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Ajaloo-olümpiaadi 
Valga piirkonnavooru 
tulemused

Esindatud olid traditsiooniliselt 
tugevad laskesuusatamise riigid 
– Venemaa, Saksamaa, Norra ja 

Ukraina. Samuti olid kohal sportlased 
kaugest Austraaliast ja Uus-Meremaalt. 
Võistluskavas olid individuaalsõit, 
sprint, teatevõistlus ja jälitussõit.
   Võistlustest vabal päeval oli soovija-
tel võimalik osaleda Otepääd ja Tartut 
tutvustavatel ekskursioonidel, kus neid 

linnu tutvustasid Otepää TIK juhataja 
Mare Raid ja giid Ene Kelder.
   Pingelist laskesuusasporti sai nautida 
terve nädala jooksul. Eestlaste parima-
teks kohtadeks olid naistel Eveli Saue 
4. kohad naiste individuaalvõistlus-
tel ja sprindis ning Kristel Viigipuu 
9. koht juuniorite sprindis ja 8. koht 
jälitussõidus. Meestest olid parimad 
Martten Kaldvee (17. koht meeste 
individuaaldistantsil) ja Heigo Lepik 
(18. koht meesjuuniorite sprindis).
   Oli nii pisaraid kui ka rõõmu – 
Venemaa sportlasel Aleksei Volkovil 

Laskesuusatamise EM Otepääl tõi 
nii pisaraid kui ka rõõmu

1.-7. märtsini toimusid 
Otepääl IBU U26 Euroopa 
meistrivõistlused laske-
suusatamises. Võisteldi 
kahes vanusegrupis: kuni 
21aastased ehk juuniorid ja 
kuni 26aastased ehk täis-
kasvanud. Kohal oli ligi 300 
sportlast 29 riigist.

Head biatlonisõbrad!

on EMst ette näidata eri värvi meda-
leid igalt võistlusalalt.
   „Delegatsioonidele jäi võistlu-
sest igati hea üldmulje“, ütles Eesti 
Laskesuusatamise Föderatsiooni presi-
dent Aivar Nigol. „Tehnilise poolega 
jäädi ka üldiselt rahule, mõningad 
pisimärkused olid just radade poolelt, 
kuid see johtus pigem sellest, et staa-
dion on remondis.“
   Aivar Nigol avaldas ka tänu kõigi-
le võistluste läbiviijatele ja korralda-
jatele ning toetajatele. „Tänan kõiki 
abilisi, toetajaid, ning vabatahtlikke, 

4. märtsi hilisõhtul kogunes 
Otepää keskväljakule suur 

hulk rahvast, et tervitada kojusaa-
bumise puhul Kristina Šmigun-
Vähit ja tema treenerist isa Anatoli 
Šmiguni.
   Kristina Šmigun-Vähi võitis 
Vancouveri taliolümpiamängudel 
naiste 10 km murdmaasuusatamise 
vabatehnikasõidus hõbemedali.
   Kristina Šmigun-Vähit ja Anatoli 
Šmiguni tervitasid maavane-
ma ülesannetes olev Kalev Härk, 
Otepää vallavanem Aivar Pärli, 
Otepää gümnaasiumi direktor Aivo 
Meema ja Oti Spordiklubi juhatuse 
esimees Neeme Ernits.
   Suusalegende austati suurejoone-
lise ilutulestikuga.
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Valga maakonna ajaloo-olümpiaadil 6.-
12. klasside õpilastele osales 86 õpilast 
üheteistkümnest koolist.

Meie piirkonnast olid paremad:
6. klass – teema „Seitse maailmaimet“
I – Maria Kristin Trumsi (Otepää G, õp. 
Kaja Raud)
II – Maris Sala (Otepää G, õp. Anu Salu-
ri)
III – Silvia Luup (Otepää G, õp. Kaja 
Raud)

7. klass – teema „Eesti muinasaeg“
I – Sille Sööt, Otepää Gümnaasium, õp. 
Anu Saluri
II – Triinu Sala, Otepää Gümnaasium, 
õp. Anu Saluri

8. klass – teema „Põhja-Ameerika: esi-
mestest kolooniatest kuni Metsiku Lääne 
hõivamiseni 19. saj. lõpuks“
I – Kristiine Aluvee, Otepää Gümnaasi-
um, õp. Heivi Truu
II – Lauri Rauk, Otepää Gümnaasium, 
õp. Kaja Raud
III – Kevin Kõo, Otepää Gümnaasium, 
õp. Kaja Raud

9. klass – teema „Eesti iseseisvumine ja 
Vabadussõda. Tartu rahu“
II – Esper Naruski, Pühajärve Põhikool, 
õp. Urve Sarv

Teema – „Inimene. Ühiskond. Kultuur. 
Suured maadeavastused 15.-18. sajan-
dil“
I – Airi Markov, Puka Keskkool, õp. Leelo 
Suidt

Teema – „Lähiajalugu – II maailmasõda“
II – Viljar Mitt, Otepää Gümnaasium, õp. 
Heivi Truu
III-IV – Laura Tiirmaa, Puka Keskkool, õp. 
Leelo Suidt

Otepäälased tervitasid Kristina Šmigun-Vähit

kes aitasid meistrivõistlusi laskesuus-
atamises läbi viia,“ ütles ta. „Suutsime 
need võistlused kõrgel rahvusvahelisel 
tasemel läbi viia, sellise meeskonnaga 
võib julgelt järgmisi rahvusvahelisi 
võistlusi korraldada!“
   Võistluse korraldas Eesti Laskesuu-
satamise Föderatsioon. Korraldajate 
jaoks on EMi läbiviimine järjekord-
ne samm selle nimel, et Otepää saaks 
võõrustada talviseid MKetappe ning 
maailmameistrivõistlusi.
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Suur tänu abi ja toetuse eest laske-
suusa-tamise Euroopa meistrivõistlus-
te Otepää 2010 korraldamisel!

   Ilma teie panuseta ei oleks võistlused toi-
munud. Teie pühendunud ja ennastsalgav 
töö aitas muuta need võistlused kõigile 
nauditavaks.
   Oleme saanud palju positiivset tagasi-
sidet ning osavõtjate tunnustust. Eesti 
laskesuusatamise aktiiv on nende võistlus-
te eduka läbiviimisega ennast taaskord 
tõestanud.
   Ühiselt panustades suudame ületada 
kõik takistused ning tulevikus ei tohiks 
nüüd olla meile kättesaamatu talviste MK-
etappide ja MMi korraldamine.
   Sügava kummarduse ja tänuga,

ELSF president AIVAR NIGOL

Venelane Aleksei Volkov võitis 
medali kõikidel aladel. 
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Otepää vallavalitsuses

 Algatati Otepää vallas Otepää külas asuva 
Rukkimäe kinnistu detailplaneering.
 Anti luba MTÜle Eesti Laskesuusatamise 

Föderatsioon korraldada Otepää vallas 
Tehvandi Spordikeskuse territooriumil 
IBU U-26 laskesuusatamise Euroopa 
Meistrivõistlused ajavahemikus 01.03-
07.03.2010; 
 Anti OÜle Ilutulestikukeskus Arnika 

luba korraldada ilutulestik Otepää vallas, 
Lipuväljak 22 katuselt 02.03.2010. a ajava-
hemikus 18.00-23.00.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Vaateratta alajaama maakaabelliini ja lii-
tumiskilbi püstitamiseks seoses Vahtra tn 
6 maaüksuse liitumisega elektrivõrguga 
Otepää linnas; Lille Talile üksikelamu 
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vana-
Otepää küla Linnamäe maaüksus; 
 Väljastati kirjalik nõusolek Hatike OÜle 

tiigi puhastamiseks ja süvendamiseks asu-
kohaga Otepää vald Pühajärve küla Lehe 
1 maaüksus; Teet Reedile tiigi puhastami-
seks ja süvendamiseks asukohaga Otepää 
vald Mäha küla Vana-Tamme ja Kivistiku 
maaüksus; Lille Talile abihoone püstitami-
seks asukohaga Otepää vald Vana-Otepää 
küla Linnamäe maaüksus; 
 Määrati projekteerimistingimused Karin 

Tällile elamu ja kahe abihoone püstitami-
se ehitusprojektide koostamiseks Vidrike 
külas Innijärve kinnistul; Voldemar Tasale 
asukohaga Arula küla Järvepera maaüksus 
elamu ja abihoone ehitusprojektide koosta-
miseks; 
 Anti rendile Otepää valla vallavara – 

Munamäe 4a ja 8a kinnistud 22.02.2010. a. 
Otepää Vallavalitsuse ruumides aset leidnud 
kirjalikul enampakkumisel parima pakku-
mise 60 000 krooni teinud pakkujale OÜle 
Merevi Invest.
 Kinnitati Otepää Valla hoonete kindlus-

tajaks RSA Kindlustus kui kõige soodsama 
pakkumise tegija.
 Määrati ühekordset abiraha 21-le Otepää 

valla elanikule veebruarikuus.
 Lubati OÜl Nerk parkida rändtööko-

da teenuse pakkumiseks Otepää linnas, 
Keskväljakul teisipäeviti 09.00-15.00, väl-
ja arvatud juhul, kui samaaegselt toimub 
Keskväljakul registreeritud avalik üritus 
ning Keskväljak on liikluseks suletud.
 Anti nõusolek OÜle Semolen Koolitus 

viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-
mil noortelaager ajavahemikus 17.-25.07 
2010.
 Määrati lapse sünnitoetust kahele valla-

kodanikule.
 Kinnitati Otepää Muusikakooli hooleko-

gu koosseisus: Mati Lüdimois, Margo Meri, 
Kiido Levin, Ene Prants, Malle Mõttus, 
Andres Urm, Lii Peterson, Luule Saar.
 Kinnitati Pühajärve Põhikooli hoolekogu 

koosseisus: Andrus Eensoo, Tuija Mononen, 
Helle Rahel, Kristiina Kopli, Urmas Aaliste, 
Rain Kimmel, Daine Kiho, Kätlin Metsar, 
Nele Punnar, Indrek Tiido. 
 Väljastati kasutusluba OÜ Carraig 

„Hermani pubile“ asukohaga Valgamaa 
Otepää vald Otepää linn Lipuväljak 10.
 Otsustati lugeda korraldatud jäätmeve-

oga mitteliitunuks kaks taotluse esitanud 
isikut. 
 Otsustati jätta rahuldamata üks taotlus 

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 
lugemiseks.
 Kehtestati toetuse (noortespordi tege-

vustoetus, võistluste korraldamise toetus ja 
andeka noorsportlase toetus) arvutamise 
kord.
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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 26. 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.
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AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

SÜNNID
Kati Kroll  12. veebruar
Joanna Adamson 13. veebruar
Rihhard Väärsi  25. veebruar

Alates 1. märtsist on tööl uus abivallavanem 
Andres Arike.
   Andres Arike on lõpetanud Otepää 

Keskkooli, hetkel omandab kõrgharidust Tartu 

Ülikooli majandusteaduskonnas. Ta on töötanud SA 
Otepää Tervisekeskuse juhatajana, Kagu Mets OÜ 
ja OÜ Avallone Klubid juhatuse liikmena. Samuti 
on Andres Arike olnud Otepää vallavolikogu liige 
alates 1999. a.
   Abivallavanema töövaldkonnaks on ehitusjäre-
levalve, keskkonna, heakorra, transpordi ja inves-
teeringute alane tegevus ja riigihangete ettevalmis-
tamine.
   Andres Arikese kontakttelefon on 766 4810, 
mobiil 53 033 031,
 e-post: andres.arike@otepaa.ee.

Otepää vallavalitsuses töötab uus abivallavanem

Märtsikuu esimesel nädalavahetusel sõlmiti 
koostöölepe Otepää valla ja Pihkva oblasti 
Ostrovi rajooni vahel. 

   Ostrovi rajooni esindajad tegid ettepaneku Otepää 
vallale sõlmida koostöökokkulepe, ning laskesuus-
atamise Euroopa meistrivõistluste toimumise ajal 
sai koostöökokkulepe ka allkirjastatud.
   Leppe allkirjastanud vallavanem Aivar Pärli 
sõnas, et koostöölepe võimaldab mõlemal poolel 
teha koostööd nii kultuuri, spordi, kui ka noorsoo-
töö ja ettevõtluse alal. Eelkõige aga pakub see koos-

töölepe võimalust Otepää ja Ostrovo elanikel taot-
leda viisat soodustingimustel.
   Taoline koostöölepe on Ostrovi rajoonil sõlmitud 
ka Madona linnaga Lätis. Nii nagu Madonas, nii on 
ka Ostrovis spordikompleks, kus treenimas käivad 
suusasportlased. Ostrovist on pärit ka Venemaa 
olümpiavõitja murdmaasuusatamises Mihhail 
Ivanov. 
   Ostrovi rajoon on Pihkva oblasti administrat-
siooniüksus, kus elab üle 35 000 elaniku, kesku-
seks Ostrovi linn. 
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Sõlmiti koostöölepe Pihkva oblasti 
Ostrovi rajooniga

Nii nagu kevad läheneb suure hooga, saabub 
sellega koos ka peatselt emadepäev. Otepää 
naisselts tuletab kogu vallarahvale meelde, 

et oleme juba mitu aastat sel kenal maikuu päeval 
emasid meeles pidanud ja mõningaid meie hulgast 
eriliselt tunnustanud. Selleks peate aga teie, kallid 
vallaelanikud ja asutuste juhid, meile tublidest emadest 
märku andma. 
  On tore tõdeda, et eelmistel aastatel on tublisid 
emasid märganud nende oma lapsed, ka ettevõtete 
poolt on tulnud väärikaid kandidaate. Aga peame 
siiski tunnistama, et sageli märkame ja eelkõige 
hoolime oma ligimestest liialt vähe. Vaadake enda 
ümber lahtiste silmadega ning esitage julgelt tubli-

matest tublimate emade nimesid! Siiski on vaid 
nimest vähe: ettepaneku tegija peab ka iseloomus-
tuse-tutvustuse koos isikuandmetega kirjalikult 
esitama. 
   Meenutuseks vaid kõige olulisemad kriteeriumid: 
kandidaat peab olema vähemalt 2 tubli lapse 
ema, kes on ka soovitavalt kodukandis oma 
tööde-tegemistega silma paistnud ning omab 
sissekirjutust Otepää vallas. 
   Kõige lihtsam on oma ettepanekud tuua Anni 
Butiiki naisseltsi esinaise Riita Aaderi kätte. Oleme 
täiesti kindlad, et silmapaistvaid emasid on meie 
vallas sadu, ärme jätame neid siis tähelepanu ja 
tunnustuseta!

Naisseltsi nimel RIITA AADER

Otepää naised koputavad südamele

Kevad algab kalendri järgi laupäeval, 20. märtsil 
kell 19.32 ja juba üheteistkümnendat korda 
Kevadpealinna tiitlit kandev väikelinn Türi 

pakub mitmekülgset kultuuri- ja spordiprogrammi. 
Kevade alguse puhul toimub mitmeid ettevõtmisi.
   Alustatakse juba 19. märtsil kell 19, mil Türi 
ujulas algab 24 tunni ujumine, millega tähista-
takse kuuendat korda kevade saabumist ja Eesti 
Ujumisliidu 100. aastapäeva. Eesmärk on läbida 
24 tunni jooksul 100 kilomeetrit.
   20. märtsil toimuvad kultuurimaja park-
las Järvamaa meistrivõistlused grillimises, kus 
Järvamaa omavalitsuste ja koostööpartnerite võis-

tkonnad küpsetavad ribi ja valmistavad fantaasia-
vooru roogasid. 
   Kell 11 saab samas nautida valla tervituskontserti, 
kell 15 tantsumuusikat ning kell 17.30 näidatakse 
Türi kultuurimaja väikeses saalis filmi “Kevade”.
   Kell 19 algab kultuurimaja parklas kevade tervita-
mise tseremoonia, kus osalevad teised teemapealin-
nad ja heisatakse kevadpealinna lipp ning Türi saab 
taas kolmeks kuuks pealinna au. Seejärel saadetakse 
meeskonnad seiklusmängule, kes külastavad keva-
dpealinna huviväärsusi, täidavad erinevaid ülesan-
deid ja tervitavad kevadet mitmel eri moel.
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MOBIILNE NÕUSTAMINE 

Mobiilne nõustamine viiakse läbi Eesti Töötukassa 
ja kohalike omavalitsuste koostööna.

Tulge kuulama ja arutama   

31. märtsil kell 11.00 
Otepää Vallavalitsuses.

Räägime nendel teemadel:

• Tööturu olukorra tutvustus – Merike Metsavas 
(Valgamaa osakonna juhataja) 
• Tööturuteenused – Merike Metsavas 
• Tööotsingu, karjääriinfo ja tööleasumise alane 
teavitus ning nõustamine (CV ja motivatsiooni-
kirja koostamine) – Merike Tõldsepp (karjääriin-
fo-spetsialist)
• Individuaalne nõustamine 
– juhtumikorraldaja, karjääri-
nõustaja 

Teade
Kirikumõisa 1 kinnistu detailplaneeringu 

AVALIK ARUTELU 
toimub 22. märtsil kell 15.00 

Otepää vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää).

Kevad algab Türilt

Otepää vallavolikogusse 
määrati uus liige
Kuna Andres Arike töötab alates 1. märtsist Otepää 
vallavalitsuse abivallavanemana, siis vastavalt seadu-
sele lõppesid tema volikogu liikme volitused.
   Otepää valla valimiskomisjon määras Arikese ase-
mel volikokku Margo Krüünvaldi (Reformierakond).

Kolmapäeval, 24. märtsil 
kell 11.00

Otepää päevakeskuses

kevade alguse KOHVILAUD.
Buss väljub Merle lillepoe juurst 10.45.

Viimase poole aastaga on Otepää rikas ja sajandist 
pikem kultuurilugu mitut puhku ja taas üle loetud, 
olulisim selekteeritud ja Papa Kalju teatri 60 aasta 
pikkune tegevus raamatu (esialgseks) käsikirjaks 
vormitud.
   Töö jätkub. Aprilli alguseks on plaan 100 lk ja 60 
fotoga käsikiri trükivalmis saada. Siit palve! Olge 
osaliseks kodupaiga kultuuriloo jäädvustamisel ja 
rikastamisel. Väga oodatud on fotod möödunud 
sajandi (alguskümnendite) suurlavastustest linnamä-
el, eredamad mälestuskillud lavastustest, näitlejatest 
või kultuurielu suursündmustest Otepääl aastail 
1950-2010.
   Kalju Ruuveni elu lõpuaastad olid pühendatud 
lasteteatrile selle loomisest (1994) kuni viimase tööni, 
„Pilli Tiidu“lavaletoomiseni (1996). Suurim soov-
palve lasteteatri endistele tegelastele: on viimane 
aeg endast ja Kaljuga koos käidud teatriteest märk 
ajalukku jätta! Kes esimesena jõuab 27. märtsiks 
(teatripäevaks!) põnevaima kirjakillu või foto saata 
Otepää Teataja toimetusse (teataja@otepaa.ee) 
või allakirjutanule (Kadaka 2, Otepää 67504), saab 
kingituseks raamatu Papa Kaljust ja sinilinnupüüdjaist 
Otepääl.
   Lubame, et raamat tuleb Otepää esimese aukoda-
niku vääriline.

Teatrikuu tervitustega Papa Kalju kojalaulik 
AILI MIKS

Hea teatrihuviline ja 
Otepää kultuurihoidja!

Tunnustati pärandi-
hoidjaid 
Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskseltsilt said 
2009. aasta pärandihoidja sõled kauane Otepää 
gümnaasiumi käsitööõpetaja Tiiu Maasik (elutöö 
eest), Otepää gümnaasiumi õpetaja Kaire Ojavee 
(rahvatantsu edendamise eest) Lille Tali (rahvamuusi-
ka edendamise eest).
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Igal aastal korraldab Eesti Muusikakoolide Liit üleriigilised 
konkursid noortele pillimängijatele. Käesoleval aastal võtsid 
Otepää muusikakooli õpilased osa keelpillimängijate ja akor-
dionistide konkursist. 
   Lõuna Eesti regiooni koolide akordioniõpilaste esimene voor 
toimus 5. märtsil Viljandis, kus kuuest Lõuna Eesti muusika-
koolist oli võistumängimisele saabunud 10 õpilast. Otepää 

Muusikakooli õpilane Ly Laur (pildil) saavutas oma vanuserüh-
mas I koha. Ly esinemist peeti žürii sõnul professionaalseks 
ja tema esinemist ootab ees lindivoor. Täname Ly Lauri sihi-
kindla töö eest ning suured kiidusõnad õpetaja Merike Roobile 
õpilaste juhendamise eest. 
   5. märtsil osalesid Laura Danilas, Britta Mõttus ning Heli-Riin 
Meri Põlvas keelpillikonkursil, millest võttis osa 22 noort muu-
sikut kuuest Lõuna Eesti muusikakoolist. Teises vanuserümas 
saavutas Laura Danilas III koha ning pälvis kiituskirja kohus-
tusliku pala esituse eest. Täname õpetaja Eveli Pruulit ning 
kontsertmeistrit Liina Palu. 

VILVE MAIDE
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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

13. märtsil kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Aarne 
Steinbachi mälestusmäng – mälumäng. Korraldab Otepää 
Linnaraamatukogu.  Info: Kaido Mägi

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

 Pilet 40.- Piletite eelmüük Otepää Kultuurikeskuses E-R  9.00-13.00
 Info:annika.roosnupp@otepaa.ee 7655212

18. märtsil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO: Printsess ja 
konn. Perefilm. Pilet 25,-

25. märtsil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskus. KINO: Kuhu ka-
dusid Morganid? Romantiline komöödia. Alla 12 a. mittesoo-
vitatav. Pilet 25,- 

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.

26. märtsil kell 19 mängib Kuressaare 
Linnateater kultuurikeskuse laval 

musta komöödiat “Tapatöö jumal”.
   Kuressaare Linnateatris on kunstilise tege-
vuse eest palgal vaid teatrijuht Piret Rauk 
ja tema kohusetäitja Aarne Mägi. Seepärast 
peab teater oma iga-aastase nelja uuslavastuse 
väljatoomiseks moodustama üha uusi koos-
lusi. Oktoobris 2008 esietendunud „Tapatöö 
jumala“ tõid lavale Jaak Allik lavastajana 
ning Jaak Vaus kunstnikuna. Näitlejateks on 
lisaks Piret Raugile aga hästituntud tallin-
lased Kersti Kreismann, Jüri Aarma ja Sulev 
Teppart. Maailmas praegu ülimenukas prant-
suse naisdramaturg Yasmina Reza, kelle 7st 
lavateosest on Eestis mängitud näidendeid 
“Kunst” (Eesti Draamateater 1998 ja Ugala 
2008) ning “Kaks versiooni elust” (Endla 
Teatris 2002), on oma viimasele draamateo-
sele pannud küll üsna verdtarretava pealkirja, 
kuid midagi hirmsat laval ei juhtu ning kedagi 
ei tapeta. Tempokas ning kohati ülinaljakaks 
pöörduvas psühholoogilises duellis kohtu-
vad kaks Pariisi keskklassi abielupaari, klaa-
rimaks oma 13-aastaste poegade vahel eelmi-

sel päeval olnud kaklust. 
   „Tapatöö jumal“ on kahe aastaga vallu-
tanud paljud Euroopa teatrilavad Londonist 
ja Pariisist  Varssavi ja Helsingini, järelikult 
on pereprobleemidest kõnelev lugu aktu-
aalne kõikjal. Teatrikriitik Pille-Riin Purje 
vahendas „Postimehes“ esietenduse muljeid: 
„Keskealiste illusioonivaba abielukriis, igapä-
evane vaimne vägivald laotatakse publiku ees 
järk-järgult lahti.Üle ei pingutata iroonilise 

muige ega tühjusekibedusega, ehkki mõlemad 
on aimatavalt olemas. Igale osalisele kuulub 
oma tõehetk, kaitsekihi murenemine.“
   Saaremaa vaatajad on menuki hästi vastu 
võtnud, nüüd tullakse lavastusega Otepää 
kultuurikeskusesse. Etendust mängitakse 
reedel, 26. märtsil kell 19.00. Pileteid hinna-
ga 125 ja 100 krooni saab osta kultuurikes-
kusest.

Kuressaare Linnateater

Kuressaare linnateater tuleb Otepääle

3. märtsi õhtul toimus Pühajärve koolis 
traditsiooniline tantsuüritus Sihva 

Sabak. Õhtu korraldajad olid õpetajad Krista 
Sumberg ja Anneli Teder. Neid aitasid õpeta-
ja Maie Eensalu, kes kutsus kohale Viljandi 
rahvatantsugrupi “Vabajalg” ja õpetaja Lii 
Peterson oma laulukooriga. Lauljateks olid 
Pühajärve kooli 5.-9. klassi poisid ja tüdrukud, 
kelle väga heas esituses kõlas laul “Isamaa ilu 
hoieldes”. Loeti ka luuletust. 
   Peale Pühajärve kooli etteastet esines külalis-
te tantsugrupp “Vabajalg”. Nad esitasid erine-
vaid tantsustiile. Tantsisid mehed ja naised, 
koos ja eraldi. Esinejad olid supertublid. Kohe 
oli näha, et nad tantsisid rõõmu ja südamega. 
See oli vaimustav! Kui nende esitus lõppes, 
olid nad kõik võhmani väsinud, kuid rõõm-
sad. Publik oli vaimustuses, kõik plaksutasid 
kõvasti ja kiljusid. Pärast oli kommentaari-

dest kuulda, et kõigile väga meeldis. Huvijuht 
Eve Koser oli valmis pannud ilusa laua, kust 
sai valida endale midagi suupärast. Laual oli 
kooki, kommi, puuvilja ja juua. Dekoratsioon 
oli samuti väga ilus. 

   Igal juhul õnnestus 2010. aasta Sihva 
SABAK taaskord väga hästi.  Täname 

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, Otepää vallava-

litsust ja Valgamaa Omavalitsuste Liitu toetuse eest.

SIGNE TÄÄR, 7. klass

Sihva Sabak
Muusikakool õpilased 
esinesid edukalt 

20. veebruaril toimus Tallinna Muusika-
akadeemias vabariiklik muusika-

olümpiaad. Otepää Gümnaasiumit esindasid 
seal Helen Aluvee (10. kl.), Gertrud Aasaroht 
(7.b) ja Triinu Aasaroht (9.b). 
   Päev algas kirjaliku tööga, mis kestis 30 
minutit. Noorema astme töö põhines program-
mi materjalil, vanemas astmes oli tähtsaim 
õpilase silmaring: teadmisi pidi omama 
reklaamiklippide tunnusmeloodiate, heliloo-
jate ja laululõikude kohta, rääkimata ajakir-
janduse tundmisest. Juhendanud õpetaja Eve 

Eljand sõnas, et kirjalik osa oli mahult meele-
tult suur. Selles töös sai Helen Aluvee III koha. 
Järgmise osana seisis ees noodist laulmine, 
kus seitsmenda klassi õpilane Gertrud sai 
auväärsed maksimaalsed punktid. Kolmanda 
osana järgnes avalik kontsert, kus iga osavõt-
ja pidi esitama eestikeelse soololaulu. Otepää 
Gümnaasiumi neiude klaverisaatjaks oli tuntud 
helilooja Piret Rips. Neljas osa oli omaloomin-
gu esitamine. „See oli väga huvitav voor, mis 
sisaldas kõike, alates regilauludest ja lõpetades 
modernse akordionilooga,“ sõnas Eve Eljand. 

Viimane osa olümpiaadist oli muusikaretsen-
sioon, mis pidi põhinema isiklikul kontser-
dielamusel. 
   Kokkuvõttes saavutasid Gertrud Aasaroht 
ja Helen Aluvee vastavalt IV ja V koha, mis 
sellisel väärikal konkursil tähendab hõbedip-
lomit. „Kaotajaid sellel konkursil pole, sest 
sinna pääsevadki ainult tublimatest tublimad,“ 
lausus õpetaja Eve Eljand rõõmsalt. 

ANNE-MARIA KRÜÜNVALD 
(XI b, Otu Tungal peatoimetaja)

Väärikalt konkursilt väärikad tulemused

12. veebruaril kogunesid Otepää rahva-
muusikud Otepää Kultuurikeskusesse. 

Üheskoos lustisid suured ja väikesed rahvamuusi-
kud: rahvamuusikaorkestrile Karupojad olid külla 
tulnud ansamblid Mõmmid, Pillipuu, ning nais-
ansambel Kõueõied Hellenurmest. 
   Otepää rahvamuusikuid – ema ja tütart Lille 
Tali ja Merle Soonbergi teavad kõik. Küll aga ei 
tea paljud, kuidas sai alguse orkester Karupojad. 
Kõigepealt oli Pillipuu, mis sai alguse Linda ja 
Alfred Raidsalust juba eelmise sajandi keskpai-
gas. Linda ja Alfredi lapsed Eha, Aku, Kalle, Aino 
ja Lille on igaüks oma lastesse muusikaarmas-
tust sisendanud ja neid suurde pereorkestrisse 

liitnud.
   Kui Lille Tali noorim tütar Margit sai 5aastaseks 
ning hakkas muusikakoolis viiulit õppima, oli 
tema jaoks veidi raske Pillipuu repertuaar. Ema 
Lille helistas oma sõbrannadele ja tuttavatele 
ning kutsus lapsed pilli mängima, et lastel oleks 
omavanuste ansambel. Nii saigi kokku ansam-
bel Karupojad 1996. aastal. Vahepeal on muidugi 
olnud liikmete vahetumist.
   Praegu on Karupeogi 16, algkoosseisust on 

jäänud ainult Margit. 2001. aastast alates juhen-
dab ansamblit Karupojad Merle Soonberg, Lille 
Tali hakkas Karupoegadele järelkasvu koolita-
ma. Neid on olnud palju ning erinevate nimede-
ga: Nuustaku Karuotid, Musakarud, Väikesed 
artistid. Tänasesks on nad koondunud kõik ühise 
nime alla Karupojad. Lille Tali tegeleb ansambliga 
Mõmmid ja juhendab ka ansamblit Pillipuu, Merle 
Soonbergi juhendada on peale Karupoegade nais-
ansambel Kõueõied.

   2004. aasta seisuga oli Karupoegade repertuaaris 
305 pillilugu. Neid on aga aastate jooksul juurde 
tulnud ja järjepidamine on sassi läinud.
   Merle Soonberg, kes on hetkel lõpetamas Viljandi 
Kultuurikolledzhit, ütles, et ta kuulab palju päri-
musmuusikat, kasutab arhiivide abi ning pärast 
orkestreerib lood Karupoegade tarvis. Esinemas 
on Karupojad käinud palju – ligi 474 esinemist. 
Samuti on palju reisitud ja seda eri maades.

MONIKA OTROKOVA

Rahvamuusikud lustisid Otepääl
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12. märts  2010

OLE KAASAEGNE!
Tule arvuti ja interneti tasuta koolitusele! Järjest enam 
leiame, et kasutada tuleb arvutit, ID-kaarti, anda digiallkir-
ja. Oled noor või eakas, arvutiga või ilma, aga ole julge! 
Tule seda kõike õppima. Lähim võimalus on sul seda teha 
Palupera põhikoolis. 
   Kuni 13liikmeline grupp korraga saab ise valida sobiva 
aja jms, kui võtad ühendust kooli arvutiõpetaja Aivo Kivi-
laga, tel 5192 1949. Üldinfot leiad käimasolevast projektist 
ka www.olekaasas.ee. Räägi sõbraga, pereliikmetega ja 
tulge kõik!

Palupera vallavalitsuses
03.03.2010 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi-
seks. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt 
rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidamised, 
aastaringselt majapidamises elavad jäätmevaldajad 
lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel liitunuks 
korraldatud jäätmeveoga.
 Väljastati kirjalik nõusolek T-M.T-le Lutike külas 

Leigo kinnistule kasvuhoone ehitamiseks.
 Anti viis ühekordset õppetoetust a´ 600 kroo-

ni, üks sünnitoetus 2000 krooni, üks küttepuude 
toetus 1000 krooni ja üks ühekordne sotsiaaltoetus 
300 krooni.
 Lubati vallavanemal sõlmida üürileping A.R-ga 

Palupera elamus nr 2 ametkorteris nr 1 Palupera 
põhikoolis töötamise ajaks.
 Tunnistati edukaks Eesti-Läti rattaprojek-

ti ViSoEst „Go cycling throught Vidzeme and 
Sothern Estonia hankes osalenud järgnevad pak-
kujad: 4 pargipingi osas Deconord OÜ ja 2 prü-
gikasti osas Arnold AS. 
 Arutati vallavolikogu istungile esitatavaid 

eelnõusid – Toimetulekutoetuse määramiseks 
eluruumi alatiste kulude piirmäärade kehtesta-
mine ja Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist 
sotsiaaltoetuste maksmise kord.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Toimus Nõuni triatlon (100 m ujumine, 7,5 km jal-
grattasõit, 1,1 km jooks)ja tilluduatlon (rattasõit 
ja jooks).

   Jalgpalliklubi FC ELVA eestvedamisel toimus Palupera 
staadionil jalgpalliturniir Palupera Cup V 7 võistkonna-
ga, kus kodumeeskond saavutas seekord Otepää ees 
eelviimase koha. Ollakse aga ka üks nooremaid võis-
tkondi. Palupera noored jalgpallurid tulid koju Rõngu 
Cup´ilt I kohaga, Puka Cup´ilt II kohaga.
   Toimus võrkpalliturniir Põrsas Cup V Nõunis (traditsi-
ooniline auhind uuel kujul).
   Valgamaa Partnerluskogu tunnustas Valgamaa küla-
sid konkursil Väärt kodupaik 2009. Parim paik noortele 
2009 tiitli vääriliseks tunnistati Nõuni küla, kus tänu 
noorte aktiivsele tegevusele toimub huvitavaid ja oma-
päraseid ettevõtmisi. Koos viiakse läbi filmiööd kul-
tuurimajas, tehakse isetegevust ja käiakse esinemas. 
Noored ise on öelnud: “Noortel meie külas on palju 
võimalusi oma aja sisustamiseks ja me ei vaja Viru 
keskust või Tartu kaubamaja ringi hängimiseks. Meile 
piisab oma väikesest Nõunist, kus ootavad ees rõõm-
sameelsed ja aktiivsed inimesed. Meie küla on kindlasti 
väärt elupaik!“ Lisaks kiidusõnadele kingiti Nõuni küla 
noortele kodukülla istutamiseks oma suislepapuu, mis 
enne jaani sai ka ühiselt istutatud.
   Juulikuu lõpus kuulutati Jänedal Eesti Talupäevadel 
välja Eesti parimad talud. Konkursi Parimad noorta-
lunikud II koha pälvisid noortalunike hulgast Palupera 
vallas Astuvere külas Savi talus elavad-toimetavad 
Kaido ja Kaja Lokk tütardega.
   Toimusid järjekordsed Leigo järvemuusika kontser-
did – Valgus ja Videvik. Esinesid Annely Peebo, Nee-
me Järvi, Jäääär, Maarja, Riho Sibul jt. 
   Hellenurme-Palu-Räbi teed läbis autoralli Honda Ra-
cing noorteralli meistrivõistluste II etapp.
   Palupera vallast Hellenurmest pärit neiu Liane Pint-
saar, kes harjutab Tartu Spordiselts Kalevis Mehis ja 
Kersti Viru käe all, saavutas suvel Novi Sadis toimuva-
tel juunioride kergejõustiku Euroopa meistrivõistlustel 
kolmikhüppes 13.89ga esikoha. Lisaks tuli Pintsaar 
mullu Eesti meistriks nii kolmik- kui ka kaugushüppes, 
vastavalt 13.77 ja 6.39-ga. 
   Palupera põhikooli 5. klassi õpilane Tanel Riivik võitis 
õpilasleiutajate riiklikul konkursil, mille teemaks oli  
„Hoiame kokku”, põhikooli 5.-9. klassi astmes I pree-
mia tööde „Kuusepuukujuline jalanõude kuivataja” ja 
„Magnetvasar” eest. 
   Jaanuaris 2009 anti üle Valgamaa Kultuurkapitali 
ekspertgrupi 2008. aastapreemiad. Vääriliselt tun-
nustati Arvo Saali, Kalev Lõhmust ja Terje Korssi aas-
tapreemiaga spordialal (raamat „Hellenurme Palupera 
spordilugu”). Tänu neile sai lugejaile kättesaadavaks ja 
kaante vahele lahkunud Sulev Palloni käsikiri.
   Naisansambel Kõueõied osales Valgamaa vokaalan-
samblite päeval Pukas, kus nad valiti esindama Valga-
maad Kagu-Eesti vokaalansamblite päeval.
   Valga maakonnasisesel spordivõistlusel „Tähelepa-
nu, start!” saavutas Palupera põhikool väikeste kooli-
de arvestuses I koha ja üldarvestuses III koha.
   Veel tunnustusi Palupera põhikooli: Tartumaa Kongu-
ta kooli blaybackil „Muusikaga narko vastu” saavutas 
meie segavõistkond I koha. I koht saadi ka Valgamaa 
mini-blaybackil; Alice Andressoo sai üleriiklikul Sten 
Roosi muinasjutu kirjutamise võistlusel eripreemia jutu 
„Printsess nimega Padi” eest; Euroopa Liidu teemali-
selt omaloomingu konkursilt „Mitmekülgne Euroopa 
Liit” tuli lisaks hulgale tänukirjadele ka Alice Andres-
soole I koht. Joonistusvõistluselt „Minu lemmikauto 
2009. Täiesti uudne auto” 1143 võistlustööst 1.-6. 
klasside õpilastele sai 2. klassi poiste hulgas 3. koha 
Andre Lõhmus ja 10 parima hulka valiti Janno Väli töö; 
4. klassi poiste hulgast sai Tanel Riivik 3. koha (juhen-
dajad õpetajad Relika Kalbus ja Marika Viks). Tartumaa 
Noortekogu fotokonkursil „Tartumaa ilu” saavutas I 

koha Hanna-Liisa Tamm; Hanna-Liisa saavutas I koha 
ka maakondlikul politseiteemaliste ristsõnade võistlusel 
ning II koha Tartumaa J.Sütiste luulepäeval.
   Spordis saavutas Palupera põhikooli esindus Val-
gamaa koolidevahelises maastikuteatejooksu karika-
võistlustel üldarvestuses IV koha; Valgamaa saalihoki 
meistrivõistlustel II koha; Valgamaa kergejõustiku 
meistrivõistlustelt naases tagasi kaks meistrit – 400 m 
jooksus Elari Kikas ja kuulitõukes Siiri Puul; Valgamaa 
koolinoorte murdmaajooksu karikavõistlustel saavutas 
Siiri Puul 500 m jooksus II koha ja sisekergejõustiku 
meistrivõistlustel 600 m jooksus I koha, samas saavutas 
Karl Komlev kõrgushüppes II koha. 
   Palupera mõis osales traditsiooniliselt külastusmängus 
Unustatud mõisad.
   Palupera vallast osales Muinsuskaitse talgupäeval 
kolm objekti – Palupera mõisapark, Hellenurme mõisa 
kalmistu ja Hellenurme vesiveski. Poolsada talgulist 
tegid suure töö oma koduvalla objektide korrastamisel. 
Nõunis toimusid külakeskuse heakorratalgud kevadel 
Nõuni külaseltsi eestvedamisel.
   Minu Eesti mõttetalgute kolm mõttekoda asusid Hel-
lenurmes, Nõunis ja Paluperas.
   Hellenurme noortekeskuses toimunud emadepäevale 
pühendatud kontserdi Elame Emale korraldaja oli nais-
ansambel Kõueõied. Emadepäevani kestis konkurss 
„Parim emme 2009” Palupera vallas. Tiitel anti üle kont-
serdil 5 lapse emale Anne Udeküllile.
   Jaaniõhtud korraldati Makita külaplatsil, Neeruti külap-
latsil, Nõuni palliplatsil ja Palupera staadionil. 
   Tähistati kolmekuningapäeva, küünlapäeva, vastlapä-
eva, sõbrapäeva, naistepäeva ja vanaemade nädalat, 
emade- ja isadepäeva, lihavõttepühi, lastekaitsepäeva, 
taasiseseisvumispäeva, teadmistepäeva, maapäeva, 
volbripäeva, õpetajate päeva, jõule ja advente. Korral-
dati pereõhtuid, kõhutantsupäev, diskosid ja teatriõh-
tuid, vaadati ööfilme. 
   Toimus vallasisene lauamängude (male-kabe) turniir.
   Harrastati kepikõndi ja matkati Neerutis ning Leigol. 
Osaleti matkade sarjas „Valgamaa liigub 2009” ning 
VVV SA matkasarja 4. matk – jalgratastel, see toimus 
meie mail, alguspunkt Palu veski.
    Palupera valla esindusvõistkond osales Tartu marato-
ni neliküritusel. 
   Toimus Palupera valla suusapäev Eesti Suusaliidu 
suusabussi osalemisel, lasti vastlaliugu. 
   Palupera põhikooli külastas teadusbuss Väike Vanker 
teadusetendusega „Illusioon” ja Eesti Suusaliidu suus-
abuss. Õpetajad-õpilased käisid koos orienteerumis-
võistlusel „Reipalt koolipinki” Miti külas. Tartus osaleti 
teadlaste ÖÖ üritustel ning jõulude ajal külastati Maarja 
küla.
   Toimus teatri Vanemuine ühiskülastus, kus käidi vaa-
tamas muusikali Sugar ehk Dzhässis ainult tüdrukud. 
Eakad käisid ühiselt Valgas eakatepäeva tähistamas.
   Nõuni piirkonna noored olid ekskursioonil Põlvamaal 
(Taevaskoda, Maarja küla, Karilatsi kalakasvatus). Ote-
pää Looduspargis käidi koos Kodijärve hoolealustega 
metsa istutamas.
   Alustati uue traditsiooniga: teha erinevad konkursid, 
valla kodulehel erinevad fotokonkursid, pealkirjadeks 
Kaunim lumememm, Kevade märgid ja Ehe jõulurõõm.
   Hellenurme lasteaialapsed toimetasid aktiivselt mõisa- 
ja kabelipargis – VVV SA matkamäng Sammalhabe ja 
tigude päev; tähistati kolmekuningapäeva ja vastlapä-
eva Mikk Markuse koduõuel, märgiti pühvliaasta algust 
ja käidi talvises looduses; ei unustatud naljapäeva 1. 
aprillil, sõbrapäeva ja Eesti Vabariigi sünnipäeva tähista-
da; teatrinädalal sisustati näitleja Leino Rei ja nukkude 
külastusega. Peeti lasteaia 14. sünnipäeva, isadepäeva 
ja jõule; värviti lihavõttemune jpm. 
   Palupera vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna asus ame-
tisse Heli Elbson.
   Lõuna-Eesti hooldekeskuses alustas perearst Evi Lill 
oma nimistusse kuuluvate vallakodanike vastuvõtuga 
2 korda kuus. Kord nädalas alustas samas vastuvõtuga 
hambaarst ja nüüd saab majas huviline kasutada mas-
saazhitooli.

Palupera vald 2009

TEADE

Palupera vallavalitsuse kontoris ja valla 
veebilehel www.palupera.ee – Arenguka-
vad ja üldplaneering on tutvumiseks Palu-
pera valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 
arendamise kava aastateks 2010-2021 
eelnõu. 
  Tutvu ja tee vajadusel oma asjalikud 
ettepanekud, mis too vallavalitsusele või 
saada üldmeilile palupera@palupera.ee.

algus OT nr.3 /

Kevade ootuse kontsert 
Nõuni kultuurimajas 
 
Kuigi akna taga laiutavad kõrged lumehanged, on 
meil kõigil väike kevadeootus südames. Reedel, 
5. märtsil olid oodatud kõik meie Palupera valla 
isetegevuslased Nõuni kultuurimajja, et üheskoos 
tantsida, laulda ja tunda rõõmu isetegemisest 
ning teiste tegemistest. Soojad avasõnad lau-
susid Vambola Sipelgas ja Kalev Lõhmus ning 
siis oligi järg esinejate käes. Avavalssi keerutasid 
Veronika Maide ja Rando Enno, kes õpivad 
peotantsu Tartu tantsuklubis „Tango“. Nendele 
noortele peotantsijatele sai osaks hästi tugev 
aplaus. Edasi said esinemisjärje üle naisansambel 
„Kõueõied“, näitemänguline sõutantsutrupp 
„Muhedad“, tantsurühm „Pääsusilmad“, naisan-
sambel „Lõbusad lesed“, tantsutrupid „Mathilde“ 
ja „Helles“, kõhutantsutrupp „Marbella“, line-
tantsurühm „Oikuimaru“, ansambel „Lahe“ ning 
pidu jäid lõpetama Nõuni kultuurimaja lapsed 
linetantsu ja lauludega. 
   Vahepeal õpiti Veronika ja Rando juhendamisel 
ühiselt „Makareenat“ tantsima, peeti maha lusta-
kas viktoriin ning seati samme seltskonnnatantsu  
Kalle Kusta taktis. Kohvilauas tõdeti, et on tore 
pidu. Ja kel veel jätkus jaksu, see sai ansambli 
saatel tantsida südaööni. 
   Aitäh teile, meie isetegevuslased, kauni ja to-
reda peo eest. Koos tantsime ja laulame päikese 
paistma!

MARIKA VIKS

20. märtsil kell 19.32 
algab kevad

Ootame teid Nõuni kultuurimajja
 20. märtsil 
 kell 20, et koos tähistada 

KEVADE ALGUST MEELEOLUKA PEOGA.

*  tantsuks mängib ansanbel JETI
*  pilet 50 krooni

Info: Marika 5346 5648, Kalev 513 9071

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 (arhitektuurist) ja ümbritse-
vast 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 huvitavamad lood trükitakse ära 
Palupera ajaloo kohta valmivas kogumikus!
   Pikendame konkursi tähtaega 1.aprillini. Lood 
saatke aadressile: evelyn.uuemaa@ut.ee või 
pange Palupera Pritsikuuri postkasti märksõnaga 
„Konkurss“. Fotod tagastatakse kohe peale ska-
neerimist. Info tel. 52 27 830 ja 76 56 443.

Lapsed käisid mets-
loomadele toitu viimas
Kui Erko isaga esmaspäeval lasteaeda tuli, kutsus 
ta lapsi endaga kaasa metsloomadele toitu viima. 
Lapsed ei jõudnud tegeluste lõppu ära oodata, 
nihelesid ja rääkisid omavahel, et tore oleks met-
sas pinokliga loomi vaadata.
   Sõit ei olnud pikk. Kohale jõudes märkasime, 
et loomadel oligi toit otsa saanud, nii et läksime 

õigel ajal. Vilja puistasime maha, kartulikoored ja 
kuivatatud leiva panime söödakünasse.
   Erko isa näitas puud, mille otsas oli soolakama-
kas. Mööda puud sulab sool alla ja seda närides 
saavad loomad vajalike aineid.
   Pärast, lumisel väljal, vaatasime loomade jälgi ja 
mõistatasime, kes külastavad söögikohta. 
Lapsed lubasid varsti jälle loomadele toitu viima 
minna.
   Aitäh Erko isale, kes aitas meil teha väikese 
heateo metsloomadele! 
   Head algavat tiigriaastat teile kõigile.

Mesimummide rühm

Hea Palupera valla elanik

16.-18. juulil 2010. aastal toimub Lõuna-Eestis rah-
vusvaheline autoralli Mad Croc Rally Estonia. Osa 
võistlusest sõidetakse Palupera valla teedel. Ralli 
organiseerijad soovivad appi paluda ka kohalikke 
elanikke, sest vajame erinevate tööde jaoks palju 
tublisid inimesi. 
   Võta ühendust võistluse korraldajaga, kui oled 
huvitatud

- kohtunikutööst,
- võistlusraja julgestaja ametist,
- piletimüüja ametist,
- parkimiskorraldaja ametist,
- pealtvaatamisalade võistlusjärgsest korrastamisest.

Kui sul on võimalik rajada lisakatse lähedusse pealt-
vaatajate parkla või telkimisala, ootame samuti tagasi-
sidet e-mailiga, et saaksime täpsemalt kokku leppida.
   Oodatud on ka muud põnevad ideed võistluse 
paremaks muutmisel.
   Lisainfot saab meiliaadressilt info@rallyestonia.ee.

Siin kulgeb ralli.

Palupera Põhikool 
AVASTUSTEEL
Avastustee projekti nimi on „Kõiki lapsi arendava 
ja kaasava uurimusliku õppe (avastusõppe) laial-
dane rakendamine Eesti alus- ja põhihariduses“. 
   Projekt ergutab ja toetab teadusõpet lasteaias, 
alg- ja põhikoolis, lähtudes kaasaegsetest, 
rahvusvaheliselt tunnustatud teadushariduse 
põhimõtetest.
   Projekti juhivad Tartu Ülikooli Keemia Instituudi 
õppejõud. Rahastavad Euroopa Sotsiaalfondid. 
Projektiga on ühinenud 76 lasteaeda (Valgamaalt 
Hellenurme Mõis ja Valga lasteaed Kaseke) ja 44 
kooli (meilt Valga Põhikool ja Palupera Põhikool).
   Avastuslik õppeviis suunab last küsimuste ning 
juhendamise abil iseseisvalt teadmisi hankima 
ja õppima arusaamisega.Tähtis osa teadmiste 
omandamisel on lapse oskusel kaasa mõelda, 
andmeid koguda, analüüsida, tulemusi sõnastada, 
teha järeldusi jne. Sel moel arenevad lapse kuu-
lamis-, vaatlemis-, võrdlemis-, kirjeldamis-, rüh-
mitamisoskused ja ka sotsiaalsed oskused. Avas-
tusõpe kasutab suuresti ära lapse loomupärase 
uudishimu (küsimused MIKS?, MILLEPÄRAST?, 
KUIDAS? jne) ja suunab mõtlema.
   Praegu toimub usin õpetajate koolitamine, et 
edukalt toime tulla projekti eesmärgi täitmisega. 

Palupera PK direktor SVETLANA VARIKU
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Puka vallavolikogus 
04. märtsil:

 Toimus Puka valla 2010. aasta eelarve esimene 
lugemine.
 Viidi sisse muudatused Puka valla arengukavasse 

ning pikendati selle kehtivust aastani 2015.
 Aakre Lasteaed-Algkooli ja Puka Lasteaia hoo-

lekogude ettepanekul kehtestati Puka Lasteaias ja 
Aakre Lasteaed-Algkoolis õppevahendite kulude 
katmisel lastevanemate osalus järgmiselt: 1-4aastastel 
lastel senise 55.- krooni asemel 65.- krooni kuus ning  
5-7aastastel lastel 65.- krooni asemel 80.- krooni 
kuus.
 Puka valla esindajateks Eesti Maaomavalitsuse 

Liidu üldkoosolekutele määrati volikogu esindajaks 
Heldur Vaht, tema asendajaks Kalle Põldmägi, valla-
valitsuse esindajaks Heikki Kadaja, tema asendajaks 
Tõnis Mark.
 Puka valla üldplaneering on kehtestatud Puka 

Vallavolikogu 22. juuni 1999 määrusega nr 17 ning 
Puka aleviku osaüldplaneering Puka Vallavolikogu 
24. jaanuari.2002 määrusega nr 1. Igal aastal on 
need üle vaadatud. Käesoleval aastal vallavolikogu, 
läbi vaadanud eelpoolnimetatud planeeringud, lei-
dis, et need vastavad Puka valla arengueesmärkidele 
ning neid on edaspidistes toimingutes võimalik ra-
kendada. 

AMETLIK INFO

Jaanuari keskel pöördus Võrtsjärve ümbritsevate 
valdade poole Rõngu vald murega Võrtsjärve 
talimängude korraldamise pärast.  

   Mure põhjus oli see, et kahjuks on Rõngu vald 
praegu keerulises olukorras ja seega mängude 
korraldamine nendele väga keeruline. Küsiti, kas 
oleks kellelgi teisel võimalik mängude korralda-
mine üle võtta.
   Aega oli jäänud vähe, kuid austusest pika tradit-
siooni ees ning naabrite aitamiseks otsustasime 
korraldada 2010. aasta mängud Pukas. Meil on 
ju olemas enamik spordi- ja kultuuriobjekte ning 
rajatisi ning ka lumine ja külm talv lisas kind-
lustunnet.
   Teadsime, et võtame endale raske ülesande. 
Panime paika mängude toimumise ajad 25. 
veebruar ja 27. veebruar ning asusime kiiresti 
ettevalmistusi tegema. Kuna tegemist on kultuu-
ri- ja spordiüritusega, siis pöördusin endise puka-
lase ja meie üritusi ka varem korraldada aidanud 
Lembit Leppiku ja Kalev Lutsu poole. Saimegi 
nad nõusse.
   Üllatavalt keeruliseks aga osutus võistluspaika-
de ettevalmistamine. Külm ja lumine talv, mis oli 
meile just kindlust sisendanud, osutus salakava-
laks. Suusaradasid tuli valmistada kuni viimase 
päevani, sest tuisk rikkus pidevalt raja.
   Jääl toimunud alad aga said viimasel hetkel just 
võistluste ajaks tekkinud sula tõttu sellise tõrke, 
et lihtsam oleks korraldada olnud jääsuplust, kui 
uisutamist. Leidsime ka selles olukorras lahen-
duse ja uisutamas käisime Pühajärve puhkekodu 
juures asuval väljakul. Tänu väljaku omanikele 
lahkuse eest!
   Tervikuna läksid mängud vaatamata viperustele 
korda, kahel võistluspäeval osales kokku üle 700 
võistleja. Tegemist on vaieldamatult suurüritu-
sega ja seepärast tänan kõiki abilisi oma panuse 
eest. Tänu teile need mängud ka õnnestusid.

HEIKKI KADAJA

Täname võistlejaid, kes 
kaitsesid Puka valla au

Kokkuvõtteid tehti alade lõikes. Laste võistlus-
päeval saavutasid Puka mälumängijad ( Karel 

Tilga, Pille Markov, Karel-Romet Pedajas, Anni 
Suun , Kaari Tilga) kolmanda koha ning tõid 
koduvallale karika. Lumealadel (suusatamine ja 
kelgutamine) saavutas Puka vald neljanda koha. 
Suusatasid tüdrukud (1997-1999) Anna-Liisa 
Kärson, Stella Trees, Birgith Pedajas, Kristin 
Laas, tüdrukud (1994-1996) Kersti Undrits, 
Anni Suun, Birgit Hainsalu; poisid (1997-1999) 
Steve Vahi, Karel Tilga,  Karel Sarv, Henri Härm; 
poisid (1994-1996) Karel Romet Pedajas, Pärt 
Kuvvas, Rando Ojasalu, Alar Sarnit, Keido Luik, 
Peeter Kangro. Kelgutajad (Gerli Rosenberg, 
Gerly Toomsalu, Kamilla Arak, Geidy Toomsalu, 
Karel Kuus, Richard Oolo, Rainet Rebane, Eiki 
Puiestee) said neljanda koha.
   Jääaladel tuli Puka vald kuuendaks: jääcurlingus 
(Eliise Nurmetu, Kevin-Ristjan Pedajas) saadi V 
koht ning jääpallis (Martti Kõiv, Arvi Neemeste, 
Alari Suun, Kaidar Kingo, Agris Possul, Risto-
Mikk Jürgenson, Reeno Sööt) jagati Kolga-Jaani 
vallaga V-VI kohta.

Täiskasvanute võistluspäeval saavutati suusata-
mises II koht: mehed (1971-1992):Kunnar Vahi 
(I), Marek Kõiv; mehed (1961-1970) Alar Lamp; 
naised (1976-1992) Inger Zimmer, naised (1966-
1975) Mari Piir (II), Piret Vahi (III), naised (1965 

ja vanemad) Ene Aigro (I); Teatesuusatamises 
saavutati I koht (Ene Aigro, Kunnar Vahi, Jelena 
Všivtseva, Vjatšeslav Všivtsev). 
   Lauamängudes oli Puka vald kokkuvõttes 
neljandal kohal: mälumängus (Agur Ostrak, 
Tõnis Mark, Marko Koort, Kristjan Moorast, 
Kenneth Herm) ja kabes (Enno Allev, Elle 
Luik, Helis Teder) saavutati II koht; lauaten-
nises (Indrek Kütt, Maiki Uibopuu, Kaimar 
Kärsna) ja males ( Kaire Kuvvas, Toivo Toots, 
Ülo Ingermann) VI koht. 
   Jääaladel oli Puka vald kokkuvõttes kuues: 
uisutamises (Vaike Tamm) viies ja disc-colfis 
(Elisabeth Possul ja Rauno Ilves) viies koht. 
   Pallimängudes vallale kokkuvõttes  teine koht 
ja karikad: meeste korvpallis (Andrus Renter, 
Sten Tiidt, Tarmo Jõesaar, Kalev Linde, Allan 
Kuljus, Erki Säks, Kuuno Toming, Elmo Kaart, 
Priit Punga, Priit Saaron, Toomas Liivak) saavu-
tati I koht ja naiste tänavakorvpallis (Reesi Riis, 
Mari Piir, Piret Vahi, Cärol Tutk) II koht.  
   Lumealadel kokkuvõttes seitsmes koht: lume-
rajasõidus (Alar Lamp, Marko Mekk, Heikki 
Kadaja) VI koht ja reesõidus (Inger Zimmer, 
Maris Veskimets, Jaanis Veskimets, Ervin 
Moorast, Kalmer Elias) VII koht. 
 Protokollidega saab tutvuda valla kodulehel. 

28. Võrtsjärve talimängud toimusid 
olude sunnil Puka vallas

Laupäeval kogunes Puka rahvamaja saal rahvast 
täis. Oli ka põhjust tulla, sest meesansambel 
oli hakkama saanud toreda ettevõtmisega: 

ilmavalgust nägi nende lauludega esikplaat.
   Ajaloost tänapäeva. 1957. aastal kogunesid mehed 
Puka mööblivabriku punanurga saali Eliise Saare 
eestvedamisel, et luua meesansambel. Esimeses 
koosseisus laulis ka Nikolai Saarmann, kes osales 
ansamblis 2003. aastani. Praeguses kooseisus lau-
lavad: Mati Kõiv (esimene tenor), Peep Harju (teine 
tenor), Enno Pung (bariton), Ants Ilves (esimene 
bass), Marko Koort (teine bass) ja laulud õpetab 
selgeks Sille Lõõndre. Möödunud aasta alguses 
otsustas ansambel, et tuleks laulud jäädvustada plaa-
dile ja selle nimel algas töö. Proove tehti kogu suvi, 
lihviti vanu laule ning õpiti juurde uusi. Oktoobriks 
oldi niikaugel, et võiks juba lindistamist proovida. Tuli 
leida rahalised vahendid lindistamiseks ja koht. Esial-
gu mõtlesid mehed, et kutsuvad kohale inimese kes 
lindistaks nende laulud, kuid pidades nõu stuudioga, 
leidsid, et õigem on see töö teha siiski stuudios.
   Pika läbirääkimise tulemusena sai kokku lepitud 
Tartu Annelinna Noortekeskuse helistuudioga, abiks 
tulid Ivo Kelmsaar ja Margus Reidolf. Lindistamine 
toimus 21. ja. 22. novembril. Kaks pikka päeva tööd 
stuudios olid küll väsitavad, kuid tulemus on hea. 
   Suur tänu sponsoritele: Puka vallavalitsusele, Arno 
Ilvesele, OÜ Veskimeistrile, AS Gomab Mööblile, 
Margus Reidolfile. Laupäevast üritust toetas Kultuur-
kapitali Valgamaa Ekspertgrupp. Meesansamblit olid 

tulnud tervitama naisansambel, Lüllemäe segaan-
sambel, endised ansambli lauljad, Vello Raagmets, 
Eerik Müts, Nikolai Saarmann ja Ants Kallis ning 
sõbrad Antslast, meesansambel Hauka vägevad. 
Mitmete asjade kokkulangemisel jäi tulemata Tõrva 
meesansambel, kuid nemad tervitasid mehi ilusate 

sõnadega kaardil. Mõtetega on mehed juba järgmise 
plaadi juures, sest laule on ju õpitud mitme plaadi 
jagu.
   Jõudu Teile, mehed, uute laulude õppimisel! Jää-
me ootama järgmist plaati.

 Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka meesansamblilt plaat oma lauludega

Pildil vasakult: Marko Koort, Ants Ilves, juhendaja Sille Lõõndre, Enno Pung, Peep Har-
ju ja Mati Kõiv.

Puka RAHVAMAJAS
20. märtsil kell 20.00 

PUHKEÕHTU
tantsuks 

Uno Kaupmees
pääse eelmüügist 50-eek. Kohapeal 75-eek.
broneerimine telef. 527 4812 või 5394 5031.

Aakre RAHVAMAJAS
13. märtsil kell 20.00

PUHKEÕHTU
ansambliga 

PARVEPOISID
pääse eelmüügist 50-eek,kohapeal 75-eek.
broneerimine telef. 527 4812 või 5394 5031.

TEADE
Puka Aianduse ja Mesinduse Seltsi liikmete 

ÜLDKOOSOLEK 
toimub teisipäeval, 30. märtsil k.a kell 13 

Puka alevikus Kesk tn 15 (aianduse majas).
   Ootame rohket osavõttu.

Tund täis luuleridu
Kas luule kostab tuulest? Ei, hoopis laste suudelt. Nii 
võib öelda küll. Puka raamatukogus toimus märtsi-
kuu esimesel neljapäeval etlemisvõistlus Puka kooli 
1.-6. klassi õpilastele kolmes vanuserühmas. 
   Olin sellist üritust juba ammu planeerinud, 
käimasolev lugemisaasta viis otsuseni – teha mõte 
teoks. Esitatavate luuletuste teemaks valisin “Talv” 
ja “Eestimaa”. Paar nädalat ettevalmistusi tõi kohale 
hulga julgeid tüdrukuid ja poisse. Loetlen kõigi tub-
lide osalejate nimed: Kaur Kadaja, Kadi Prii, Sandra 
Kuus, Diana Villem, Karel Objartel, Birgith Pedajas, 
Isabel Possul, Katrin Taur, Kairi Karašk, Elina Mumm, 
Gerli Rosenberg, Raul Semsugov, Dagmar Tiirmaa, 
Gerly Toomsalu, Liisa-Marie Koort, Karel Sarv, Mihkel 
Tamm, Raimond Toomsalu, Iris Valgepea, Kristiina 
Kingo, Pille Markov ja Ariane Sarv.
   Lapsed esinesid kolmeliikmelise žürii ja teiste 
kuulajate ees. Nad etlesid väga ilmekalt ja kuulama-
panevalt. Salmid kuulatud, siirdus žürii teise ruumi 
otsust tegema. Kerge see otsustamine polnud, sest 
kõik esinesid hingestatult. Mina pidin samal ajal 
vastama laste küsimustele, millal nad jälle lugema 
saavad tulla?
   Žürii sai otsuse võistluse kohta langetatud ja aeg 
oli lastele auhinnad jagada. Iga vanuserühma kolm 
parimat said kingiks raamatu, tänukirja ja šokolaadi. 
Kaotajaid tegelikult polnud, sest iga osalenud said 
tänukirja ja šokolaadimedali.
   Lastele sai lubatud sarnast võistulugemist võimalu-
sel korrata. Pärast üritust on tulnud vastukaja, et see 
väga meeldis ja järgmisel korral on loota osalejaid 
veelgi rohkem. 
   Õpetajad Marju Sarapuu, Mai Plaat, Maie Mesipuu, 
Eva Kosk ja Anne Karjus – suur aitäh teile meeldiva 
koostöö eest ürituse korraldamisel! Zhriis olid: Ren-
na Kiin, Marika Uibo ja Henri Püüa. Tänusõnad teile!
   Kaunist kevadet ja kohtumiseni järgmisel korral!

ENE MARKOV

Suur sula ei võimaldanud Võrtsjärve mängude jääpalliturniiri jääl pidada.
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Nii võib nimetada naistepäeva pidu 5. märt-
sil Sangaste seltsimajas, mille läbiviijateks 
eranditult kõik mehed. Tundsin ennast lausa 

imelikult – mitte midagi ei pidanud ma sel 
õhtul tegema, sest suur abiline Rait Elvet oli 
kõik ära korraldanud. Õhtu juhatasidki sisse 

Rait Elvet ja Lauri Oja, kes kahele sünnipä-
evalapsele laulu saatel lilled kinkisid.
   Maja oli rahvast täis – olen teile tänulikud 
head vallaelanikud, et kodudest välja tulete 
mõnusat seltskonda ja pidu nautima. 
   Peaaegu sajale külalisele pakkusid mõnu-
sat vaatemängu meie oma segarahvatant-
surühma mehed, kes pidid rahva tungival 
nõudmisel oma kava viimase tantsu „Öised 
orjad“ lausa kaks korda ette kandma. 
Emotsionaalsete, mehiste, natuke naljakate 
tantsude eest oleme suure tänu võlgu juhen-
daja Tiina Kukele.
   Tormilise aplausi teenisid välja ka „Meie 
stuudio“ noored tantsijad. Etteastetes lõi 
kaasa rühma juhendaja Andre Laine. 
   Õhtu tantsumuusika osa eest hoolitses 
ansambel Nööp, kes on Sangaste rahva 
suur lemmik. Esimestest taktidest oli tant-
supõrand rahvast täis. Usun, et see pidu oli 
alles algus kohvik-klubiõhtute traditsiooni 
taastamises.
   Kohtumiseni järgmistel pidudel ja ette-
võtmistel!

MERLE TOMBAK

Meestelt naistele

Mõnedki meist on juhtunud lugema uu-
dist, kuidas Sangaste katlamaja mürgi-
tab alevi kodanikke hirmsa suitsuga ja 

mustad jõud on peaaegu kogu Eestimaa õhu ära 
mustanud. Kellelgi valutab pea ja allergiatablet-
tegi kulub purkide kaupa. Sellistesse asjadesse 
tuleb tõsiselt suhtuda, sest iga kodaniku tervis 
on tema enda ja riigi tarviline vara. 
   Paraku, nagu meie rohevõitlejatel viimasel 
ajal ikka tavaks, oma peaveast ei räägita esmalt 
perearstile või katlakütjatele, vaid sosistatakse 
ajakirjanikule. Ühtlasi arendavad Sala Salme 
ja Luure Luule elavat anonüümsuhtlust Kesk-
konnainspektsiooniga, kes ,vaeseke, peab 
igale anonüümiale reageerima (sic!) kahe tunni 
jooksul! Kadestage, tavakodanikud ,oma tava-
kaebustega! Nii operatiivne polnud isegi küüdi-
tamisteaegne reageering koputajatele! 
   Kõik oleks ju lihtne ja selgelt arusaadav, kui 
suits oleks mürgine ja kodanik ausalt ja avalikult 
oma õiguse eest seisab. Paraku, nagu nüüdseks 
meilegi selge, pole anonüümne rohepartisanide 
grupp teps mitte keskasula elanikud, vaid nende 
ninameeter on musta suitsu ja peavalu endas-
se tõmmanud penikoormate kauguselt. Eriline 
tundlikkus on mõnelgi meist näiteks kassikar-
vade suhtes, aga ega seepärast vallas kassipi-
damist päris ära keelata ei saa. Kuigi, mure on 
mõistetav. 
   Mis seal katlamajas siis põles, et äkki sai põ-
nevust põlvini. Seal tõepoolest põletati raudtee-
liipri- ja tavalise hakke segu, mille kohta vallal 

uuringud ammu tehtud ja keskkonnamõjugi uu-
ritud. Kuna mürke ei leitud, siis põletada võiks. 
Mis mürki sa sealt põlevkiviõliga immutatud 
puidust leida saaksidki, kui nii põlevkivi kui ka 
puitu eraldi põletatakse lärmita. Sama imelik on 
ka jutt, et liipreid ei tohiks virnas hoida ja et sealt 
läheb justnagu midagi Keeni ojja. Siis peaks ju 
kogu Eesti raudtee kogu oma pikkuses ja maas-
sekaevatud liipritega kilesse mähkima! Olgem 
ikka, mehed ja naised, mõistuses! 
   Rohesisside tegevuse tulemusel sai nüüd 
teatavaks fakt, et OÜl Sanva on vastav litsents 
välja võtmata, sest selleks on vaja paar päeva 
Tallinnas juttu käia kuulamas. Kord töö, kord 
tervis pole võimaldanud maamehel Reinul seda 
paberit, millest suits selle tõelise puhtuse saab, 
siiani hankida. Siit siis saab ka OÜ Sanva oma 
trahvi. Ikka saab/sai ennegi trahvi ka siis, kui sul 
näiteks juhiluba kaasas pole, kuigi juhtimisõigus 
on. 
   Sanva häda algas sellest, et otsustas kasutada 
liipreid hetkel, kui väikestele katlamajadele kül-
mal ajal hirmkallistki metsahaket enam müüa 
polnud. Suured oma lepingutega sõid kõik ju 
ära. Liipreid on meil aga poole väiksema kuluga 
hulgaks ajaks, kuigi paber Tallinnast toomata. 
Selleks see litsensiajamine ja liiprivärk ju ette 
võetigi, et saaks hinna kontrolli all hoida, odava-
malt toime tulla. Asja iva on selles, et trahvi saab 
Sanva selle eest, et julges liipreid enne paberi 
käeshoidmist hakkida, mitte selle eest, et hake 
ohtlik oleks!! 

   Kõike seda on uuritud-puuritud, mingit ohtu 
kellelegi pole, armsad kaaskondsed! Selleks ku-
lus Sanval hulka raha. Ka riik uuris asja koguni 
kaks(!) aastat. Nüüd sai aga „hull“ fakt avalikkuse 
ette kistud ja paberita olemine karistatud. 
   Olen alati valmis heaks kiitma kodanikujulgust 
ja üdini õigluse otsijaid. Küsida tuleb, kui miski 
vaevab. Siinkohal tahangi tunnustada ja eda-
stada ka paljude alevielanike tänusõnad Maila 
Rohtlale tema südika kodanikujulguse ja suure 
südamevalu pärast meie looduse eest seismisel 
nii, nagu see toimus juba prügimäe tonti tõrju-
des! Alguses küll tagasihoidlikult ja varju jäädes 
seaduserikkumiste paljastamisel, ent võttis sü-
dame rindu ja näitas end ka rahvale! Tubli Maila! 
Ja julgust avalikult õige asja eest seista ka tema 
võitluskaaslastele! 
   Kuigi see kordaajamist nõudev paber ei tee 
enam Sangaste suitsu mustemaks ega valge-
maks, on see ikkagi täpp i-le ja kord peab olema. 
Ja kord ei peagi olema odav ja küll teadlik ko-
danik selle eest ka nurisemata maksab. Natuke 
põnev on ka, et millise maailmarohelise teema 
tõstatavad aktivistid järgmisena meie vallas? 
Äkki karusnahad? Olen valmis oma jänesenahast 
mütsi loovutama… Ja jätkuva huviga valmis 
keskkonnaalasteks diskussioonideks ning uuteks 
algatusteks! 

KAIDO TAMBERG

Kuidas Sangastes suitses ja 
kelle silma suits sattus

Comenius-projekt “Õpime tolerantsust üks-
meelses Euroopas” viis meid seekord 13.-
18. veebruarini Itaaliasse. Kokku said koolid 
Poolast, Lätist, Leedust, Eestist ja Itaaliast. 
Meie koolist oli kaasatud kolm õpilast ja neli 
õpetajat.
   Külastasime Alpi jalamil Garda järve ääres 
asuvat linna Riva del Garda. Meid võttis vastu 
neljast koolist koosnev Luigi Pizzini kool. Selles 
koolis õpib õpilasi 18 eri rahvusest. Meie õpi-
lased elasid erinevates perekondades. Päevad 
olid sisustatud ekskursioonide, külaskäikude 

Keeni kooli õpilased ja õpetajad Itaalias

Vilistlased Keeni koolis
23. veebruaril oli Keeni kool siginat saginat täis. 11 vilistlast 1987.-
2009. aastast olid nõus 8. ja 9. klassis tutvustama oma ametit ja 
teistes klassides tunde andma. 
   Tagasiside vilistlastelt: 
   Marju (kodune): 2. klassi lapsed olid väga toredad. Töötasid hoo-
lega kaasa ja kõik tahtsid tulla tahvli juurde ülesandeid lahendama. 
See on tore ettevõtmine, et kutsutakse vilistlasi üks kord aastas tunde 
andma.
   Gisela (turundusjuht): Väga tore päev! Täitsa pabistasin ikka, aga 
kõik sujus väga kenasti. Loodan, et aitasin laste peas mõtteid arenda-
da. Selliseid päevi on kindlasti vaja. Jõudu ja jaksu edaspidiseks!
   Katrin (panga filiaali juhataja): Tund jäi lühikeseks. Diskussioon oli 
elav. Tore oli kohtuda oma endiste õpetajate ja koolikaaslastega.
   Ants (FIE): VÄGEV!!
   Anne (projektijuht): Endale vahva  kogemus, sest selles vanuses 
lastega pole palju kokku puutunud. Mõnusalt korraldatud päev: eri-
nevad tunnid, vanad tuttavad. Andsime tunde koos vennaga, see on 
hea idee ka edaspidiseks „Tagasi kooli” päevaks.
   Kadri Liis (spordiklubi juhataja): Huvitav kogemus, anda tunde ja 
tutvustada oma elu- ja haridusteed. Väga meeldiv on taas olla koolis, 
eriti just õpetajate pärast. 
   Regina (klienditeenindaja): Olin väga põnevil, kuid arvan, et iga 
päev ei tahaks õpetaja olla.
   Kaija (noortevaldkonna juht): Superlahe. Mulle meeldis korraldus 
ja selgus tunniplaanis. Uued kolleegid õpetajate ja õpilaste näol, sest 
tegelikult olemegi üks suur pere – koolipere. Aitäh erakordse koge-
muse eest!
   Kumar (maastikuhooldaja): Väga lahe. Kui veel kutsutakse, tulen 
kindlasti.
   Lenna (õpilane): Tore oli. Lapsed on rahulikud ja heatahtlikud, kui 
nendega viisakalt ja armsasti rääkida.
   Pille (õpilane): Oleksin tahtnud minna ka suurematesse klassidesse. 
Lapsed  olid väga toredad ja sõbralikud.
   Direktor tunnustas pidulikul aktusel õpetajatena head tööd teinud  
vilistlasi tänukirjaga. Kutsume järgmisel aastal jälle vilistlasi „Tagasi 
kooli” projektis osalema.
   Õpilaste tagasisidest võis järeldada, et lastel oli tore koolipäev.

KORRALDAJAD

Tänu Keeni kooli hoolekogule ja 
vahvatele peredele!
27. veebruaril tuli kokku Keeni kooli juurde suuri kui ka väikeseid. 
Kõikidel kaasas tööriistad lumelinna ehitamiseks. Ettevõtmise eestve-
dajaks olid kooli hoolekogu liikmed, kes enamuselt ka ehitusel oma 
peredega kaasa lõid. Kerkis palju vahvaid liuteid ja tunneleid, mis 
kaunistavad nüüd kooliõue ja on lastele suureks rõõmuks. Ehitused 
on nii tugevad, et esimesed soojendavad päikesekiired küll neile 
midagi teha ei suuda. 
   Aitäh hoolekogule ja vahvatele peredele!

direktor DIANA SARAPUU

Rõõmurullide tore pühapäev
Sangaste eakate tantsurühma „Rõõmurullid“ tänab kõiki külalisi ja 
õnnitlejaid, kes kogunesid 7. märtsil meie sünnipäevapeole. Et sel 
päeval sai ka naistepäeva tähistada, oli justkui topelt pidupäev.
   Täname südamest meie oma valla neiduderühma- ja kantritantsi-
jaid. Lõbusaks muutsid peo naabervalla lauljad segakoorist U-Duur ja 
Kuldre Kooli solistid.
   Tunne, et meist hoolitakse, teeb südame rõõmsaks ja tuju heaks. 
Püüame ikka rõõmsalt edasi elada ja tegutseda. Palju tänu kõigile, kes 
meid lilledega meeles pidasid ja häid ning sooje sõnu laususid.
   Aga elu kulgeb kiirelt. Vastavalt kokkuleppele Mart Parmasega 
toimub kas märtsi lõpus või aprilli alguses tervisepäev. 29.-30. juunil 
toimub ekskursioon Saaremaale, soovijaid registreerivad Vaike Tuisk 
ja Ilme Lepik. Soovime täpse nimekirja kokku panna 1. aprilliks. Kiirus-
tage, sest kohtade arv on piiratud. 
   Soovin teile ikka rõõmsat meelt ja tugevat tervist! Uute kohtumis-
teni!

LEA KORBUN

Lumelinn Keeni kooli juures
Selle talve lumerohkus lausa kutsub õue lumekujusid ehitama. Nii 
rajatigi Keeni kooli hoolekogu eestvõtmisel koolimaja juurde 27. 
veebruaril lumelinn. Ehitajaid oli igas vanuses ja igal jõukohane 
tööriistki kaasas. Kiirelt asuti oma kaaskonnaga lumehunniku juurde 
ja töö võiski alata. Ehituseks oli aega kaks tundi ja selle ajaga valmisid 
tõeliselt uhked atraktsioonid. Peale rasket ehitustööd pakkus Keeni 
kool kõigile osalistele hernesuppi ja sooja teed. Küll see maitses hästi! 
   Aitäh kõigile neile kes viitsisid sel sompus talvepäeval lastele rõõmu 
valmistama tulla! Loodame, et need ehitised jäävad veel mõneks 
ajaks koolimaja juurde lapsi rõõmustama, enne kui kevad neist jagu 
saab. Tänan ka meie häid toetajaid, kelle abita poleks meie üritus 
õnnestunud. Suur tänu teile: Kaido Künnapuu, Sangaste Linnas AS, 
Kesa-Agro OÜ, Sanlind OÜ, Eesti Pagar AS, Silva-Agro AS, Rait Elvet 
ja Keeni Põhikool.  

LY KÄÄRIK
Keeni Põhikooli hoolekogust

Sotsiaalinspektoril ei ole vastuvõttu
järgmistel kuupäevadel:
E-15. märtsil. alates kella 13st 
K-17. märtsil; N- 18. märtsil; R-19. märtsil; K-24. märtsil; N-25. märtsil; 
R-26. märtsil.  Toimetulekutoetuse avaldusi võetakse vastu ka 22. märtsil. 

Kutse töötutele 
MOBIILNE NÕUSTAMINE 2010 
Valgamaal

Eesti Töötukassa kutsub kõiki huvilisi (ka 
neid, kes pole veel töötuna registree-
ritud) mobiilsele nõustamispäevale 
Sangaste vallas. Kohtumine toimub tei-
sipäeval, 30. märtsil kell 11.30 Sangaste 
vallas Sangaste alevikus Sangaste 
seltsimajas. Räägime nendel teemadel:
Tööturu olukorra tutvustus – Merike 
Metsavas (Valgamaa osakonna juhataja) 
Tööturuteenused – Merike Metsavas 
Tööotsingu, karjääriinfo ja tööleasumise 
alane teavitus ning nõustamine (CV ja 
motivatsioonikirja koostamine) – Merike 
Tõldsepp (karjääriinfo-spetsialist)
Individuaalne nõustamine – juhtumikor-
raldaja, karjäärinõustaja 

Tulge kuulama ja arutama!

ja erinevate tegevustega koolis. Programm 
lõppes ühistegevuse tulemusena valminud 
teatrietendusega, millega tõestati, et erinevad 
keeled, kultuur ja maailmavaade ei ole takistu-
seks koostööle – tuleb vaid tahta ja mõista.
   Lisaks õpilaste ja õpetajate tegevusele toi-
mus ka direktorite nõupidamine, kus pandi 
paika edasised plaanid. Räägiti erinevustest 
eri maade haridussüsteemides ja võimalus-
test koostööks. 

Keeni Põhikooli direktor DIANA SARAPUU

Alustab 
Sangaste beebikool

SANGASTE BEEBIKOOL 2009. aastal 
sündinud lastele pereõe Hiie Vähi 

juhendamisel koguneb esimest korda 
kolmapäeval, 31. märtsil Sangaste 
Seltsimajas algusega kell 15.00. 

Kavas väikelaste võimlemisharjutused. 
Kaasa võtta lapse mängulina.

   Järgmine kohtumine samas kohas 
kolmapäeval, 14.04.2010 a. kell 15.00.

25. märtsil kell 12.00 toimub
Sangaste seltsimajas 

TERVISPÄEV
teemal “Kuidas ennast aidata”.

Juhendab Hiina meditsiini asjatundja 
Mart Parmas. 

Tervisliku toidulaua katame ise!

Teade!
Vabariigi aastapäeva kontserdil leitud naiste 
käekell. Kätte saab Merle Tombaku käest. 
Info 5647 2632.

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

Küttepuud. Telef. 5666 6900

Ostan kahetoalise ahiküttega korteri. 
5543 6470

Otepää Kultuurikeskuses 16. märtsil 
kell 10.00-12.00 kasutatud riiete 
müük. Inglismaa kaup.

Peagi tööd alustav rätsepatöökoda 
Otepääl otsib rätsep/õmblejat. Info 
mari.laos@mail.ee, 5330 5107

Väliseestlaste perekond üürib, hi-
lisema ostuvõimalusega 2-3 toal 
korteri. Soov Otepääle elama kolida. 
5343 6470

7K U U L U T U S E D

Kallist 

TÕNU TEDERIT 

mälestab 1. surma-aastapäeval 
elukaaslane.

Mälestame endist töökaaslast 

ARNO VOSMANI
Sügav kaastunne omastele.

Spordiselts”Põhjakotkas”

Aeg sundis eluteelt lahkuma – 
mälestus Sinust jääb meiega…

Südamlik kaastunne Mairele, 
Moonikale ja Toivole perega abi-

kaasa ja isa 

ARNO VOSMANI 
surma puhul.

Head sõpra ja endist naabri-
meest mälestab perekond Roose.

Südamlik kaastunne Marele, 
Monikale ja Toivole abikaasa, isa 

ja vanaisa 

ARNO VOSMANI 
kaotuse puhul.

Räätsa pere

KU U LU T U S E D
Müüa kuivad pliidipuud 20 cm, 
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Vidrike mõisa OÜ võtab põllumaid 
rendile. Telef. 5666 6900

Pottsepatööd. 5523 522, 5397 
6423

Elektritööd, koduautomaatika, 
digiboksid, õhk-soojuspumpade 
paigaldus. Järelmaksuvõimalus. 
www.mano.ee Tel. 5208 970

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

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

TE Kariner 
korraldab

Otepää Gümnaasiumis

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

Registreerumine 

608 4511, 512 1539Mapomets 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

Vajatakse aprillis 
vaarikaistandusse 

abilist. 

Info 5698 5765 
(Teder)

Rebase talu 
puukool pakub:

Kevadine oksalõikus
Istikute ettetellimine
Haljastusteenus.

tel. 5286 605 Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

ARNO VOSMAN
11.04.1934 - 07.03.2010

HANS SIMM
06.12.1933 - 28.02.2010

ELINA HANSEN
27.10.1934 - 08.03.2010

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Puka > Aakre > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

(16. ja 30. märts, 13. ja 27. aprill,
11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni)

Pukas A ja O kaupluse juures kell 9.00–10.00
Aakre rahvamaja parklas kell 12.45–13.45
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

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

Sügav kaastunne 
Helga Kasemetsale

JAAGU 
kaotamise puhul.

Mari-Ann, Emil, Allan, Wulffi 
muuseum

Toredat ja sõbralikku naabrionu

ARNO VOSMANI 
mälestavad Martin, Valdur, 
Arved peredega ja Maire.

Südamlik kaastunne Marele, 
Monikale ja Toivole.

Südamlik kaastunne Maret 
Kikasele perega venna ja onu

JAAK LINNAMÄGI 
kaotuse puhul. 

Perek. Väljan ja Annika

Südamlik kaastunne Kaja Aidlale 

EMA 
kaotuse puhul.

Maie, Maire, Mareta, Hanno

EDGARI LIHAPOES 
müügil ahjusoojad singid igal tööpäeval alates 15.00.

Võimalik tellida võileivatorte, salateid, pirukaid, saiakesi, 
magusaid ja soolaseid kringleid, torte ja seksereid.

EDGARI TRAHTERIS 
võimalik pidada nii rõõmsaid sündmusi kui ka 
hüvasti jätta lahkunutega.

Tule räägi oma soovist, leiame koos lahenduse.

Edgari Trahter, tel. 5343 4705

Tunneme kaasa Helgale

JAAK LINNAMÄGI
30.12.1965 - 09.03.2010
ootamatu surma puhul. 

Otepää, Tartu mnt. 6 maja 
elanikud.

Mälestame sõbralikku, hea-
tahtlikku naabrimeest

ARNO VOSMANIT
ning tunneme leinas kaasa 

Marele, Monikale ning Toivo 
perele.

Olev ja Marika Paavo

On loojunud päike, saabunud öö.
On raugenud rutt ja lõppenud töö...

ARNO VOSMAN 
11.04.1934 – 7.03.2010

Sind mälestavad naabripered 
Peterson, Raak, Rebane ja Laine.

Südamlik kaastunne Marele, 
Monikale ja Toivole perega.

See valu, mis südames teil 
see kaotus, kurbus ja lein 

paneb kaasa tundma ka meid.

Südamlik kaastunne Marele, 
Monikale ja Toivole perega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa

ARNO VOSMANI 
kaotuse puhul.

Eda perega, Aili perega ja Anne

Iga lahkumine on raske 
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne 
Kaja Aidlale kalli

EMA 
kaotuse puhul.

Munamäe 14 elanikud

Kallis isa, oled ikka me südame sees.
Elad kevadkaunis öös ja kõrgel linnu-

tiivul.
Tuultepuhangus tunneme su puudutust.

Linnulaulus kuuleme su häält.

LEONHARD ILVES
13.05.1929-19.03.2005

5. surma-aastapäeval mälestavad 
lapsed peredega.

Kaotusevalu on raske 
mälestus helge...

Südamlik kaastunne Kaljule, 
Merikesele ja teistele 

lähedastele kalli 

TIIU TIKKARI 
kaotuse puhul.

Piret, Ants, Mihkel, Silver ja Aivo 
peredega.

Südamlik kaastunne dr. Kaja 
Aidlale

EMA
kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu tervishoiu- 
ja sotsiaalkomisjon
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Metskitsed ootavad abi
Tänavune lumerohke talv ei ole ka metsloomadele 
kerge. Riskides murda jalgu või jääda auto alla, 
hüppas kits mu õue, avastasin ta aiast noori õuna-
puuoksi närimas.
   Tegin neile toidukoha üle tee, energiasambast 
natuke Tehvandi staadioni suunas. Nüüd on neid 
mitu, kes iga päev käivad söömas. Haistmine on 
neil hea, kui juurviljad otsa saavad, tulevad üle 
sõidutee värava taha. Ilmus ka teine emakits, mõ-
lemal kevadised pojad kaasas, saatjaks oli sarviline 
kitseisa, kes hoidis oma karjal silma peal. Lemmik-
toit on kartulikoored, kaalikas, porgand, kapsas 
õunad jne. Tänan Konsumi, Maxima juurviljaleti 
töötajaid, vallavalitsust ja häid inimesi, kes juba 
oma juurviljajääke ja leiba-saia on toonud.
   Otepääl ikka on häid inimesi, kes hoolivad. 
Tallinnlased korraldasid metsloomadele toidu 
kogumise päeva, nagu telerist näha oli. 
   Aitame loomadel talve üle elada. Loodust hoides 
ja loomi aidates aitame iseennastki, oleme ju ise 
ka osake loodusest.

INNA VELT

Veidi enam kui kuu aega on Otepää 
Gümnaa-sium tegutsenud oma reno-
veeritud õppehoones ja tavapärane 

koolielu rütm on kogu kooliperet vallutanud. 
Harjuma on hakatud pikkade lõunapausidega ja 
iseteenindava toitlustussüsteemiga, tööd alustas 
taas ka koolikohvik ning hoo on sisse saanud 
traditsioonilised raadiosaated. Kevadvaheaeg 
toob aga lisaks pisikesele hingetõmbeajale ka 
tulevikku vaatamise hetki. Tavapäraselt ootab 
Otepää Gümnaasium oma ridadesse täiendust. 
Neile, kes soovivad oma õpinguid jätkata meie 
kooli 10. klassis, toimub test 23. märtsil algu-
sega 10.00 kooli aulas. Test koosneb eesti keele 
etteütlusest ning matemaatika ja A-võõrkeele 
põhiteadmistest. Täpsem informatsioon leidub 

kooli kodulehel.
   Põhjusi, miks valida just Otepää Gümnaasium 
oma õpingute jätkamiseks, on mitmeid, vali-
ku peab aga selles osas langetama igaüks ise. 
Olgu selleks kooli head tulemused konkurs-
sidel, aineolümpiaadidel, riigieksamitel või 
head sportimisvõimalused ja mugav õpilasko-
du; rohke huviringide valik või meediaklassi 
isetegemisrõõm. Aga miks mitte ka meie uued 
uhked klassiruumid tehnika uuema sõnaga. See 
kõik ootab Sind, tulevane gümnasist!
Kuna oma silm on kuningas, siis ootame teid 
18. märtsil kell 12.00 kooli lahtiste uste päeva-
le uudistama, mida põnevat ikkagi Otepääl 
tehakse.

AIVO MEEMA, koolidirektor

Otepää Gümnaasium ootab uusi 
tulevasi gümnasiste

13. märtsil kell 12.00 toimuvad Otepää Kul-
tuurikeskuses Eesti mälumängu paarismängu 
karikasarja 7. etapi mängud, mis on pühendatud 
Aarne Steinbachile. Otepääle on sel päeval 
oodata Eesti mälumängurite eliiti.
   Aarne Steinbach oli kauaaegne mälumän-
gija, kes pani aluse Otepää mälumängutradit-
sioonile. Mälumänguga on Otepääl tegeletud 
ligi paarkümmend aastat ja selle aja jooksul 
on juhtunud nii mõndagi. On olnud nii võite, 
kui ka kaotusi. 2008. a. saatis Otepää mees-
konda edu – võideti mälumängusarja Maakilb 
võistlus.

   Ürituse korraldab Otepää Linnaraamatukogu. 
Raamatukogu juhataja Kaido Mägi kinnitusel 
on mälumängule registreerunud 30 paari üle 
kogu Eesti. Küsimused valmistab ette Otepää 
Linnaraamatukogu koos Aarne Steinbachi tütre 
Kadri Steinbachiga.
   Mälumängus on kokku kaheksa karikaetap-
pi, kaheksas karitaetapp toimub Tallinnas, selle 
põhjal selgub, kellest saab Eesti mälumängu 
karikavõitja.
   Üritus on tasuta, vaatama on oodatud kõik 
mälumänguhuvilised.

Otepääle kogunevad Eesti 
tuntuimad mälumängurid

Valgamaa Partnerluskogu ootab ühiste-
gevust alustavaid kogukondi osalema 

projektis “Valged laigud”

8. märtsist 12. aprillini võtame vastu taot-
lusi Valgamaa Partnerluskogu ettevõtluse 
toetamise meetmesse “Tugev tegija”.
   Meetme eesmärkideks on:
Ettevõtlusaktiivsuse tõus Valgamaal.
Valgamaa mikroettevõtete ning nende 
poolt pakutavate toodete ja teenuste konkurent-
sivõime tõus.

Meede jaguneb kolmeks toetuseks:
   1.Alustava ettevõtja toetus. Toetust on võima-
lik taotleda ettevõtluse alustamiseks vajalike 
vahendite soetamiseks. Maksimaalne toetussum-
ma 150 000 kr.
   2.Tegutseva ettevõtte investeeringutoetus. 
Toetust on võimalik taotleda toodete, teenuste 

kvaliteeti ja ettevõtte konkurentsivõimet 
tõstvateks investeeringuteks. Maksimaalne 
toetussumma 300 000 krooni
   3.Investeeringute ettevalmistami-
se toetus. Toetust on võimalik taotleda 
seadusega ettenähtud ettevõtlusinvestee-

ringuteks vajalike dokumentide koostamiseks. 
Maksimaalne toetussumma 60 000 krooni.

Taotleja peab olema registreeritud ja tegutsema 
Valga maakonnas (va Valga linn) ning taotleja 
töötajate arv peab olema alla 10.
   Taotlemise korraga on võimalik tutvuda MTÜ 
Valgamaa Partnerluskogu kodulehel 

www.valgaleader.ee.

Valgamaa Partnerluskogult

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

 LOODUSÕHTU 
“Meie kalaveed” – Vladislav Koržets 

Kirgliku kalamehe ja tuntud loodushoiu populariseerija Vladislav Koržetsi ettekandes tuleb juttu
meie mageveekaladest, veekogude olukorrast kalamehe pilgu läbi ning 

kalastamisest kui eluviisist.
Loodusõhtul osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud. 

Korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää kultuurikeskus, 
ürituse läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.  

 Lisainfo ja registreerumine: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, 
766 9290, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Valgete laikude puhul on tegemist Partner-luskogu 
enda poolt algatatud ning läbiviidava projektiga. 

Projekti eesmärk on julgustada ja toetada alustavaid 
ja vähese koostöökogemusega kogukondi aktiivse-
malt ise üheskoos võtma initsiatiivi, et muuta oma 
kodukoht selliseks, et seal oleks hea elada.
   Varasemalt on sarnased projektid suunatud kü-
lade ja 2009. a. ühistuteta korterelamute elanikele. 
Seekord tahame toetada aga nii külakogukondi kui 
ka kortermajasid nende ühistegevuse käivitamisel. 
Projektiga võivad liituda alustavad külaseltsid ja 
korteriühistud samuti aga ka ühistegevuse sooviga 
kogukonnad, kus seltsi(ühistut) pole veel loodud.
   Projekti esimeses etapis toimub 6päevane 
(3x2päeva) kogukonna kaasamist, projektijuhtimist 
ning MTÜ ja korteriühistu seadusandlust ja raamatu-
pidamist käsitlev koolitus. Igast omavalitsuspiirkon-
nast on võimalik osaleda ühel kogukonnal soovitavalt 
kahe osalejaga. Ühest omavalitsuspiirkonnast on 
võimalik osaleda rohkematel kogukondade, kui teis-
test piirkondadest on vähem soovijaid.
   Teises etapis on kõigil koolitusel osalejatel võimalus 
esitada Partnerluskogule oma projektitaotlus, mis on 
suunatud ühistegevuse toetamiseks.

   Toetatavateks tegevusteks on:
Ühisüritused ning nende elluviimiseks vajaliku 
soetamine.
Heakorra parandamine ning vajalike tarvikute 
soetamine.
Vaba aja sisustamiseks vajaliku soetamine.
Tehniliste projektide koostamine.
Muud tegevused ning soetused, mis aitavad 
kaasa ühistegevusele.

Maksimaalne toetussumma 15 000.-, kui taotlejaks on 
koolitusel osalenud MTÜ, korteriühistu või seltsing 
ja taotleja esitab peale Partnerluskogult heakskiidu 
saamist ise taotluse PRIA-le. Juhul, kui ühendust pole 
kogukonnas veel loodud, siis on võimalus viia oma 
projekt
ellu ka läbi Partnerluskogu. Sel juhul on maksimaal-
seks toetussummaks 10 000.-.
   Omaosalus peab moodustama projekti kogumak-
sumusest vähemalt 10% ja see võib olla ka mitte-
rahaline. Erandiks on seltsingud, kellel omaosalust 
olema ei pea, kuid nemad ei saa taotleda toetust 
investeeringutele.
   Projektis osalemiseks ja täpsema info saamiseks 
palume võtta ühendust MTÜ Valgamaa Partnerlusko-
gu kogukonnameetmete koordinaatori Aili Keldoga 
telefonil 5373 5503; 767 9537 või e-posti aadressil 
_aili@valgaleader.ee. 
   Viimane tähtaeg oma huvist teada anda on 22. 
märts.

Õppepäev 
“Energiahakke tootmine”

Valgamaa Erametsaühing korraldab 17. märtsil 
algusega kell 13 Valgas Kesk 12 Valga Maavalitsu-

se I korruse saalis õppepäeva teemal
 “Energiahakke tootmine”.

   Esinejad: Eero Kohv – OÜ Raja K.T. ja Tõnu Eller 
–OÜ Metsatark/Vooremaa Koolituskeskus.

   Teemad:
Energiahakke tootmine ja varumine osaühingus 
Raja K.T.
Hakkepuidu valmistamise võimalikud tehnoloo-

giad.
Logistilised lahendused.

Puidukütte alternatiivid – halud või hake.

   Info: Helju Leosk, m. 5624 7325, helju.
leosk@valgamv.ee

Tänavu saavad metsaomanikud taotleda nii Euroo-
pa Liidu kui ka siseriiklikke toetusi.
Siseriiklikest (s.o riigi eelarvest) finantseeritakse:

 metsa inventeerimise ja metsamajandamiskavade 
koostamist (taotluse esitamise tähtajad 15. märts, 
13.august ja 10 detsember);

 metsa uuendamist (taotluse esitamise tähtajad 14. 
juuni ja 19. november);
  pärandkultuuri säilitamist (taotluse esitamise täh-

taeg 15. märts)
  vääriselupaiga säilitamist;
  metsaomanikud saavad kalendriaastas 15 tunni 

ulatuses tasuta nõustamist metsakonsulentidelt.

Kui metsamajandamiskava on aegunud või puudub üldse 
võib metsaomanik selle ise tellida või pöörduda abi saa-
miseks metsakonsulendi või Valgamaa Erametsaühingu 
poole. Toetust saab taotleda kuni 2 aastat tagasi registrisse 
kantud metsaandmete kohta. Toetuse määr: kuni 100%, 
kuid mitte rohkem kui 193 kr inventeeritud metsamaa hek-
tari kohta ja 248 kr/ha kui koostati lisaks ka kava. 
   Metsa uuendamise toetuse taotlus esitatakse peale tööde 
tegemist. Toetatakse maapinna ettevalmistamist, taimede 
ostmist, istutamist ja rajatud kultuuri hooldamist 3 aasta 
jooksul. Eelnevalt vajalik esitada metsateatis maapinna 
ettevalmistamise kui ka istutamise kohta, mis märgitakse 
teatisel eraldi ridadena. Lisaks meh. maapinna ettevalmista-
misele (1500 kr/ha) toetatakse ka ettevalmistamata pinnale 
labidaga aukude tegemist taime istutamiseks (1000 kr/ha). 
   19. novembriks saab esitada taotlus sügisese 
mehh.maapinna ettevalmistamise ja kuni 3 a vanu-
se rajatud metsakultuuri hooldamiseks. Maapinna 
ettevalmistamiseks peab olema eelnevalt esitatud 

metsateatis.
   Kui rahalisi vahendeid siseriiklikeks toetusteks ei jätku, ee-
listatakse erametsaühingu liikmeid, kellede kohta eramet-
saühingud esitavad ühistaotluse. Erametsaühingu liikmeks 
võib soovi korral astuda iga metsaomanik.

Euroopa Liidu vahenditest saab taotleda toetust:
Natura 2000 alal asuva metsamaa kohta. Taotlus-
voor algab mais ja toetuse eesmärk on kompensee-
rida metsaomanikule Natura 2000 alal asuva metsa 
majandamisel saamata jäävat tulu. 
Toetuse määr Natura 2000 piiranguvööndis või hoiualal 
asuva 1 ha metsaala kohta on 940 kr aastas, sihtkaitsevöön-
dis 1720 kr/ha aastas. 
   Sügisel algab Metsa majandusliku väärtuse parandamise 
investeeringutoetuse (meede 1.5.1) uus taotlusvoor. 2009. 
a. taotlusvoorus eelistati metsaomanikke, kes taotlesid 
toetust hooldusraieks, kasvavate puude laasimiseks, metsa 
uuendamiseks ja metsapuude kahjustuste ennetamiseks. 
Kahjuks jäi osa metsaomanikke ilma hooldusraie toetusest 
sellepärast, et metsateatis oli esitatud taotlusvooru viimastel 
päevadel, mistõttu otsuse kuupäev oli pärast seda, kui taot-
lusvoor lõppes. Need, kellel see juhtus, võiksid hooldusraie 
jätta tegemata ja esitada metateatise uuesti, aegsasti enne 
uut taotlusvooru ning esitada uus taotlus hooldusraie tege-
miseks. Euroopa Liidu toetuste puhul peab silmas pidama, 
et enne taotlemist ei tohi olla töö tehtud ega investeering 
ostetud.
   Meie kontaktid: Valgamaa Erametsaühing Kesk 
12 Valga 68203 m.5624 7325 helju.leosk@valgamv.
ee. Konsulendid: Enn Tomson m.511 5728, Margus 
Noorkõiv m.524 4467, Andres Rõõmus m.516 3302.

HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Ka 2010. aastal saavad metsaomanikud toetusi


