oma Päev! 
Anu Kase elutee jäi lühikeseks ja ta lahkus 
meie hulgast liiga varakult, kuid tema ideed ja 
teod elavad meis ja tema õpilastes edasi. 

   Meie kammermuusika päev algas žürii poolt 
ettevalmistatud vaimuka ning inspireeriva 
etteastega, kus Pille Taniloo luges õpetlikku 
muinasjuttu ning Kristo Matson andis teks-
ti meeleolu edasi klaveril. Žürii, mis koos-
nes professionaalsetest muusikutest (Kristo 
Matson, Pille Taniloo, Lii Peterson), tõid iga 
ansambli esinemises välja parima, mis kajas-
tus igale ansamblile antaval diplomil. Kristo 
Matson ning Pille Taniloo olid kontserdi 
kunstilise tasemega väga rahul ning toeta-
sid igati kammermuusika päeva traditsiooni 
jätkamist.
   Osavõtjaid oli sel aastal H. Elleri nim Tartu 
Muusikakoolist ning Otepää Muusikakoolist.  
Kõik osavõtjad said kingituseks A.Kase nim 
Kammermuusika päeva logoga meene.

   Ajal, mil žürii tegi kokkuvõtteid, oli noor-
tel muusikutel võimalus kuulata Tartu 
Laulustuudio “Fa-diees” laululaste esinemist. 
Noorte muusikute lõpulaud kaeti tänu Otepää 
Lihatööstus Edgarile.
   Väga soojad tänusõnad laste poolt meie 
toetajatele, kelleks olid Otepää Seikluspark 
ja Indrek Taukar, Otepää Snowtubing ja Ülle 
Mündi, Pühajärve Puhkekodu AS, Vanemuise 
Kontserdimaja ja Maarika Pokinen, Valgamaa 
Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp, Otepää Vallavalitsus, Otepää 
Lihatööstus Edgar ja Maie Niit. 
   Täname meie õpetajaid, juhendajaid, lapse-
vanemaid ning kõik õpilasi, kes on leidnud tee 
muusika juurde.

 Otepää Muusikakool

Kammermuusika päev Otepääl

23. veebruari keskpäeval marssis Otepää 
Gümnaasiumi koolipere nagu üks 

mees Otepää Maarja kirikusse Eesti Vabariigi 
aastapäeva aktusele. Kui eelmistel päevadel 
oli nii mõnelgi kooliinimesel tekkinud küsi-
mus, et miks külma kirikusse minna, kui meil 
endil nii hubane ja imetlusväärne peosaal on, 
siis kirikuõpetaja Marko Tiirmaa kõnest said 
kõige umbusklikumadki sellele vastuse. „Meie 
vaba riik on igale eestlasele püha, seepärast 
peaks ka iga eestlase püha kohus olema aastas 

kordki tulla pühakotta. Ja mis saaks olla pare-
maks põhjuseks, kui seda on riigile olulisim 
tähtpäev, eriti kui mõelda, et just Otepääl on 
õnnistatud ka meie riigi sümbol – sinimustval-
ge lipp,“ kõlas selgelt Marko Tiirmaa sõnum 
koolinoortele.
   Abituriendist kõneleja Henri Ruul rõhutas 
oma pidupäevakõnes väärt mõtet, et iga inime-
ne on riigile vajalik, nii nagu iga laps on omal 
moel andekas. Ühtlasi julgustas ta oma noore-
maid koolikaaslasi rohkem unistama ja liht-

sate eesmärkide poole püüdlema: „Unistage 
kõrgelt, sest kes ei unista, see suurt ei saavuta. 
Head mõtted kasvavad headeks tegudeks.“ 
Kõnemeeste juttu ilmestas gümnaasiumi laste-
koor Eve Eljandi juhatamisel.
   Vabadussõja lumisele ausambale jäi kooli-
rahva kirikus käiku meenutama skautide poolt 
asetatud pärg, kätkemas tänutunnet neile tubli-
dele eesti võitlejatele, kelle pärast me täna 
võime pidumeeleolu nautida.

Koolilehe OTU TUNGAL toimetus

Koolirahva kummardus Eesti riigile

Teisipäeva, 16. veebruari hommikul pärast 
teist tundi sõitsid 1.-5. klass vastlapäe-
vale Väike-Trommi turismitallu. Seal 

sai üksteisega jõudu proovida kelgumahutavuse 
võistluses. Selles võistluses pidid meeskonnad 
kelgule mahutama kõige rohkem lapsi. Siis sai 
veel jõudu proovitud kiiruses ja kõige lõpus tegid 
kõik koos vastlaliugu. Tänavu võitis säästuliug 
ehk lühim liug. Selles võistluses võidutses 1. 
klassi Ats. 
   Pärast tunniajalist trallitamist läksid algk-
lassid kooli ja tulid 6.-9. klassid. Vastupidiselt 

algklassidele oli suurematel vähem neid, kes 
võtsid kelgud kaasa, aga sellest hoolimata sai 
tehtud kelgumahutavuse võistlus. Peale seda 
prooviti jõudu kiiruses ja nii tuhisesidki nad 
mäest alla ja tormasid jälle üles kuni aeg otsas. 
Siis lasti säästuliugu ja tehti lumeskulptuure 
teemal „Lapsed lumes“. 
   Vastlapäev oli lõbus ja rõõmsameelne ning 
see meeldis kõigile, kes vaid viitsisid kaasa 
lüüa.

KARL KIMMEL, 5. klass

Vastlapäev Pühajärve koolis

Otepää Muusikakooli avalik õpilasKONTSERT 
toimub teisipäeval, 2. märtsil kell 18.00 

Muusikakooli kammersaalis. 

Sissepääs on tasuta. 

3. märtsil 
kell 18.30 esineb Pühajärve põhikoolis 

Sihva Sabaka raames 
Viljandi rahvatantsukollektiiv ”Vabajalg”. 

Olete oodatud vaatama!

Otepää Noorte-
keskuse tegemistest 
veebruarikuus
Otepää Noortekeskus on olnud veebruaris 
eriti aktiivne, kõigepealt tänakski neid inimesi 
kes vastasid meie abipalvetele ja andsid meile 
mööblit suured suured tänud, noored on väga 
rõõmsad selle üle.
   Tegemist on olnud meil rohkem kui küllalt, 
alustades sellega, et lõime käed külge Otepää 
lumelinna ehitusel siis osalesime pühapäevasel 
talvelaadal, kus müüsime vahvleid ja kakaod 
ning neljapäeval korraldasime ise Talvefestivali 
raames mängudepäeva. Üldse terve kuu oleme 
kolinud sisse uut mööblit ja vana välja viinud 
ning uue kallal oleme ka vaeva näinud, et seda 
teha meile omasemaks.

Ootame jätkuvalt kõiki noori noortekasse: 
Esmaspäeval  15.00-20.00
kolmapäeval  16.00-20.00
neljapäeval     14.00-20.00
reedel             12.00-18.00

Otepää Noortekeskuse juhataja
MARI-LIISA REIGO

Mõttehetki Linnart Mälliga (7.VI 1938-14.II 2010)
Kummarduseks Suurvaimule nimetas tosin Eesti vaimuinimest oma järelehüüdu lahkunule. 

Ja on lisanud: LOODU ei kao, VAIM ei hävi.
   Otepäälastel on aga võimalus Pühajärve kaldal kõndides peatuda ja tagasihoidlikult mälestusmärgilt lugeda, et siin õnnistas 

Pühajärve ja Eestimaad Dalai Laama 3. oktoobril 1991.
   Dalai Laama on Linnart Mälli nimetanud oma ainukeseks sõbraks Eestis. Mõlemad nad on oma sõpruse kestel levitanud 

inimlikkuse ja maailmarahu ideed. 
   Mispärast Tiibeti rahva- ja usujuht oma tollasel maailmareisil just Otepääle jõudis? Linnart Mälli vastus 

kohalikule ajakirjanikule: „Soovisin väga, et ta annaks oma õnnistuse Eesti rahvuslipu õnnistamise paigale.“  
 AILI MIKS
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Palupera vallavalitsuses 
12.02.2010:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus ja 
ei rahuldatud 2 taotlust  korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemiseks. Otsustamise üldpõhi-
mõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste ela-
niketa majapidamised, aastaringselt majapidamises 
elavad jäätmevaldajad lugeda Jäätmeseaduse § 69 
lg 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 Otsustati müüa Mõisa tõllakuuri kinnistu, kü 

tunnus 58201:001:0009 alghinnaga 100 000 kroo-
ni OÜ Vevasile. 
 Anti kaks ühekordset õppetoetust a  ́600 krooni 

ja üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni.
 Moodustati Palupera Põhikooli hoolekogu 

7-liikmeline kolmeks aastaks koosseisus: vallavo-
likogu esindaja Kalev Lõhmus, õpetajate esindaja 
Ellen Peik, lapsevanemate esindajad Kaja Lokk, 
Terje Andressoo, Kairi Komlev, Egle Käos ja Terje 
Korss.

19.02.2010 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust ja 
ei rahuldatud 1 taotlust korraldatud jäätmeveoga 
mitteliitunuks lugemiseks. Otsustamise üldpõhi-
mõte on – tähtajaliselt rahuldatakse vaid alaliste ela-
niketa majapidamised, aastaringselt majapidamises 
elavad jäätmevaldajad lugeda Jäätmeseaduse § 69 
lg 1 alusel liitunuks korraldatud jäätmeveoga.
 Väljastati ehitusluba OÜ Jaotusvõrgule Nõuni 

külas Otepää-Järvesalu 10kV õhuliini rekonstru-
eerimiseks maakaabelliiniks mastist nr 91-95.
 Anti neli ühekordset õppetoetust a  ́600 krooni, 

üks matusetoetus 2000 krooni, üks küttepuude 
toetus 1000 krooni ja kolm ühekordset sotsiaal-
toetust a´ 300 krooni.
 Kinnitati toimetuleku saajate nimekiri kogusum-

mas 10848 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse saaja 
summas 200 krooni.
 Kinnitati jaanuarikuu raske puudega hooldaja-

toetuse saajate nimekiri kogusummas 5040 krooni, 
raske puudega hooldajatoetuse saajate nimekiri 
kogusummas 3600 krooni, sügava puudega täien-
dava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri kogusummas 
4800 krooni ja puudega lapse hooldajatoetuse saaja 
summas 300 krooni. 

4

AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
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Algus eelmises OT

Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse 
projekt “Noortekeskuse ühistegevuseks vajaliku va-
rustuse täiustamine ja ühistegemine”, kus Kohaliku 
omaalgatuse programm toetas 10,5 tuh. krooniga. 
Osteti muusikakeskus, tolmuimeja, koristusvahendeid, 
aiakäru. Üritustest korraldati hip-hop/funky tantsukur-
sus ja leidis aset suur kevadine heakorrapäev noorte-
keskuse hoones ja territooriumil. Palupera vald toetas 
1600 krooniga.
   Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse 
projekt “Hellenurme avatud noortekeskuse matka-
varustuse soetamine”, kus Haridus- ja Teadusminis-
teerium koos Eesti Noorsootöö Keskusega toetasid 
59 000 krooniga piirkondlikele noortele ühisürituste 
läbiviimiseks vajaliku matkavarustuse (telgid, seljako-
tid, vahtmatid, magamiskotid, pealambid, keedupott, 
kruusid, teekann, termos) soetamist. Palupera vald 
toetas 6580 krooniga.
   Hellenurme noortekeskuses osales üle 20 noore 
liikluspsühholoogia-alasel koolitusel „Selge pilt...?!” 
alkoholi ohtlikkusest. Koolitajateks Tallinna Tehnikaüli-
kooli liikluse õppejõud Gunnar Meinhard, kes rakendas 
ka alkoprille; Tartu politseiosakonna ülemkomissar 
Indrek Koemets ning liiklusõnnetuses invaliidistunud 
noormees Marek Rüütli. Koolitust rahastas koduvald 
6000 krooniga ja Lõuna Teedekeskus 5000 krooniga.

Alustatud projekte

Alustati Hellenurme mõisapargis laste mänguväljaku 
rajamisega. Paika said mänguatraktsioon “Kindlus”, 
liumägi, liivarennid, buss, tunnelid, kiiged, kaalukiik ja 
rippumiskangid. Haljastustöödega saab jätkata jälle ke-
vadel, mil uus liivakastki kasutamiseks. Mänguväljaku 
projekteeris AS KOBRAS, ehitajateks Semtek OÜ ja FIE 
Vahto Sikk. Rahastajaks MTÜ Hellenurme Mõis. 
   Alustati projektiga „Erinevate kogukondade noored 
ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas”. Põhita-
otlejaks MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, kaas-
finantseerijaks koduvald. Eesti Noorsootöö Keskus ja 
Valga Maavalitsus eraldas ühisüritusteks ning -tege-
vusteks 23 700 krooni. Oluline on selle juures, et meie 
noored soovivad koostööd teha naaberpiirkonna, Puka 
Avatud Noortekeskuse noortega, loomaks paremaid 
suhtlemisvõimalusi ja arendada ühistegevust. 2009. 
aastal korraldati 2 ühisüritust: MD, Ph M Mare Liigeri 
empiiriliste andmetega, tähelepanekutega, mõtlema-
panev arutelu „Alkohol-noored-Eesti rahva saatus” ja 
paintballi turniir Tartus. Kevadel 2010 minnakse aga 
ühiselt räätsamatkale Kakerdaja rabasse ja viiakse läbi 
üks sportlik turniir.  
   Rekonstrueeriti mitu truupi ja jätkati tolmutõrjet riigi-
maanteede lõikudel, mis majapidamistele väga lähedal 
ja kus on suur liiklustihedus.

Valla osalemisi mitmes valdkonnas
Osaleti projektis „Näidendi „Minu kallis osmik” lavas-
tamine”. Põhitaotlejaks oli MTÜ Tantsuklubi Mathilde. 
Kohaliku omaalgatuse programm toetas näidendi 
lavastamist 6400 krooniga. Anita Pavlova lavastatud 
Rein Saluri samanimelise näidendi esietendus toimus 
Hellenurme kultuurimajas. Lisaks kaunid loodusvaated 
koduvallast ja Jaan Tätte laulusõnad.
   Osaleti projektis „Külaliidrite õppereis”. Põhitaotle-
jak oli MTÜ P-Rühm. Kohaliku omaalgatuse programm 
toetas õppereisi 18 000 krooniga.Külaliidrid käisid 
Viljandimaal, kus tutvuti Karksi-Nuia, Halliste, Viiratsi 
ja Suure-Jaani kandis külaliidrite ja -vanematega ning 
nende paikkondade kolmanda sektori töökorralduse ja 
rahastamisega.  
   Osaleti projektis „Nõuni lasteansamblile esinemis-
riiete soetamine”. Põhitaotlejaks oli Nõuni maakultuu-
rimaja. Projekti eesmärkide elluviimiseks eraldas Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 1500 krooni.
   Osaleti projektis „Toetus Nõuni noortele ürituste lä-
biviimiseks”. Põhitaotlejaks oli Nõuni maakultuurima-
ja. Ühisürituste (lumememmede ehituse korraldamine, 
sõbrakuu meenete valmistamine ja külaskäik Kodijärve 
hooldekodusse, esmaabikursuse ning foto- ja joo-
nistusvõistluse korraldamine, külaskäik Pokumaale 
ja emadepäeva tähistamine) toimumiseks eraldas 
Tervise Arengu Instituut 10 000 krooni. Palupera valla 
lumememmede võistlusel valmis ligi 25 lumememme, 
mis kaunistasid meie valda kevadeni, seistes rõõmsalt 
koduõuedel, maanteede ääres. Valla veebilehel hinda-
mas käinute ja zhürii hinnangul osutus parimaks lume-
memmeks pontsakas Lumemees TEIP, mis oli tore ja 
elurõõmus. See Tartu-Otepää maantee ääres Nõunis 
seisev lumemees vääris ka laiema avalikkuse huvi. 
Hea näide, kuis on väga lihtsate vahenditega võimalik 
kodukohta promoda. Veidike maha jäid lumeskulptuuri 
mõõtu Räbiküla Liu-memm, Pullisaare külalised, Kin-
dakuulaja ja Kolm lumememme.
   Jätkuvalt osaletakse projektis „Lõuna-Eesti lumesaa-
niradade arendamine”. Põhitaotleja on Otepää vald, 
toetajaks Norra EMP Regionaalarengu toetusskeem. 
Projekt lõpeb 2010 aastal. 
   Hellenurme noortejuht Kadi Voolaid osales kahel koo-
litusel Soomes – Green Drama (keskkonnahariduslik) 
ja World Kitchen (toidukultuur erinevates riikides).
   Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse liikmed käisid 
tutvumas Tartumaal tegutsevate looduskeskustega 
(Luke mõis, Alatskivi looduskeskus, RMK Emajõe 

Suursoo keskus, Alam-Pedja looduskeskus, Saadjärve 
looduskool). Reisist kokkuvõtteid tehes tõdesime, et kõi-
ge tähtsam on leida oma nägu. Oma kõige tähtsamaks 
tegemiseks ja suuremaks rikkuseks peame kaunist Nõu-
ni järve ning selle kalda kordategemist ning ujumiskoha 
rajamist vana koolimaja juurde 
   Meie noored Deivi ja Lisette-Huaniita esindasid Eesti 
koolinoori Austrias Internatsionaalses Koolinoorte Par-
lamendis. 
   Palupera põhikool sai täielikult uue, kaasaegse riistva-
ra ja mööbliga arvutiklassi.
   Palupera põhikool sai GLOBE-programm Eestis liik-
meks. Programm kujundab õpilastes loodusteadlikku 
suhtumist ümbritsevasse.

Palupera põhikool osales mitmes projektis 
Jätkus „Comenius koolide koostööprojekt”, kus kaas-
finantseerijaks oli ka kohalik omavalitsus. Põhitoetaja 
SA Archimedes, kust eraldati Comenius koolide koos-
tööprojektis Let´s live healthily and Colourfully nr 2008-
1-PL1-COM06-009587 osalemiseks, partnerkoolidesse 
välismaale minekuks toetust 25 000 eurot. 2009. aastal 
toimusid külastusreisid Türki, Poolasse, Portugali ja Itaa-
liasse. Projekt lõpeb 2010. aastal. 
   „Teadus meie ümber” – Haridus- ja Teadusministee-
rium eraldas AHHAA teaduskeskuse töötubades prakti-
listel koolitustel osalemiseks põhikooli õpilastele 7000 
krooni.
   „Rõõm igast koolipäevast” – Eesti Noorsootöö Kes-
kus ja Valga Maavalitsus eraldasid projekti läbiviimiseks 
4000 krooni (ühistegemiste organiseerimine, korralda-
mine, eesmärgiga muuta koolipäevi sisukamateks).
   „Õppiv tiiger meie koolis” – Tiigrihüppe SA eraldas 
Palupera põhikoolile puutetahvli ja 3 projektori ostmi-
seks 46 000 krooni.
   „Talvelaager Jõulud 2009” – Eesti Punane Rist eraldas 
esmaabikursuse läbiviimiseks ja reisiks Pärnu Tervise-
paradiisi miniZoosse 15 000 krooni. Reisil käidi koos 
Pühajärve põhikooliga. 

MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed tegi mitu väljasõi-
tu
Käidi kodanikupäeval Elvas, teemaks turvalisus; Viti-
palus matkal „Rongaprojekt” ja loomade söögikohas; 
teatris vaatamas etendusi „Sööbik ja Pisik” ning „Lote ja 
Bruno muusikatund”; maanteemuuseumis; Elva raama-
tukogus; Hellenurme veskis ja sigalas, Taagepera lossis 
ja Helme lossi varemetes ning miniloomaaias.

Huvitegevus, kultuuri- ja spordielu, vaba aja 
sisustamine elavnes jätkuvalt 

„Eesti lipp 125” ürituste raames võeti vastu tudengid 
hobuvankritel Kintsli kõrtsi juures. Avati mälestustahvel 
hoone seinal. 
   Toimus XVI mälumänguturniir Palupera valla karikale 
(10 võistkonda, lisaks 2 noortevõistkonda). Valgamaa 
meistriks tuli Otepää vald ja karikavõistluse parimaks 
osutus Vara vald. Noortest oli võidukas Rõngu vald.
   Palupera tegi ära Elvale mälumängus. Traditsiooni-
lises võistkondlikus mälumängus võitis kolmekümne 
küsimusega võistluse Palupera võistkond (Kalev Lõh-
mus, Toivo Lepik, Valdis Meos ja Dagmar Uibo) Elvas 
kohalikke mälumängureid (8 võistkonda).
   Räbi külas toimusid juunikuus Eesti meistrivõistlused 
vibujahis, juulikuus jahiretk ja oktoobrikuus Eesti Maas-
tikuvibu Liidu klubide karika 9. etapp/Mardinoole turniir.
   Palupera vallas jätkusid spordiüritused – teine külade-
vaheline jalgpalliturniir, võitjaks tuli Räbi küla, ja Nõuni 
noored korraldasid teise jüriöö-orienteerumisvõistluse.
   Valgamaa linnade ja valdade 2009. aasta suvemängu-
del kuni 2000 elanikuga kohalike omavalitsuste hulgas 
võitis I koha Palupera vald.
   Eestimaa XI talimängudel saadi väikeste valdade 
hulgas 5. koht! Ja seda eelkõige meie osalenud suus-
atajatele Rein Tiimannile, Ilvar Sarapsonile ja Kalmer 
Salundile.

Palupera vald 2009

Muid sündmusi ja fakte

Saadeti teele järjekordne lend Palupera põhikooli lõpetajaid (9).

   Kooliteele saadeti Hellenurme mõisa lasteaiast 5 tüdrukut ja 3 poissi.

Vallas registreeriti 11 sündi: 8 poissi ja 3 tüdrukut. Esiklaps sündis 3 peres, teine laps 5 peres, kolmas laps 3 peres. Lastele 

pandud nimed: Deiro, Erki, Gert Markkus, Ketlin, Lauri, Nele Liis, Risto, Sander, Siim, Stella ja Timmo. 

Demograafia: vallaelanike arv 01.01.2009 – 1152, aasta jooksul registreeriti sünde 11, surmajuhtumeid 5, sisserän-

ne valda 37 ja väljaränne vallast 57 fakti. Vallaelanike arv 31.12.2009 – 1138.

Osaleti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse, MTÜ Valgamaa Partner-

luskogu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu töös ning Tartu maratoni nelikürituse korraldamisel. VVV SA tähistas oma 

10. sünnipäeva.

Palupera piirkond sai valmis oma uue ühise arengukava aastateks 2009-2014.

Palupera põhikool sai uue arengukava aastateks 2010-2013.

Palupera vald võttis laenu 1,28 milj.krooni, et osaleda omapoolse panusega Nõuni külaraamatukogu jt ehituste 

projektides.

Lustimäe puhkeala võeti kohaliku omavalitsuse tasandi kaitse alla.

Tunnustati Palupera põhikooli tublisid õpilasi ja nende vanemaid (vallavanema ja kooli direktori vastuvõtt mõisahoo-

nes).

Palupera vald jätkas uue üldplaneeringu koostamist. Üldplaneering kehtestatakse 2010. aastal.

Korraldati küsitlus Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse arendusplaanide koostamiseks.

Asutati uus mittetulundusühing aktiivsete vallakodanike ettevõtmisel – MTÜ Neeruti külaselts.

Liituti korraldatud jäätmeveoga Valgamaal ja paigaldati juurde 2 pakendiringluse konteinerit. Mitmes kortermajas 

asutati korteriühistuid.

Toimusid Euroopa Parlamendi ja kohaliku omavalitsuse volikogu valimised. Palupera valda külastasid Riigikogu II aseesi-

mees Jüri Ratas, liikmed Inara Luigas ja Heimar Lenk. Europarlamendi liikmekandidaatidest külastas valda Anto Liivat Rahvaliidust 

ja Edgar Savisaar Keskerakonnast.

Seoses Otepää linna 73. sünnipäevaga võõrustas Palupera vald piirkonda külastanud sõpru Soomest Vihti vallast ja 

Toksovo delegatsiooni. Külastati Palupera põhikooli ja Lõuna-Eesti Hooldekeskust.

Iseseisvuspäeva tähis-
tamine Palupera põhi-
koolis
Nädal enne iseseisvuspäeva aktust 23. veebruaril 
oli Palupera koolis kiire ja sagimist täis. 
   7.-9. klasside õpilased valmistasid aktusele 
eelnevat esitluste tundi, mille ajal kaasõpilastele 
tutvustati Eesti vabariigi kohtusüsteemi, sõjavä-
ge, rahvastikuga seonduvaid probleeme ning ka 
meiega Comeniuse projektis “Let`s live healthily 
and colourfully!”osalevaid riike. 
   Lisaks esitluste valmistamisele võisid kõik kooli 
õpilased osaleda kolmeliikmeliste võistkondade-
ga interaktiivses mälumängus TippMälu. Võistel-
di kooliastmeti: 1.-3., 4.-6. ja 7.-9. klass. Tublimad 
olid Kerttu Lemberg, Ave Riivik, Karmen Käos, 
Tanel Riivik, Eleriin Kikas, Merilyn Terve, Aigely 
Laaneväli, Dajana Juškin, Risto Pastak, Kaisa 
Lokk, Hanna-Liisa Tamm ja Kai Laas. Esimeses 
kooliastmes toimus ka individuaalne Eesti-tee-
maline viktoriin , mille võitsid 1. klassist Karmo 
Tutk, 2. klassist Karmen Käos ja 3. klassist Triin 
Tiimann.
   Pühede-eelne päev oli pidulik. Teine tund kulus 
esitlustega tutvumisele ja kolmanda tunni ajal 
toimus aktus, mille sel aastal valmistasid ette 2. 
ja 3. klass koos klassijuhataja Relika Kalbusega. 
Valmistujad oli näinud palju vaeva saali kujunda-
misega. Hästi olid selgeks õpitud ka luuletused 
ja laulud. Viktoriinides ja aineolümpiaadidel 
osalenute autasutamise järel lauldi aktuse lõpe-
tamiseks ühiselt „ Mu isamaa armas” ja Palupera 
kooli laulu. 

REET ALLAK, 
Palupera Põhikooli õppealajuhataja

Palupera põhikooli õpilased tänavad Politsei- 
ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Valga 
Politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna 
piirkonnavanem
JAANUS KOKKONENI
ja konstaabel
MARIO KANTSI
toreda vastlasõidu korraldamise eest!

Lustakas vastlaliug 
Nõunis
Kuigi õues näpistas külm nina ja vinge tuul pu-
ges põue, ei hirmutanud ilmataadi vingerpussid  
neid vastlalisi, kes kogunesid 20. veebruaril 
Kullipesa mäele üle-valla vastlaliugu laskma. 
Merelle Liivamägi, Karl Martin Rannaäär,Robin 
Daniel Leit, Deimo Sarapson, Rando Enno, Taavi 
Tiisler, Merily Viks, Angela ja Kristiina Kulasalu, 
Ilvar Sarapson, Merle Viks, Marek Enno – teil 
on sel aastal, ennustades vastlaliu pikkuse järgi, 
pikimad linad. 
   Lastele tegid lustisõitu Pärdu talu hobused ja 
nii mõnegi täiskasvanu viis saani istumine tagasi 
nostalgilisse lapsepõlvemaale. Ka see talvine ko-
gupereüritus nagu suusapäevgi, toimus Palupera 
valla talimängude raames ja tublimatest tublimad 
said kaela uhked medalid. Lõkke ääres sai nosida 
vastlakukleid ja rüübata kõrvale mustikasuppi. 
   Oli hästi mõnus ja tore, kui mäel lustisid kõik 
koos – väiksemad ja suuremad, emmed ja issid 
ning vanaemad.

MARIKA VIKS

Lugupeetud Palupera valla 
rahvas!
Olete oodatud reedel, 5. märtsil kell 19 Nõuni 
kultuurimajja
            KEVADE OOTUSE PEOLE.
*esinevad meie valla nooremad kui ka veidi va-
nemad tantsijad, lauljad, sõnaseadjad nii siit kui 
sealt poolt metsa.
*buss ringil Hellenurme (18.30) - Nõuni.
Rõõmsa kohtumiseni!

HEI-hei suured ja väikesed 
fotograafiahuvilised!
Ootame jätkuvalt sinu vahvaid fotosid konkursile   

„LUMELOOMAD JA LOOMAD LUMES“.
   Saada oma tore foto koos andmetega aadressil: 
lumi@aloel.ee  7. märtsiks.
   Nautige talverõõme, möllake lumes ja lumega  ja 
saatke foto teele, lund veel jätkub!

Vabandame!
Eelmises OT puhus tuul mõned nimed Palupera 
valla suusapäeva artiklist välja. 
   Oma vanuserühma parimad olid Maarja Puusalu, 
Erko Tiimann, Triin Tiimann, Carolis Miks, Deimo 
Sarapson, Andre Lõhmus, Karmen Puusalu, Stever 
Liivamägi, Kaisa Hallika, Hannes Helk, Siiri Puul, 
Hillar Raudberg, Kaur Lõhmus, Kerli Rajaste, Lembit 
Uibo, Kalmer Salundi ja Rein Tiimann.
   Võistluste pilte saab näha Palupera valla kodule-
heküljel: www.palupera.ee

26. veebruaril kell 20.00
Uderna Mõisas

TANTSUÕHTU
Laulab Toomas Anni

/ järgneb
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SÜNNID

Puka vallavalitsuses 
veebruaris:

 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Otsustati väljastada kasutusluba Osaühingule 

Jaotusvõrk Ruunafarmi alajaama F12 pingeparan-
duse kasutuselevõtuks.
 Nõustuti Kuigatsi külas asuva vaba põllumajan-

dusmaa, Kasekese maaüksuse kasutusvaldusesse 
andmisega.
 Täpsustati aadressandmeid: Aakre metskond 187 

maaüksuse asukohaks Rebaste küla ning Aakre mets-
kond 189 maaüksuse asukohaks Soontaga küla.
 Otsustati väljastada kasutusload Puka staadioni 

välisvalgustuse ning staadionimaja kasutusele võt-
miseks.
 Määrati Puka alevikus Ebumäe tn 1 asuva haljasala 

ning tiigi aluse ning selle teenindamiseks vajaliku 
maa suuruseks 0,57 ha.
 Otsustati esitada Puka vallast Valgamaa 

Teenetemärgi taotlejaks Puka Kunstikooli direktor 
Esti Kittus.
 Otsustati maksta toimetulekutoetust 10-le taotleja-

le, matusetoetust kahele isikule kokku 2000.- krooni, 
sünnitoetus ühele isikule 5000.- krooni ning ühe-
kordset toetust kuuele isikule kokku 5300.- krooni.

AMETLIK INFO

Heleri Ojasalu  28. jaanuar

Puka Vallavalitsus arutas istungil Valga-
maa teenetemärkide kandidaatide esitamist. 
Kandidaatidele oli seatud nõuded, et lisaks 

oma vallas ja oma töökohal tehtud tublile tööle 
peab tema tegevus silma paistma ka maakondlikul 
tasandil. Otsustasime esitada Puka Kunstikooli 
direktori Esti Kittuse. 
   Võime julgelt öelda – meie Esti. Esti Kittus on 
kujundanud Puka kooli raamatu, Puka Keskkooli 
lipu, 2005. aastal välja antud raamatu “Puka vald 
läbi ajalootuulte”, 2008. aastal mälestuskivi 
kauaaegse õpetaja Elise Saare hauaplatsile jne. 
   Peale kolmekümne-aastast töötamist teatris 
Vanemuine kunstnikuna tuli ta oma kodukohta 
tagasi. Siin sai tema tegevus kunstitegelasena 
suures osas alguse just Puka Kunstikooli loomi-
sega. Edaspidiste aastate jooksul on ta korral-
danud näitusi nii oma kui ka laste töödest, neid 
on eksponeeritud koduvallas ja väljaspool seda. 
Valgas kunstikuu üritusel on ta käinud õpetamas 
nöörpunutise valmistamist ning siidimaaliteh-
nikat. Puka Kunstikooli laste töid esitati  XVI 
Rahvusvahelisele Laste ja Noorte graafikabien-
naalile Poola Toruni, kus ühe lapse tööd tunnus-
tati diplomiga, kahe lapse töid aga medalitega.
   2009. aasta oli Esti Kittuse elus oluline aasta, 
kunstikooli lõpetas esimene lend. Igaüks, kes 

teeb tööd ja näeb vaeva, rõõmustab oma töö 
vilju nähes, nii ka Esti. Lõpetajate tööde näitus oli 
väljas Valgas kunstikuu puhul korraldatud näitu-
sel, pärast seda (ja ka praegu) on need eksponee-

ritud Tartus kaubamajas.
   Puka vallavalitsus leidis, et Esti Kittuse tege-
vus kultuurivaldkonnas väärib Valgamaa teene-
temärki.

Puka vallavalitsus

Puka Kunstikooli direktorile Esti Kittusele 
anti Valgamaa teenetemärk

Peale suurt ajuragistamist – Aakre koolis 
on pranglimine ja matemaatika jätkuvalt 
au sees – tuli vastlapäev oma õues rassi-

misega just õigel ajal. Sellisel lumerohkel talvel 
oleks patt toas passida. 
   Vastlapäeval oli Aakre õpetajatel kooli ja laste-
aia lastele üllatus – saanisõit. Enne lõunat ootas 
muhe peremees Aleksei Jegorov oma hobuse 
Leksuriga kooli väravas. Saanisõit, mis pool 
sajandit tagasi oli tavaline liikumisviis, on täna-
päeval eksootika. Lapsed olid elevil. Mõnus oli 
saanis heintel istuda, soe tekk jalgadel. Läks mitu 
tundi, kuni kõik lapsed said Aakre küla vahel tiiru 
ära teha. Suur aitäh peremehele! 

   Peale kuuma hernesuppi läks kõik see häälekas 
pere õue lumekujusid ehitama. Ilmataat ehita-
mist eriti ei soosinud, saime vaid liurajad veega 
üle valada, kuid  liulaskmiseks oli ilm suurepä-
rane. Künkast lasti alla igasuguste vahenditega 
ja igatpidi. Suuremad kooliõpilased käisid suus-

kadega Vingimäel liugu laskmas, et ikka pikad 
linad kasvaksid.
   Kuidas nende pikkade linadega lood tegeli-
kult on? Ega ometi mõni väiksem laps arva, et 
liulaskmisest nüüd tema oma voodilinad pike-
maks venivad? 
   Sestap tutvustas õpetaja Merle lastele vastla-
kombeid. Sai selgeks, mis taim see lina on. Küll 
on ilus lill! Igaüks sai linataime ja -takku katsuda, 
seemneid maitsta ja näha linatöötlemise tööriistu, 
mille abil meie esivanemad endale riided selga 
said. Lapsed lubasid kodus kevadel peenraser-
vale prooviks natuke lina külvata. Vastlapäevaga 
seotud käske ja keelde oli vanasti nii palju, et 
need kippusid segi minema. Ei tohtinud külla 
minna, peale sööki käsi pesta ega naistetöid teha. 
Küll aga pidi 9 korda sööma ja juukseid kammi-
ma ning lõikama. Küll tänapäeval on lihtne elada 
– teed, mis tahad.
   Soe tee ja vastlakuklid! Vahused ninad ja 
rõõmus meel lõpetasid meie vastlapäeva. 
Nööpidest valmistatud vurrid aga huugasid veel 
bussiski!

Õpetaja LIINA LAASER

Vastlapäeva saanisõit Aakres

Tartu Kaubamaja III korrusel on viimaseid 
päevi avatud näitus Puka Kunstikooli I 
lennu lõputöödest.

   Tasuta näitusepinda suuremates keskustes saada 
on raske. Riiklikesse näituseruumidesse aga 
võetakse töid konkursi alusel professionaalseilt 
kunstnikelt või kõrgema kunstiharidusega noor-
telt. Poole-aastase ootamise järel jõudis kauba-
majas näituse järjekord meieni. 
   Mõeldes lõpetajatele, julgesin nende töid välja 
panna rahuliku südamega. Neli autorit: Marianne 
Kurvits, Kaari Tilga, Helina Kangro ja Taavi Tiidt 
oma piltide ja skulptuuriga moodustavad paraja 
väikese näituse. Pärast nelja õppeaastat on lõpu-
töid viimistletud väikeste vaheaegadega kolme-
nelja kuu jooksul.
   Tartlastele on näitus märguandeks kunstiõp-
pest Valgamaal, nii väikeses kohas nagu Puka. 
Autoritele endile aga tagasivaateks, meenu-
tus kooliajast, ülevaade grupikaaslaste töödest 

üheskoos. Edasiviivat kriitikat väljapaneku kohta 

Puka Kunstikooli I lennu lõputööde näitus Tartus

Teade
Puka rahvamajas toimub 6. märtsil 
kell 16.00 Puka meesansambli 

plaadi esitlus.

Kontsert on TASUTA.

on vaja nii õpilastele kui ka õpetajatele.
Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Lumeraja proovijad eelmisel korral

Võrtsjärve talimängud 
Puka vallas

27. veebruaril toimuvad Puka alevikus

 XXVIII Võrtsjärve talimängud.

Ajakava

27. veebruar 

9.30-9.50 Saabumine ja registreerimine rahvamajas
10.00 Avamine 
10.30 Kabe   Puka Keskkooli vanas õppekorpuses
 Male   Puka Keskkooli vanas õppekorpuses
 Lauatennis   Puka Keskkooli uues õppekorpuses
 Korvpall Puka Keskkooli võimlas
 Tänavakorvpall  Puka Keskkooli võimlas
11.00 Jääcurling staadioni kõrval järvel
12.00 Lumerada Puka aleviku lähistel
12.30 Uisutamine staadioni kõrval järvel 
13.00 Reesõit staadioni lähistel Ugoritse mäel 
14.00 Mälumäng Puka rahvamajas
16.00 Talimängude lõpetamine  Puka rahvamajas 
12.00-15.00  Lõunasöök   Puka Keskkoolis
18.00 Võimalus jalga keerutada ansamblimuusika  

 saatel
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Johannes Metsar sai Valgamaa vapimärgi ja Esti Kittus Valgamaa teenetemärgi.
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SANGASTE  SELTSIMAJAS

5. märtsil   KELL 20.00

Naistepäeva
Kohvik-klubi õhtu

Ansambliga NÖÖP

Laval ainult  mehed
Esmaettekandele tulevad meestetantsupeo tantsud

  Üllatusesinejad Kanepist
  veel ja veel ja veel....

Piknikukorv ja sõbrad võta  kaasa!
                                     Pääse peole  50.-

              Info ja laudade broneerimine Merle Tombak 
5647 2632

6 S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

Üks nõukas mees rääkis mulle hiljaae-
gu ilmeka loo. See on võrdlus 
eestlaslikust meeldimise püüdmi-

se keerukusest, et mitte öelda mõttekusest. 
Nimelt üks noor ja üks vana mees jalutavad 
läbi küla, ratsahobune oheliku otsas. Eided 
taluväravates sisistavad, et näe, kaks ullikest: 
hobune on, aga ei kasuta. Vanamees istub 
seepeale hobuse selga, kuid eided sisistama, 
et kõbi sõidab seljas ja noor vantsigu jala! 
Korda pole! Kui vanamees maha tuleb ja 
noor selga ronib, sisistatakse, et noorus on 
hukas ega austa vanu. Kui mõlemad hobuse 
seljas istuvad, kostab jälle hädakisa, et kus on 
loomakaitse silmad. Lõpuks mehed taipavad, 
et tee kuidas teed, heakskiitu ja poolehoidu 
leiad ehk siis, kui kõik eided hobuse selga 
võtad või hobuse lihana laiali jagad. 
   Nii on ka vallaeelarvega, et kui kuskil tuju 
pisut tõuseb, nii teisal kohe langeb. Ka siin 
ei mahu kõik hobuse selga ja lihakeha kilo-
haaval laiali jagades pole järgmisel aastal 
hobust, millega sõita. Tegelikkus on see, et 
eelarve on vastu võetud, lumi taevast langeb 
ja soojamõõturid jooksevad galoppi. Keegi 
peab lihtsalt ohjad ja hobuse enda kätte 
võtma ja ta läbi küla juhtima. Sisin on sihi-

tu ja sellest juhindumine ei lõpeta sisinat, 
nagu ülaltoodust järeldada. Napp raha tuleb 
jagada ja vald majandada. Sellega tullakse 
toime ja lootus parematele päevadele on ka 
elus.
   Sooviksingi tiigriaastaks positiivsust, alla-
sutustele vähem omavahelist rivaalitsemist 
ja oskust toime tulla ka kitsamates oludes. 
Vastu võetud eelarvet saab lugeda raama-
tukogudes ja internetis, küsida võib alati 
iga asja kohta ka otse vallavanemalt, kui 
tahtmist on. Uudiseks see, et koondamisele 
läheb apillis tehnilise sekretäri koht, need 
ülesanded jaotatakse teiste töötajate vahel. 
   Meie vallas on inimestel mitmeid huvi-
tavaid hobisid. Mõni lennutab mesilasi, 
mõni lohet. Tehakse enda lõbuks ja teiste 
rõõmuks. On veel üks tüüp hobilisi, keda 
ka küüditamiste ajal ilmselt kohata võis. 
Anonüümkaebused kõige ja kõigi peale on 
hobide hobi! See ei maksa hobitajale endale 
peaaegu midagi ja loob pisikeses inimese-
nässis suure tähtsustunde. Ametnikud sebi-
vad, kontrollivad ja kulutavad maksumaks-
ja raha ja närve. Kaebaja ise piilub kardi-
na vahelt nagu kuri kahjur nõukafilmis ja 
mugistab tigedat naeru. Väike tegelane, 

aga näe, milline mürakaru teine! Paraku on 
ka see lõbus, et anonüümlase kohta annab 
infot omakorda teine anonüüm ja nii edasi, 
kuni ring saab täis. Seega on salasosistaja 
ise tihti ka tagaräägitav. Üks äge kaebleja 
teeb kuni 6 kaebust päevas eri ametkonda-
desse ja erinevatel teemadel. Ja kõiki neid 
peavad ametnikud kontrollima. On siiski ka 
võimalus salasosistaja tekitatud rahalist ja 
ka moraalset kahju korvama panna. Selleks 
tuleb tal lasta jätkata seni, kuni ta oma tuhi-
nas korra komistab.
   Jätkan tõsisel teemal. See on palve lumelük-
kajatelt, et tee valdajad oma teele kaardunud 
ja traktorit takistavad puud ja oksad kõrval-
daksid, sest kui traktor end lõhkumata ligi 
ei pääse, seda teed lihtsalt lahti ei lükata. 
Vaadakem siis oma valdused üle!
   Seekordne argihallidel ja päevamurelistel 
teemadel jutt on osa meie elust ja olust. Meie 
rahvale ja naabrusele ikka talvelustimist ka 
murede kõrvale! Usutavasti ootab meid kõiki 
ees parema aja sooduspakett!
   Head kõigile!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Tähelepanust, ärapanemisest ja rahastSangastes Vabariigi auks
23. veebruari õhtul kell 18.00 esinesid Sangaste Seltsimajas ko-
halikud isetegevuskollektiivid ja kõlasid pidulikud helid. Avatud oli 
Tiina Oru joonistuste näitus aastatest 1998-2005 ja tehti muudki 
kaunist. 
   Tunnustatud said Sangaste Seltsimaja uuele elule äratamisele 
hingega kaasaaidanud Kati Velner, Ruudi Treu ja AS Tõrva Elekter. 
Kiidetud sai Kardo Künnapuu 2008. ja 2009. aasta veobagikrossi 
võitmise ja meistritiitlite Sangastesse toomise eest. Rahalise 
preemia oli masu kiuste talle välja pannud OÜ Kesa-Agro. Ilus ja 
virgutav õhtu oli meie riigi sünnipäeva künnistel.
   Vabariigi kodanikud ja kogukondlased! Eesti Vabariik on meie 
rahvakillu ainus tõeline kodu ja varjupaik. Kodu on meie esivane-
mad, meie muld ja meie hingemuster. 
   Elagu ja õitsegu meie Vabariik!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Pühapäeval, 7. märtsil 

kell 12.00

Sangaste Seltsimajas

Rõõmurullide sünnipäeva-

KONTSERT vallarahvale

Külas oma etteastetega teised 

valla isetegevuslased ja 

Puka segakoor U-duur.

Laua katame ise!
14. veebruar on väga tähtis päev, mida 
tuleb tähistada eriliste inimestega erilis-
tes kohtades. SVANK² (Sangaste valla 
Avatud Noortekeskus Keenis) täitus sellel 
päiksepaistelisel pühapäeval teatrist huvi-
tatud noortega. Külla kutsusime improte-
atri sõbrad Tõrvast, kes võistlesid, esinesid 
ja lõpuks õpetasid kohalikele noortele ka 
mõned vahvad mängud. Pärastlõuna kuju-
nes vägagi meeleolukaks ja loominguliseks. 
Vaatama tulnud noored said välja pakkuda 
erinevaid tegevuskohti ja tegelasi, keda nad 

parasjagu laval näha tahtsid. Tõrva improte-
atri noorte esituses said kõik need paigad ja 
tegelaskujud omanäolise tõlgenduse, keha 
ja hinge. Tamm ja Põder arsti juures, Kapsa 
lakkamatu võidulaul ja paljud teised nalja-
kad juhtumid ja situatsioonid.
   Kasutasime üheskoos ka natuke foorum-
teatri elemente ning korraldasime väitlu-
se teemal „Puhas ja räpane noortekeskus“. 
Selgus, et puhtas noortekeskuses on ikkagi 
rohkem võimalusi tegutsemiseks ja toimi-
miseks kui räpases. Seintele joonistamine, 

ohtlike keemiakatsete tegemine, laste kadu-
mine prügihunnikutesse ja läbipaistmatud 
aknad viivad aeglaselt või kiiresti ikka-
gi kaose ja hävinguni. Päiksekiired tuba-
des, liikumisvõimalused ruumis ja asjade, 
inimeste ülesleidmine võimaldab tegutseda 
erinevatel huvigruppidel kiiremini ja tule-
muslikumalt. 
   Sõpru tuleb hoida ja meeles pidada iga 
päev! SVANK² ootab kõiki uusi ja vanu 
sõpru alati huvi tundma, mõtteid jagama ja 
niisama tore olema.

KAIJA KÕIV,  
vabatahtlik

Päev sõpradega

14. ja 15. aprillil toimunud koolitusel esinesid 
Sangaste valla pereõde Piia Künnapuu ning 
tuntud psühholoog Tõnu Ots, vaegnägijatele ja 
vaegkuuljatele mõeldud abivahendeid tutvustas 
AS Silmalaegas ning Eesti Punase Risti tegemisi 
Sille Roomets. 
   5. ja 6. novembril toimunud koolitusel oli tee-
maks ravimite hind (apteeker Aini-Heli Ilvese et-
tekandes) ning erinevaid alternatiivseid hooldus- 
ja abivõimalusi tutvustasid koduhooldustöötaja 
Mare Liivamägi, üldhooldekodu Sangaste Pan-
sionaat juhataja Ruth Muttik, perearst Tatjana 
Laadi (taastusravi ning hooldusravi erinevused) 
ning pensioniameti töötaja Pirjo Künnapuu (re-
habilitatsiooniteenuse olemus ja selle taotlemi-
ne). 
   Oma töid ja tegemisi tutvustas hooldajatele 
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda; majandus-
likult toimetulemiseks andis nõu võlanõustaja 
Marve Kõiv Võrust ning pidamatusega seotud 
abivahendeid tutvustas TENA esindaja. 
   Mul on väga hea meel teatada, et koolituse 
viimasel päeval moodustasid osa Sangaste 
hooldajatest oma seltsingu „Sangaste hoolda-
jate ühendus”, mille esimeseks esimeheks on 
Merike Tiimann. 
   Tapa valla analoogilise seltsi tegevustest saate 
lugeda ajalehe „Elukaar” 2009. aasta detsembri 
numbrist (ajalehte saab küsida nii Sangaste kui 
ka Keeni Raamatukogust). 
   Koolituse lõppürituseks oli vähemalt pooltel 
koolituspäevadel osalenud hooldajate väljasõit 
Otepää valda, kus külastati hooldushaiglat, hool-
dekodu ning tutvuti Pühajärve Puhkekeskuse 
rehabilitatsiooniteenustega. Kokku käis 2008. 
ja 2009. aasta jooksul koolitusel 21 Sangaste 

valla hooldajat (neist 2 ei puudunud kordagi); 
6 hooldajat Tõrvast, 4 Valga linnast, 3 Helme 
vallast ja 1 Paluperast. 

Tööharjutusteenuse käivitamine 

Teine läbiv teema 2009. aastal oli tööharjutus-
teenuse pakkumisega alustamine Sangaste 
vallas. 2008. aasta lõpul projekti käigus loodud 
meeste ja naiste töötoas leidis 2 grupi koos-
seisus (esimene grupp kevadel, teine sügisel) 
tegevust kokku 11 meest ja 4 naist, neist 3 
osales teenusel kaks korda. Neli suunatud 
inimest loobusid teenusel osalemisest ning 
toimetulekutoetuse taotlemisest. Suunatud 
inimestest viiele määrati aasta lõpuks töövõi-
metuspension, kaks osalesid Töötukassa poolt 
suunatud tööpraktika teenusel. Tööharjutuse 
käigus tegelesid mehed muru niitmisega, 
puude lõhkumisega, mööbli parandamisega 
ja pisiesemete valmistamisega (mänguklotsid 
lasteaiale, kuusejalad seltsimajale, nagid noor-
tekeskusele jne). 
   Naised õppisid õmblustööd ning valmista-
sid lapitekke ja põrandapatju, aga ka vanadest 
teksastest noortekeskuse diivanikatteid; õpiti 
klaasimaali, pärlitest ja keraamilisest savist 
pisasjade (ehted, nööbid) valmistamist jms. 
Mõlemale grupile rääkis pereõde tervise hoid-
misest ja haiguste ennetusest ning kevadine 
grupp käis Keeni Põhikoolis arvutiõppel. 

Toetustest 2009. aastal 

2009. aastal määras Sangaste Vallavolikogu 
sotsiaalkomisjon valla rahast bussipiletite hü-

vitust 84 233 krooni, sünnitoetust 24 000 krooni 
ning ühekordseid toetusi 200 krooni ulatuses. 
Lisaks sellele määras komisjon riikliku toimetule-
kutoetuse vahendite jäägist ühekordseid toetusi 
majanduslikel põhjustel 134 475 krooni ulatuses. 
Muuhulgas said toetuse kõik 1998. a sündinud 
tüdrukud kõigi kolme emakakaelavähi vastase 
vaktsiinisüsti katteks (kokku 3600 kr lapse eest 
) ja mitmed pikapäevarühma lapsed lõunasöö-
gi katteks aga lisaks määrati toetust ravimite 
hüvitamiseks, lastelaagrikulude katteks, lastele 
prillide ostmiseks klaaside hinna ulatuses jpm. 
Toimetulekutoetust maksti aastas lõpuks kokku 
287 982 kr. ulatuses. 

Tänavused võimalused 

2010. aastal jääb määratavate ühekordsete toe-
tuste hulk kindlasti väiksemaks sest toetusteks 
määratavat raha on väga vähe. Bussipiletite hü-
vitamine mujal õppivatele põhikooli- ja gümnaa-
siumilastele jätkub kevadveeranditel analoogselt 
2009. aasta sügisega. Palume kannatust, kui 
ülekannetega läheb senisest kauem. 
   Sangaste valla sünnitoetus jääb samaks: 
2000 krooni ühe väljamaksega juhul, kui lapse 
registreeritud elukoht peale sündi on Sangaste 
vallas (st. vähemalt üks lapsevanem on meie 
valla hingekirjas) ning pere ei saa sünnitoetust 
mõnest teisest omavalitsusest. 
   Samuti jätkame hooldajatoetuse maksmist 
(200 krooni raske puudega, 400 krooni kuus 
sügava puudega inimese korralduse alusel 
määratud hooldajale ja 300 krooni puudega 
lapse mittetöötavale vanemale) ning igakuise 
täiendava toetuse maksmist raske või sügava 
puudega inimesele (200 krooni kuus), kes tasub 
enda abistajatele ise. 
   Kuna hooldajatoetuse riigilt vallale üleandmi-
sest möödub sel kevadel 5 aastat, on mul plaanis 
kevadel, kui ilma- ja teeolud paranevad, külasta-

Sangaste valla sotsiaalvaldkonna tegemistest      
2009. aastal jätkus Eesti Koduabi Seltsi projekt, mille raames toimusid Sangaste 
Seltsimajas õppepäevad omastehooldajatele (neile, kes hooldavad last, vane-
maid, abikaasat või naabreid igakuise hooldajatoetuse eest). 
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Armast emakest 

AKSELLA TÜRKI
17.02.2005

mälestavad viiendal surma-aastapäeval tütred 
Elsa, Lea ja Heli peredega.

Südamlik kaastunne 
Pille Lassmannile

ISA
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

2010. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg   290x380 mm 5 000 kr

½ lk           142x380, 290x190  2 500 kr

1/3 lk         290x130, 93x380  1 750 kr

 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 1 300 kr

1/8 lk         93x144, 142x95, 290x46     700 kr

1/12 lk       93x95, 190x46, 44x190    500 kr

1/24 lk       93x46, 44x95    300 kr

1/48 lk       44x46   150 kr

 Reakuulutus  - 20 krooni rida (26 tähemärki)
 Leinakuulutus - 40 krooni
 Leinakuulutus luuletusega - 60 krooni
 Leinakuulutus pildiga - 100 krooni

Hindadele käibemaksu ei lisandu. 
Kordusreklaami avaldamisel on soodustus 10%.

Lehes saab avaldada  

Südamlik kaastunne Liale kalli 
venna

JUHAN RAUDSEPA 
surma puhul.

Majarahvas

Ema on loodud kaitsma ja hoidma 
kodurahu ning pesapuud.

Mõte emast ka siis annab sooja, 
kui aeg on viinud ta silmist valguse.

Mälestame kauaaegset naabrit, sõpra, pillimeest
HEINO MÕTTUST
26.02.1930-27.08.2008

Meenutame ja süütame küünla tema 
80. aasta juubeli auks.

Lehte Kütt, Ally Paavo, Eduard Põder, Hanno Roose ja 
Enn Park.

Su tugev elutahe lõpuks väsis, 
ränk haigus murdis sinu elutee...

JUHAN RAUDSEPP

Avaldame kaastunnet omastele.

Enn perega

    2009. ja 2010. aastal

da kõiki neid hoolealuseid, täiendava toetuse saajaid 
ja hooldajaid, kellele määrati toetus 2005. aastal. 
Veebruari seisuga oli selliseid puudega isikuid kokku 
30. Külastuse eesmärgiks on täita uuesti kunagine 
hindamisinstrument, sest 5 aasta jooksul on kind-
lasti üht-teist muutunud. Kuna reeglina on inimese 
tervis halvenenud, siis ei ole põhjust karta hoolduse 
lõpetamist, küll võib aga juhtuda, et senine täiendava 
toetuse saaja vajaks juba hooldaja määramist. Neid, 
kellele määrati toetus 2006. aastal või hiljem, kavat-
sen külastada järgnevatel aastatel. 
   Lisaks hooldajatoetuse maksmisele pakub Sangaste 
vald ka koduhooldustöötaja teenust. Mare Liivamägi 
külastab kõrvalabi vajavaid isikuid 1-2 korda nädalas 
ja abistab tegevustes, mis on eelnevalt kolmepool-
ses lepingus kokku lepitud. Kuna iga inimese enda 
võimalused on erinevad, siis on ka tegevused, milles 
koduhooldustöötaja abistab, individuaalselt väga 
erinevad. Praegu töötab koduhooldustöötaja täis-
koormusega ning uusi hoolealuseid juurde ei võta, 
kuid hooldusvajaduse korral võib võtta ühendust 
sotsiaalinspektoriga. 
   Sangaste Pansionaat elab nn. KOIT-programmi 
kaudu rahastatava kapitaalremondi ootuses. Re-
mondi ajaks tegevust ei katkestata, hooldekodu kolib 
ajutiselt Sangaste lasteaia hoone ruumidesse, kus 
kunagi töötasid kooliklassid ning vahepealsetel aas-
tatel tegutses Sangaste Raamatukogu (raamatukogu 
kolis tagasi vanadesse ruumidesse kirikupoolses 
tiivas). Kui kõik läheb plaanikohaselt, peaksid hool-
dekodu ja perearst tagasi oma majja kolima 2010. 
aasta septembris. Remondi käigust anname kindlasti 
huvilistele edaspidi ajalehe kaudu teada. 
   Jätkuvalt väljastab vallavalitsus puudega inime-
se parkimiskaarte (neid dokumente, mis annavad 
liikumis- või nägemispuudega isikut transportivale 
autole õiguse peatuda invaliidide parkimiskohal). 
Kaardi saamiseks peab puudega isik esitama valla-
valitsusele taotluse, koopia puude määramise otsu-
sest, perearsti tõendi kaardi vajalikkuse kohta ning 
1 passimõõdus värvifoto. Kui vallavalitsus taotluse 

Mõni hetk on elus valusam kui teine, 
mõni hetk on kohe väga, väga valus...

Siiras kaastunne Pille Soomele 
perega kalli poja ja venna 

ANDREAS SOOME 
kaotuse puhul.

Spooni ja vineeri IV vahetus ning 
Urmas, Janne, Jaanika ja Maarek.

Südamlik kaastunne Liale kalli 
venna

JUHAN RAUDSEPA 
surma puhul.

Tiiu, Laine, Luule, Leida, Tõnu, 
Liidia.

Avaldame kaastunnet Pillele 
perega armsa poja ja venna

ANDREAS SOOME
kaotuse puhul.

UPM Kymmene AS Otepää III 
vahetus

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

Otepää päeval Tallinnas jäi 13. 
detsembril 2009 Jõululaada lõpe-
tamise saginas kadunuks Otepää 
Turismiinfokeskuse kilekott 2 fliis-
pleediga (must ja sinine). Oleme 
tänulikud kui hea leidja või firma 
võtab ühendust tel 527 7583 või 
toimetab koti turismiinfokeskuses-
se Tartu mnt 1.

Elektritööd, GSM kütte juhtimine, 
õhk-soojuspumpade müük ja pai-
galdus. Järelmaksuvõimalus. Tel. 
52 08 970

Kohalik ettevõte pakub tasuvat 
tööd. Vajalik auto ja suhtlemisos-
kus. 5551 7277

Müüa Otepääl 3-toaline mug. 
korter. Hind 550 000.- Telef. 5331 
1086

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

TE Kariner 
korraldab

Otepää Gümnaasiumis

19. märtsil kl 14.00 
ühepäevase TOIDU-
HÜGIEENIKOOLITUSE
Hind 400 kr + km. Tunnistus.

Registreerumine 

608 4511, 512 1539

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

Kodulehed 

tel: 76 55959

margusson@gmail.com

www.hm-kodulehed.ee

kiirelt ja soodsalt!

Rebase talu 
puukool pakub:

Kevadine oksalõikus
Istikute ettetellimine
Haljastusteenus.

tel. 5286 605 Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

rahuldab, tuleb tasuda kaardi eest 40 krooni raama-
tupidamisele ning tulla ise kaardile vallamajja järele 
(aeg eelnevalt sotsiaalinspektoriga kokku leppida 
telefonil 52 47 930). Parkimiskaart väljastatakse kuni 
puude kehtivusaja lõpuni, kuid mitte kauemaks kui 
5 aastaks. 

Tänavu kavatseme jätkata tegelemist valla töötuks 
jäänud inimestega. Jaanuaris käivitus MTÜ Partner-
luse poolt korraldatav koolitustsükkel nö. „uutele 
töötutele” või pikka aega kodus olnud isikutele. Kui 
Töötukassa võimalused lubavad, pakume ka sel aas-
tal tööharjutusteenust pikaajalistele töötutele (töötu 
üle 6 või 12 kuu). Toimetulekutoetuse taotlejad on 
kaasatud rehabilitatsiooniprotsessi, mis sisaldab 
Töötukassa poole pöördumist, nõustamist ning ala-
tes 4. toetuse taotluskuust ka töist ühiskondlik-kasu-
likku tegevust 12 h ulatuses kuus. Viimast juhul, kui 
taotleja pole (töövõimetus)pensionär või hõivatud 
õpingutega, alla 3aastase lapse hooldusega, kooli-
tusega või mõne Töötukassa teenusega. 
   Alates märtsist, kui lapsevanemad seda soovivad, 
jätkab kaks korda kuus tegevust beebikool. Valla 
eakad elanikud korraldavad keskmiselt ühe ürituse 
kuus ning suurematele neist on oodatud ka isikud, 
kes pole (veel) ühingu liikmed. Näiteks on plaanis 
korraldada kevadel kohtumine Valga notariga, et 
kõnelda uuest pärimisseadusest – sellele kohtumi-
sele on oodatud ka kõik tööealised isikud. Lastel ja 
noortel on võimalik osaleda nii Keeni Põhikooli hu-
vialaringides kui noortekeskuse tegevuses. Keenis 
on „avatud noortekeskus”, see tähendab, et sinna 
on oodatud kõik 7-26-aastased huvilised sõltumata 
sellest, millises koolis keegi õpib. Erinevalt huvikoo-
lidest pole noortekeskuses kohustust mingi huvia-
laga tegeleda – võib tulla ka lihtsalt pooleks tunniks 
istuma ja sõpradega juttu vestma. Täpsem info 
noorsootöötajalt Rait Elvetilt või kultuurispetsialistilt 
Merle Tombakult (56 472 632). 
   Loomulikult jätkan ka 2010. aastal tegelemist 
elukohateadete registreerimisega ning sünni- ja 
surmatunnistuste väljastamist. Viimastega seoses 
seisavad teisel poolaastal ees mõningad muudatus-
ed, kuid neist edaspidi. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

JUHAN RAUDSEPP
27.02.1928 - 15.02.2010

ANDREAS SOOME
29.10.1989 - 27.01.2010

Tallinn Tapa Jõgeva Saabub 
Tartu 

Väljub 
Tartust Nõo Elva

Palu-
pera

Puka Mägiste Keeni
Sangaste ehk 

Tsirguliina
Valga

Väljub 
Valgast

Riia Märkused

6.40 8.13 9.09 9.50 10.00 10.21 10.36 10.48 10.58 11.03 11.13 11.22 11.33 11.42 15.03 Otse 
Tallinnast. 

14.42 16.15 17.13 17.56 18.06 18.27 18.42 18.54 19.04 19.09 19.19 19.28 19.39
Ümber-

istumisega 
Tartus

Valga

S
an

ga
st

e 
eh

k 
Ts

irg
ul

iin
a

Keeni Mägiste Puka Palupera Elva Nõo
Saabub

Tartusse 

Väljub 
Tartust Jõgeva Tapa Tallinn

5.51 6.04 6.13 6.22 6.28 6.38 6.49 7.04 7.24 7.34 8.13 9.18 10.47

16.21 16.34 16.43 16.52 16.58 17.08 17.19 17.34 17.54 18.04 18.47 19.48 21.15

RONGIAJAD 
alates 1.01.2010 

Keeni raudteejaama kõrval asuva 
“Raudtee” bussipeatuse ja Keeni vahe 
on 3 kilomeetrit, mille buss sõidab 5-8 

minutiga. 

PAUL JERMOLAJEV
23.07.1934 - 18.01.2010

ERNA SOKK
08.04.1926 - 31.01.2010

VIRVE RINKEN
21.01.1935 - 07.02.2010

MILITSA SIBUL
12.10.1939 - 31.01.2010

kuulutusi ja reklaame.

PROJEKTID

„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 huvitava-
mad seigad talu ja selle elanike minevi-
kust ning ka legendid. Lisage kindlasti 
ka fotosid taluhoonetest (arhitektuurist) 
ja ümbritsevast maastikust erinevate 
perioodide kohta. Kõikidest saadetud 
lugudest tehakse näitus Palupera 
Pritsikuuris ning lood lähevad üles ka 
Palupera valla kodulehele. 

Parimatele lugudele auhinnad ning huvita-
vamad 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. Tel. 5227 830 ja 7656 443.
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Pühapäeval, 7. Veebruaril, toimus Kait-
seliidu Valgamaa maleva Otepää üksik-
kompanii aastakoosolek. Põhiettekanne 

oli kompaniipealik vanemseersant Aleksander 
Mõttuselt (pildil). Esmalt avaldas ta heameelt 
selle üle, et 2009. aastal astus 
Otepää üksikkompanii ridadesse 
10 uut kaitseliitlast. „On meeldiv 
tõdeda, et enamik neist on noored 
ja teotahtelised inimesed,“ väitis 
Mõttus.
   Kompaniipealik märkis, et 
möödunud aasta oli Otepää 
kompaniile edukas. „Valgamaa 
maleva kompaniide karika-
võistluses saavutasime esiko-
ha. Ka individuaalselt on 
Otepää kaitseliitlased esinenud 
väga tublilt, eriti laskmistel ja 
väljaõppes. Kiita saab ka kait-
seliitlasi-abipolitseinikke. Koos 
politseinikega on nad avaliku 
korra tagamisel teinud märki-
misväärset tööd,“ tõi vanem-
seersant Mõttus esile. Majanduslik külg on 
kompaniis edasi arenenud. „Oleme saanud 
juurde relvi ja muud varustust. Lähipäevadel 
paigaldatakse õppeklassi õhksoojenduspump,“ 
lisas Mõttus fakte.
   Kaitseliidu Valgamaa maleva väljaõppe 
nooreminstruktor, veebel Kalvi Kaart lisas 
rõõmustavat: „Võrreldes 2008. aastaga võtsid 
kaitseliitlased möödunud aastal korraldatud 
võistlustest, õppustest ja muudest üritustest 
aktiivsemalt osa. Aga loomulikult võiks osavõ-
tuprotsent olla hoopis kõrgem.“

   Maleva personalispetsialist Anneli Veske 
märkis, et Valgamaa malev täienes möödunud 
aastal 51 uue kaitseliitlase võrra. Põhilised 
lisandujad olid noored. Sellest johtuvalt on 
nüüd Valgamaa maleva kaitseliitlaste kesk-

mine vanus 35 aastat. 
Maleva tagalaülem, 
nooremleitnant Kalmer 
Koemets rääkis varus-
tusest, relvastusest, 
transpordist, liiklusest, 
kinnisvarast jms. 
   Malevapealik kapten 
Rein Luhaväli tutvustas 
põhipunkte õigusak-
tidest. Põhjalikumalt 
vaeti neid sätteid, mis 
puudutavad Kaitseliitu 
ning kaitseliitlaste 
õigusi ja kohustusi. 
Malevapealik vastas 
ka mitmele koosolekul 
üles kerkinud küsimu-
sele.

   Noorteinstruktor, nooremseersant Kaimo 
Vahtra edastas sõnumi, et prioriteediks on 
noorte vaba aja sisustamine ja nende vaimue-
lu rikastamine. „Tänased noored on tulevased 
kaitseliitlased,“ möönis Vahtra. 
   Samuti märkis kõneleja, et 16.-18. juulini on 
plaanis Otepää lähistel Lutsu turismitalus läbi 
viia Kaitseliidu Valgamaa maleva suvepäevad. 
Kõik on oodatud.

VELLO JASKA, 
Kaitseliidu Valgamaa maleva teavituspealik

Otepää üksikkompanii vaagis 
tehtut ja pidas tulevikuplaane

Meetme „Külakukkur“ eesmärgiks on koha-
likele vajadustele vastavate teenuste parem 
kättesaadavus ja kolmanda sektori suutlik-
kuse tõus majandustegevuse arendamisel 
kogukonna ressursside baasil.
   Toetatakse kogukonnateenuste arendamise 
ja kogukonnaettevõtluse käivitamisega 
seotud tegevusi. Taotlejateks võivad olla Valgamaa 
Partnerluskogu tegevuspiirkonnas (kõik Valgamaa 
vallad ja Tõrva linn) tegutsevad MTÜd.
   Maksimaalne toetussumma ühe projekti kohta on 

75 000.-. Maksimaalne toetusmäär 90%. Taot-
lusvoor on avatud 22. märtsini 2010.
   Täpsema info ja elektroonselt täidetava 
taotlusvormi saamiseks palume võtta ühen-
dust meetme koordinaatori Aili Keldoga tel. 
5373 5503; 7679 537 või e-posti aadressil 
aili@valgaleader.ee.

   Taotlemise kord ja tingimused on kättesaadavad 
meie koduleheküljel http://www.valgaleader.ee/index.
php?option=com_content&view=article&id=18&Ite
mid=13.

Valgamaa Partnerluskogu alustas taotluste 
vastuvõttu meetmesse „Külakukkur“

Otepää võimumängud ja juhtohje omavad 
mehed-naised on aastast aastasse ükstei-
sele ära pannud. Lõppu ärapanemistele ei 

paista lähitulevikustki. Iga asjaosaline protežeerib 
oma erakonna või oma grupi liikmeid. 
   Sel aastal läks isegi Otepää aukodaniku valimi-
sel pehmelt öeldes tsirkuseks. Aukodaniku tiitlile 
olid esitatud ainult naised, kellest ei pidanud valla-
volikogu aukodaniku vääriliseks mitte ühtki.
   Kuna allakirjutanul pole täpseid andmeid, keda 
esitati ja mis põhjendustel, siis lubatagu arutleda 
laiemalt. Meil on väga palju tublisid naisi. Alustan 
oma naabrist, Luule Saarest. Kui ümberringi on 
võimekad mehed hävitanud seakasvatuse põhi-
mõttel „ei tasu ära“, siis Otepää Oskar annab tööd 
aastaid. Teine daam on Riita Aader, kes aastaid 
veab Otepää Naisseltsi, kelle liikmed toidavad 
– korraldavad laatu, väliüritusi ja panevad õla 
alla poliitikute üritustelegi.
   Kindlasti väärib aukodaniku nimetust Otepää 
Gümnaasiumi õpetaja Tiiu Sander, kes õpetajana 
on nõudlik, tark ja kelle õpilased osalevad edukalt 
keemiaolümpiaadidel. Pühajärve Põhikooli direk-

tor Miia Pallase vääriks tunnustamist, sest kooli 
töö ja tegevus on aastaid hästi korraldatud. 
   Peale naiste on Otepääl ka edukaid mehi, kes 
aastaid on inimetele tööd andnud (valda raha 
maksnud) nagu Elmo Parik, Andrus Kuusk, Karl 
Mõts ja muidugi Indrek Vähi.
   Nüüd öeldakse, et kirjutan sellepärast, et auko-
daniku tiitlile oli esitatud ka Maie Niit, et ma 
olen solvunud. Ei, aga piinlik on Otepää omava-
litsuse asjaajamist jälgida. Meie meeste egod on 
nii suured, et ei mahu kõige süütumateski asja-
des kokkuleppeid sõlmima. Kraaklemine käib 
J.Raidali palga ümber aastaid, ei suuda asjaosa-
line nii tööd teha, et teised teda aktsepteeriks ega 
raatsi teised rahast üle olla. 
   Võimumängude juures ei maksaks ülearu 
pingutada, sest rahvas teeb tööd, kogub makse ja 
tahab näha sisulisemat koostööd.
   Aga naistele ütlen, et Otepääd valitsevad igavesti 
võimule janunevad mehed, kes ei tea eesti rahva 
„targem annab järele“ põhimõttest midagi.

Maie Niit, Aasta Ema 2009 

Tegemiste hindamisest Otepää moodi


