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ILMUB 2 KORDA KUUS!
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Maakondlik mate-
maatikaviktoriin 
NUPUTA 

Türi kultuurimaja parklasse olid 
kevadet tervitama kogunenud 
lustakas Metsamoor, laulu-

linnud varesed ning talvepealinnast 
ka sulav lumememm. 
   Kevadpealinna tänavatel voolas 
vesi, tantsu löödi kummikutes lume-
sodist puhtaks lükatud platsil. Tehti ka 
esimene tiir muruniidukiga ja pandi 
lindudele pesakast puu otsa.
   Täpselt kevade algamise ajal heisati 
Türil kevadpealinna lipp.    
   Otepää vallavalitsuse esindus koos-
seisus abivallavanemad Aare Matt ja 
Andres Arike, kultuurijuht Sirje Ginter 
ja kommunikatsioonijuht Monika 
Otrokova andsid Türile üle valitse-
missaua.
   Kevadpealinna pidustused Türil 
algasid tegelikult juba 19. märtsil, mil 
Türi ujulas toimus 24tunnine ujumis-
maraton “Ujudes kevadesse”. 
   Tippujujad läbisid ööpäevaga 106 
350 meetrit. Eesmärk oli läbida ööpä-
evaga 100 kilomeetrit tähistamaks 
sellega 100. aastat sportlikku ujumist 
Eestis. Ujumisüritus “Ujudes keva-

desse” toimus Türi ujulas kuuendat 
korda.
   20. märtsil viidi Türil läbi Järvamaa 
meistrivõistlusi grillimises, kus osale-
sid ka Otepää valla grillmeistride 
võiskond eesotsas grillmeistri Tarmo 
Märssiga. 
   Võisteldi kahes voorus – maitsesta-

Otepää andis kevade algul Türile 
üle valitsemissaua

20. märtsil kell 19.32 algas 
kevad. Talvepealinn Otepää 
andis siis kevadpealinnale 
Türile üle valitsemissaua. 
   Türi sai kevadpealinnaks 
juba 11. korda.

mata searibi grillimises ja fantaasiaroa 
valmistamises. Järvamaa võistlu-
se ribivooru võitis võistkond „Türi, 
Hariduse 10, 72210” ja fantaasiavoo-
ru võistkond „Grillkoer“ Koerust. 
Otepää valla grillmeistrid saavutasid 
ribivoorus 5.-6. koha ja fantaasiavoo-
rus 11. koha. Kokku võistles 15 võist-

Vallavalitsuses kohtuti 
Keskkonnaameti esindajatega

Talvepealinnast Otepäält jõudis Türile kevadet tervitama ka lumememm. 

12. märtsil kohtusid Otepää 
vallavalitsuse esin-

dajad eesotsas volikogu esimehe Jaanus Raidali ja 
vallavanema Aivar Pärliga Keskkonnaameti esin-
dajatega. Kohtumise eesmärk oli vaagida edaspidi-
seid koostöövõimalusi ja vaadata üle olemasolevad 
kitsaskohad.
   Keskkonnaameti esindajad eesotsas peadirekto-
ri Andres Onemariga ja Põlva-Valga-Võru regioo-
ni juhataja Ena Poltimäega rääkisid uuest Otepää 
Looduspargi kaitseala kaitse-eeskir-
jast, mille muutmise algatus on 
kavas. Uue eeskirja kehtestamise 
protsess on avalik ja asjalikke ette-
panekuid arvestav, sellest antakse 
kindlasti edaspidi teada. Kehtiv kait-
se-eeskiri on 1996. aastast ning vajab 
hädasti uuendamist. Uus eeskiri tuleb eeldatavasti 
paindlikum ja rohkem olemasolevaid loodusväärtusi 
ning piirkonna eripära arvestatav. 
   Probleemiks kipuvad olema ehitustegevus ja 
detailplaneeringud, mille menetlemisel oleks vaja 
nii vallavalitsusel kui ka Keskkonnaametil rohkem 

koostööd teha.
   Kohtumisel tõusis ka küsimus, kuidas oleks 
võimalik looduspargi piire muuta. Aeg on vahepeal 
edasi läinud ja tuntav on kohaliku kogukonna soov 
ehitustegevust laiendada. Keskkonnameti esindajad 
selgitasid, et linnapiire on võimalik laiendada siiski 
ka kokkuleppeid ja kompromisse, kaitseala ei pruu-
gi olla takistuseks. Küll aga peab silmas pidama, et 
Otepää Looduspargi territooriumil on ka Natura 
2000 – üle-euroopalise kaitsavate alade võrgustiku 

alad, mille piiride muutmine on keeru-
kam. Eestil puudub antud hetkel pretse-
dent sellest, kuidas Natura piire muuta 
– kogu asjaajamine toimub Brüsselis. 
   Nii Keskkonnaameti kui ka vallava-
litsuse esindajad tõdesid, et kindlasti 
tulevikus on vaja teha rohkem koos-

tööd. Kohtumisel lepiti kokku tegevused ühiste 
infopäevade, Otepää valla koostatava üldplanee-
ringu ja Otepää looduspargi kaitse-eeskirja muut-
mise teemadel 
   Kohtumisel osales ka Riigikogu liige Margus 
Lepik. 

MONIKA OTROKOVA

Valgamaa matemaatikaviktoriinist NUPUTA 
võttis osa seitseteist 5.-6. klasside neljaliik-
melist ja kümme 7. klasside kolmeliikmelist 
võistkonda. Osalejad olid kümnest koolist.

Meie piirkonnast olid parimad

5.-6. klass
I koht – Otepää gümnaasium (Margit Saal, 
Silvia Luup, Kenno Ruukel ja Markus Pun-
nar, õp. Ene Ever ja Anu Kikas).

7. klass
II-III koht – Otepää gümnaasium (Sten 
Teemant, Triinu Sala ja Henriette Rehelem, 
õp. Ene Ever ja Kaidi Palmiste) ning
Puka keskkool (Kertu Tilga, Romet Pedajas 
ja Mart Numerte, õp. Anne Paulus).
   
NUPUTA lõppvoor toimub 10. aprillil Paide 
Ühisgümnaasiumis. Valga maakonda 
esindavad kaks 5.-6. klasside ja kolm 7. 
klasside võistkonda.

Valgamaa inglise keele olümpiaadil 6.- 9. 
klassidele osales 170 õpilast kaheteistküm-
nest koolist.

Meie piirkonnast jõudis parimate hulka

6. klass
III koht – Pille Markov (Puka KK, õp. Aime 
Soonvald)

Maakondlik inglise 
keele olümpiaad

Järgmine Otepää Teataja ilmub 23. aprillil.

konda.
   Talvepealinna lipp jääb aga Otepääle 
lehvima senikauaks, kuni viima-
ne lumi veel maas. Ja seda tundub 
seekord päris kauaks jätkuvat. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikat-
sioonijuht MONIKA OTROKOVA

...kuidas Natura 
piire muuta – kogu 
asjaajamine toi-
mub Brüsselis. 
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Otepää vallavolikogus

 Moodustati delegatsioon läbirääkimiste 
alustamiseks MTÜga Klubi Tartu Maraton 
klubi poolt korraldatavate spordiürituste 
toomiseks Otepää valda koosseisus: Aivo 
Pärn, Merlin Müür, Andres Arike, Aivar 
Nigol.
 Kinnitati Otepää Lasteaed Pähklike aren-

gukava aastateks 2010-2012.
 Võeti vastu ja suunati avalikule välja-

panekule Otepää vallas Märdi külas asu-
va Härmaniidu kinnistu (katastritunnus 
63601:002:0483) detailplaneering. 
 Algatati Otepää vallas Pühajärve kü-

las asuva Lehe 3 kinnistu (katastritunnus 
63601:001:0029) kinnistu detailplanee-
ring.
 Otsustati jätta kehtima Pühajärve valla 

üldplaneering (1999.a), Pühajärve ümbru-
se üldplaneering (1999.a) ja Otepää linna 
generaalplaan (1991.a). 
 Anti Otepää vallavalitsusele luba müüa 

kirjaliku enampakkumise korras Otepää val-
lale kuuluv objekt – Luigakuuri kinnistu.

 
Otepää vallavalitsuses

 Anti nõusolek MTÜle Orienteerumisklubi 
Põlva Kobras viia läbi Otepää valla haldus-
territooriumil projektlaager ajavahemikus 
20.-25.03.2010, 23.-28.10.2010 ja 26.-
31.12.2010 (toimub Pühajärve Põhikoolis) 
vastavalt esitatud projektile.
 Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜle 

Pühajärve Haridusselts summas 1000,- 
krooni tantsupeo „Sihva Sabak“ läbiviimi-
seks 2010. a märtsikuus. 
 Määrati lapse sünnitoetust ühele vallako-

danikule. 
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitte-

liitunuks kaks taotluse esitanud juriidilist 
isikut. 
 Määrati projekteerimistingimused SA 

Tehvandi Spordikeskusele suusasilla ja 
suusaradade sõlmpunkti ehitusprojekti 
koostamiseks. 
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 

Tehvandi 2 10/0,4 kV alajaama ja 10kV 
maakaabelliini ehituseks Olümpiakeskus 
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas; OÜ`le 
Jaotusvõrk Mägikopsu (Otsa F-2) elektri-
võrgu pingeparandusele Märdi külas.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Puhkekodu 10/0,4kV alajaama, maakaabel-
liinide ja kaablikilpide püstitamiseks seoses 
Lehe ja Lehe 1 maaüksuste liitumisega elekt-
rivõrguga Pühajärve külas Otepää vallas; 
OÜle Jaotusvõrk Kaga 10/0,4kV alajaama 
maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitami-
seks seoses Jaanimäe maaüksuse liitumisega 
elektrivõrguga Nüpli külas Otepää vallas; 
OÜle Jaotusvõrk Kanaküla 10/0,4kV alajaa-
ma, maakaabelliinide ja kaablikilpide püsti-
tamiseks seoses Piiri maaüksuse liitumisega 
elektrivõrguga Kaurutootsi külas Otepää 
vallas.
 Määrati uus lähi-aadress Otepää linnas 

senisele Kastolatsi tee 3/5 katastriüksusele. 
Uueks lähi-aadressiks määrati Kastolatsi tee 
3a. 
 Peeti võimalikuks Sika katastriüksu-

se jagamine ja kinnistule nime andmine; 
Kõrre-Ojaääre katastriüksuse jagamine ja 
kinnistule nime andmine. 
 Määrati projekteerimistingimused 

ASle Otepää Veevärk asukohaga Otepää 
küla Otepää vald Alajaama reoveepuhasti 
maaüksus, reoveepuhasti rekonstrueerimise 
ehitusprojekti koostamiseks; määrati pro-
jekteerimistingimused aida, lauda, sauna 
rekonstrueerimiseks, elamu ja puhkemaja 
baasil uue elamu ning keldri ümberehitusel 
abihooneks ehitusprojektide koostamiseks 
Vidrike külas Väike-Punsu kinnistul.
 Väljastati ehitusluba Rain-Mati Pesorile 
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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 23. aprillil.

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

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

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

PLANEERINGUD

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

www.otepaa.ee

mänguväljaku püstitamiseks asukohaga Otepää vald 
Vidrike küla Tiigi-Kantso kinnistu.  
 Anti Moes OÜle luba korraldada Otepää vallas 

Väike-Munamäel 20. märtsil 10.00-15.15 avalik üri-
tus Red Bull Nordix.
 Eraldati vahendeid reservfondist olümpialaste 

vastuvõtuks 43 600.- krooni, Otepää Vallavalitsuse 
IT süsteemide uuendamiseks 70 000.- krooni. 
 Eraldati perearst V. Mizerile toetust 6000.- krooni 

kommunaalkulude katteks.
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutuskõlb-

matuks tunnistatud vara 20 ühikut summas 49 427 
krooni.
 Sõlmiti vallakodanikuga sotsiaalkorteri üürileping 

kehtivusega 1 aasta.
 Anti luba Finnlamelli Eesti OÜle paigaldada 

reklaam suurusega 2x3 m Männi tn 1 Otepää linn 
krundile alates 19.03.2010.a kuni 12.03.2011. 
 Peeti võimalikuks Martin Kutmani omandis oleva 

suvila ja majandushoone juurde kuuluva maa ostu-
eesõigusega erastamist. Ostueesõigusega erastatava 
maa asukoht: Kääriku küla, Otepää vald. Erastatava 
maa pindala on 1494 m² ning maaüksuse nimetus 
Heamehe.

AMETLIK INFOTähelepanu kinnistu-
omanikud!
Tuletame teile meelde, et vaataksite üle oma hoo-
netel olevad majanumbrid ja tänavasildid, et need 
oleksid nähtavad ja arusaadavad. Nende hoonete 
omanikel, kellel majanumbreid ja tänavasilte ei ole, 
palume need muretseda.
   Küllaltki sageli on ette tulnud juhtumeid, kus 
majanumbri puudumine või katkine ja loetamatu 
märgistus on seganud operatiivametite tööd. 
Loetav tänavasilt ja majanumber kergendab olu-
liselt kiirabi, politsei ja päästeameti tegutsemist ja 
nii jõuab abi kohale õigel ajal. 

Otepää Vallavalitsus

Detailplaneeringu avalik 
arutelu

 Vidrike külas asuva Kantso I kinnistu detailplaneerin-
gu avalik arutelu toimub 05.04.2010 kell 16.00 Otepää 
vallavalitsuse nõukojas ( Lipuväljak 13, Otepää ).

 Sihva külas asuva Pühajärve Puidutööstuse, Voki kat-
lamaja, Kaalukoja kinnistute ja lähiümbruse detailpla-
neeringu avalik arutelu toimub 06.04.2010 kell 16.00 
Otepää vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää).

 Otepää linnas asuva Otepää Ajaloo Teemapargi detailp-
laneeringu avalik arutelu toimub 09.04.2010 kell 15.00 
Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää).

 Otepää Aedlinnas asuva Sulaoja 13 kinnistu detailp-
laneeringu avalik arutelu toimub 14.04.2010 kell 16.00 
Otepää vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää).

Detailplaneeringu avalik 
väljapanek
Otepää Vallavolikogu võttis oma 18.03.2010 istungil vas-
tu ja suunas avalikule väljapanekule Märdi külas asuva 
Härmaniidu kinnistu detailplaneeringu.
   Planeeritav maa-ala (katastritunnus 63601:002:0483) 
asub Valga maakonna rohevõrgustiku Restu-Mäeküla-
Märdi tugialal ning piirneb Otepää looduspargiga. 
Naabruses asub Väike-Emajõgi, Märdi veskitamm ja 
paisjärv. Kinnistu pindala on 49,79 ha, maa sihtostarve 
on maatulundusmaa. Alal asub maaparandusobjekt. 
Planeeringuga kavandatakse 20 elamumaa krunti, kaks 
üldmaa ja üks liiklusmaa krunt. Igal elamumaa krundil 
on lubatud ehitada põhihoone ja kuni kolm abihoonet. 
Ühele üldmaa krundile rajatakse veekogu ja haljasala, 
teisel säilitatakse metsamaa ja puistu. Juurdepääs planee-
ringualale lahendatakse läbi Märdi ja Trommi kinnistu-
te kulgeva vana tee või olemasoleva juurdepääsuteega. 
Veevarustuseks on planeeritud puurkaev Härma kinnis-
tule. Reovesi juhitakse ühisesse puhastisse, mille suublaks 
on Väike-Emajõgi.
   Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse, Põllumajandusameti Valga 
keskusega, Jaotusvõrk OÜ-ga.
   Planeeringu avalik väljapanek toimub 16.04.-14.05.2010. 
Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää 
valla veebilehel _www.otepaa.ee <http://www.otepaa.ee/>_ 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute 

avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses ja 
Pühajärve raamatukogus.
   Igal isikul on õigus planeeringu _avaliku väljapaneku 
ajal_ esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute 
kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjali-
kult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele ül-
daadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 
67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb lisada oma pos-
tiaadress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust.

Algatatud planeeringud
Otepää Vallavolikogu algatas oma 18.03.2010 istungil 
Pühajärve külas asuva Lehe 3 kinnistu (katastritunnus 
63601:001:0029) detailplaneeringu. Naabruses asuvad 
Pühajärve puhkekeskus, Neitsijärve puhkemaja, Otepää 
looduspargi matkarada, Paju Puhkemaja ja endine 
metskonna elamu. Kinnistu pindala on 8305 m², maa 
sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeritav ala piirneb 
Looduspargi, Õru, Paju ja Lehe 2 kinnistutega ja on hoo-
nestamata. Planeeringu eesmärk on elamu ja abihoone-
te ehitamise ja maa sihtotstarbe muutmise võimalikkuse 
väljaselgitamine.

Otepää valla üldplaneeringu-
te ülevaatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas oma 18.03.2010 istungil 
jätta kehtima 1999. aastal kehtestatud Pühajärve valla 
üldplaneeringu ja Pühajärve ümbruse üldplaneeringu 
ning 1991.. aastal kehtestatud Otepää linna generaalp-
laani. Kehtivate üldplaneeringute eesmärgid on osaliselt 
täidetud – teostumas on Aedlinna laiendus, enamik toona 
mustkatte alla kavandatud teedest on tänaseks asfaltee-
ritud ning koostatud on veemajanduse arengukavad ka-
hel perioodil. Koostamata on Vidrike ja Sihva küla ning 
suuremate puhkealade osaüldplaneeringud, maastiku-
kontseptsioon, Otepää piirkonna turismi, spordi ja puh-
kemajanduse arengukava. Osa kavandatud valdkondlikest 
arengudokumentidest on minetanud oma tähtsuse, kuna 
on tänasel päeval
reguleeritud teisel viisil. Võrreldes 1991. ja 1999. aastaga 
on valla arengu- ja ruumiplaneerimise vajadused mõne-
võrra muutunud. Uue üldplaneeringu vajadust näitab 
ka fakt, et ca 40 % detailplaneeringutest on kehtivaid 
üldplaneeringuid muutvad. Volikogu otsustas jätkata 
Otepää valla uue üldplaneeringu koostamist eesmärgiga 
see kehtestada 2010. aasta jooksul.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

Otepää Vallavalitsus korraldab kirjaliku enampak-
kumise korras Otepää vallale kuuluva Luigakuuri 

kinnistu MÜÜGI, 
aadressiga Raudsepa küla, Otepää vald, 

katastriüksus nr: 63601:003:0045.
   Kinnistu suurus on 0,49 ha. Asukoht on hajaasus-
tusega piirkonnas Otepää linnast 11 km kaugusel. 

Reljeef on tasane ning piirneb juurdepääsutee, 
loodusliku rohumaa, põllumaa ning hoonestatud 
tootmismaaga. Krunt on sobiv kasutuseks eramu-

krundina ning maa sihtotstarve on 100% elamumaa.

   Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse 
tööaegadel helistades ette tel: 76 64 800 (kontaktisik 

Andres Arike tel: 766 4810, GSM: 53 033 031, 
e-post: andres.arike@otepaa.ee). 

   Pakkumise alghind on 150 000 krooni ning 
pakkumiste avamine viiakse läbi 15. aprillil alguse-
ga kell 11.10 Otepää Vallavalitsuse ruumis nr 207. 

Pakkumine esitada 15. aprilliks 2010. a 
kella 11.00-ks Lipuväljak 13, Otepää Vallavalitsuse 

kantseleisse sekretäri kätte kinnises ümbrikus 
märgusõnaga "Luigakuuri kinnistu".

Enampakkumise tagatisraha suurus on 15 000 
krooni, tagatisraha tasuda Otepää Vallavalitsuse 
arveldusarvele nr 10202008200001 SEB pangas 

hiljemalt 12. aprilliks 2010.a.

Pakkumine peab sisaldama järgmisi andmeid: 
pakkuja nime ja elukohta või asukohta ning isiku-

koodi või registrikoodi; nõusolekut enampakkumises 
osalemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel; 

dokumente enampakkumise osavõtumaksu ja tagatis-
raha tasumise kohta; sõnadega väljendatud pakkumise 

summat; pakkumise esitaja allkirja; esindaja volitusi 
tõendavat dokumenti.

17. märtsil oli Otepää Raekoja saalis läbi liiklustea-
bepäev Otepää piirkonna kodanikele. 
   Teabepäeva avas Tartu Vangla kriminaalhooldus-
osakonna Valga talituse juhataja Jana Jõgisuu, 
kes ütles, et taoline teabepäev on Valga kriminaal-
hooldustalituse poolt korraldatuna Valgamaal 
esmakordne. Teabepäeva põhiesinejaks oli Lõuna 
Prefektuuri korrakaitse büroo komissar Kaimar 
Karm, kes andis põhjaliku ülevaate sellest, mida 
toob kaasa joobes sõidukijuhtimine. Samuti tuli 
juttu uuest liiklusseadusest, mis hakkab kehtima 
käesoleva aasta 1. juulist. 
   Raekoja saali oli kogunenud kenake hulk inimesi. 
Otepää piirkonna kriminaalhooldaja Eha Schasmini 
andmeil olid teabepäeval enamikus just need ko-
danikud, kes ise alkoholijoobes sõidukijuhtimisega 
kimpus olnud ja nüüd kriminaalhooldusametniku 
järelevalve all olema peavad.
   Statistika aga on taoliste juhtumite korral kurb 
– 2009. aastal hukkus kogu Eestis 100 inimest 
liiklusõnnetustes, neist 28 joobes juhi tõttu. Kaimar 
Karmi sõnul näitab see statistika küll aasta-aastalt 
languse tendentse. 
   “Kavatseme ka edaspidi taolisi teavepäevi läbi 
viia,” ütles Tartu Vangla kriminaalhooldusosakonna 
Valga talituse juhataja Jana Jõgisuu. “Kindlasti on 
sinna teretulnud kõik huvilised. Otepääl on plaanis 
teabepäeva korrata aasta teisel poolel.”
   Teabepäeva korraldas Tartu Vangla kriminaal-
hooldusosakonna Valga talitus.

MONIKA OTROKOVA  

Liiklusteabepäeva pea-
teema oli alkoholi ja 
liiklusõnnetuse seos

Märtsikuu volikogu 
istungid
Märtsikuus toimus kaks volikogu istungit: 13. märtsil 
toimus erakorraline volikogu istung ja 18. märtsil 
korraline istung.

   Erakorralisel istungil moodustati delegatsioon 
koosseisus: Aivo Pärn, Merlin Müür, Andres Arike ja 
Aivar Nigol läbirääkimiste alustamiseks MTÜga Klubi 
Tartu Maraton klubi poolt korraldatavate spordiüri-
tuste toomiseks Otepää valda.

   Korralisel volikogu istungil oli päevakorras 12 
punkti. Arutati kuut päevakorrapunkti, kuna üle-
jäänud läksid erinevatel põhjustel päevakorrast välja.    

   Samuti võtsid volikogu IRL fraktsioon ja VL 
Otepää fraktsioonid tagasi umbusalduseavaldused 
volikogu esimehele Jaanus Raidalile ja vallavanem 
Aivar Pärlile.

Koormuspiirangu keh-
testamine Otepää valla 
kohalikel teedel

Otepää Vallavalitsus määrab: 

§ 1. Kehtestada kuni 15. maini 2010 Otepää 
valla teedel liikluspiiranguna mootorsõiduki ko-
gukaaluks kuni kaheksa tonni vastavalt Otepää 
valla teede nimekirjale (nimekiri Otepää valla 
kodulehel). 

§ 2. Määruse punktis 1 sätestatust raskema 
kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine on valla 
teedel lubatud vallavalitsuse poolt väljastatud 
eriloa alusel. 

§ 3. Määrusega kehtestatud liikluspiirangu ei-
ramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab 
rikkuja.



26. märts  2010 3O  T  E  P  Ä  Ä

KULTUURIKESKUSES

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

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

www.otepaa.ee

Kuressaare linnateater annab teada, et 26. märtsil Otepää kul-
tuurikeskuses toimuma pidanud “Tapatöö jumala” etendus 
jääb tehnilistel põhjustel ära. Piletid ostetakse tagasi Otepää 
Kultuurikeskuses. Teater vabandab kõigi huviliste ees! 

27. märtsil kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses laulukonkurss 
“Otepää laululaps 2010”

1. aprillil Otepää linna sünnipäev.
 kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Valentinipäev. Alla 

12.a mittesoovitatav. Pilet 25,-
7. aprillil kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Pille Lille Muusikute 

Toetusfond esitleb: „Hingemuusika“. Gčraldine Casanova 
(sopran), Jaak Lutsoja (akordion), Tanel Liiberg (kontrabass). 
Piletid 25/50 krooni. Eelmüük Otepää Kultuurikeskuses ja tund 
enne algust kohapeal.

8. aprillil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Huntmees. 
Õudus, alla 12.a keelatud. Pilet 25,- 

15. aprillil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Percy 
Jackson ja olümplased: Välguvaras. Alla 6.a mittesoovitatav. 

 Pilet 25,- 
16. aprillil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää 

Kultuurikeskus koostöös Tartu tantsukooliga Tango korralda-
vad TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme 
mängib ansambel Black & White. Tantsuõpetaja Veiko Ratase 
juhendamisel õpime erinevaid tantsusamme. Töötab puhvet. 
Pääse50,-

18. aprill kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses Memmede tantsu-
päev.

19. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Komöödiateater 
“Armastab, ei armasta?” See on järg sama autori komöödiale 
“Hotell California”, kus peaosades olid Eino Baskini ja Ita Ever 
ja mis oli samuti Komöödiateatri repertuaaris aastal 2005. 
Maestro on oma viimases raamatus „Naer läbi pisarate“ pü-
hendanud terve peatüki just sellele lavastusele. „Armastab, ei 
armasta?“ toob lavale eesti teatri uue kuuma paari Egon Nuter 
ja Liina Tennosaar, kes on vähemalt selles tükis oma eelkäijate 
mantlipärijad. Lisaks Nuterile ja Tennosaarele teevad etendu-
ses kaasa Janek Sarapson ja Kaia Skoblev. Piletid (125.-/150.-) 
eelmüügis Otepää Kultuurikeskuse E-R 9.00-13.00, Otepää Turismiinfo 
Keskuses ja tund enne etenduse algust.

22. aprillil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Liigaasta. 
Lubatud kõigile. Pilet 25,- 

27. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses JAZZKAAR. 
KIRTANA RASA TEEKOND INDIAST. Trio segustab orientaal-

set põhjamaisega – üpris omanäoliselt. Kirtana Rasa sai alguse 

2002. aastal ansambliliikmete ühisest huvist India filosoofia, jooga 

ning veedaliku kultuuri vastu. Krista Joonas -- bambusflööt; 
Kadi Uibo – vokaal, harmoonium, džembe ja teised löökpillid, 
Kaushalya – vokaal, harmoonium, viiul, basskitarr, santoor, 
Aleksander Kardaš – džembe, tabla, basskitarr. Piletid 30.-/50.-

29. aprillil Otepää Kultuurikeskuses Rahvusvaheline tantsupäev.
29. aprillil kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses KINO. Alice 

Imedemaal. Alla 6.a mittesoovitatav. Pilet 25,- 
30. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses NALJAPIDU. 

Naljade õhtu. Moeshou Otepää Naisseltsilt. Lõõtsalood. 
Tõsielulised naljad ja muu naljakas. Esinevad Lauri Õunapuu, 
Tarmo Noormaa jt. 

Läbi aegade on linetatntsijad korraldanud 
igal aastal veebruaris ”Sõbrapäeva” pidu 
ja 2010 aastal oli taaskord järg Otepää 

linetatntsijate käes. Pidu toimus 14. veebraril 
Otepää Kultuurikeskuses ja teemaks oli seekord 
Metsik Lääs. Saloon ootas kostümeeritud line-
tatntsijaid üle terve Lõuna- Eesti ning kauge-
maltki.
   Nagu tavaks on saanud, tantsiti eelkõige 
teada-tuntud tantse ja õpiti ühiselt ära ka üks 
uus tants.Ürituse käigus viidi läbi erinevaid 
võistlusi ja osavaimad said auhinnad.
   Osad rühmad olid ette valmistanud ka ette-
asted, mis lisasid peole kõvasti hoogu juurde. 
Üllatuskülalisteks olid väikesed peotantsijad 
Otepäält. Kokku osales peol veidi vähem kui 
100 tantsijat.
   Üritus sai teoks tänu Kultuurkapitali Valga 
ekspertgrupile ja loomulikult eelkõige tänu 
Otepää linetantsijate pealehakkamisele. 
Täname kõiki osalejaid ja külalisi ning looda-
me kohtuda juba järgmisel aastal!

KATRINA LIIVA

Metsik Lääs Otepääl

Emakeelenädal 

Esmaspäev algas emakeelepäevale pühen-
datud aktusega. Võimsalt kõlas meie kooli 
ühendkoori ettekandes laul “Emakeel”. 
Toimus emakeeleviktoriin vanematele klas-
sidele.

   Kolmapäeval toimus 1.-2. klassis ettelu-
gemise konkurss. Neljapäeval oli emakeele-
päeva viktoriin väikestele ja 1.-2.klassis ilusa 
käekirja konkurss.

   Reedel oli kooli näiteringilt näiden-
di “Gosette” suurepärane esitus. Etenduse 
tegid ajastutruuks “Vanemuisest” laenatud 
kostüümid, mis sai teoks tänu Eesti 
Kultuurkapitalile.
   Veerandilõpu kogunemisel pani emakeele-
nädalale ilusa punkti 8.klassi õpilase Hanna-
Liisa Lauriku uurimustöö ettekanne meie 
kooli õpilaste slängist.

Reedel, 19. märtsil oli Pühajärve kooliperel 
külas Ivar Puura Tartu Loodusmuuseu-

mist. 1.-6. klassi õpilastel oli võimalus kuulata 
ja vaadata videoklippe ürgaja elust. 7.-9. klassi 
õpilased said lisateadmisi maakera arengust ja 
mandrite triivimisest. Esinejale esitati rohkesti 
küsimusi.

Märtsis toimus koolisisene jäljeküti-
võistlus õpetaja Pille Kanguri eestve-

damisel. Esialgu oli koolis stend loomade ja 
nende jälgede piltidega. Kui nendega oldi mõni 
nädal tutvutud, saime proovida oma teadmi-
si loomade jälgede äratundmisel. Tublimad 
jäljekütid olid Hendrik Aaliste (2. kl.), Romet 
Lemmats (2. kl.), Gabriel Õun (2. kl.) ja Oliver 
Kiho (1. kl.).

17. märtsil käisid 4. ja 9. klass Tallinnas. 
Retke alustasime Riigikogust, kus 

giid viis meid majaga tutvuma. Ta rääkis maja 
ajaloost ja tänapäevast, tutvustas meile erine-

vaid ruume, nagu näiteks Valget saali ja istun-
gisaali. Lahkumise eel nägime Raivo Järvit 
ja kohe pärast seda Anatoli Tafitšuki, kes tegi 
“Erisaadet”. 
   Läksime läbi ka Vene õigeusu kirikust ning 
imetlesime Vabaduse sammast. Stenbocki 
majas pidime isikut tõendavat dokumenti 
näitama ja läbima turvaväravad. Siis käisi-
me ruumis, kus ministrid kohtuvad ajakirja-
nikega ja räägivad, mis tähtsad otsused võeti 
vastu sellel nädalal. Näidati ka Andrus Ansipi 
tööruume, kus kohtusime temaga ka isikli-
kult. Mõned õpilased said Ameerika ekspre-
sidendi George W. Bushi kirja lugeda, mis oli 
saadetud peaministrile. 
   Külastasime veel Kadrioru kunstimuuseu-
mi ja Kadrioru lossi, need olid väga ilusad ja 
huvitavad hooned. Giid rääkis meile ajaloost 
ja näitusel väljas olnud kunstiteostest. Uuest 
informatsioonist tulvil, olime kõik pisut 
väsinud ja. Tagasisõit veeres aga kiiresti, 
kuna 9. klass hoidis lauldes tuju üleval. Päev 
Tallinnas meeldis väga.

Koostasid: LIIS, LOTTA, MERILYN ja SIIM 
9. klassist

UUDISEID Pühajärve Põhikoolist

Tänavu jaanuaris korraldas Otepääl 
sündinud väliseestlane Paul Vesterstein 
Floridas, Singer Islandil kokkutuleku, 
millest võttis osa 43 väliseeestlast.

Koosviibimise eesmärgiks oli tutvustada ja 
toetada Eesti kultuuri. Maestro Neeme Järvi, 
kes on algavast hooajast Eesti Riikliku Sümfoo-
nia orkestri (ERSO) peadigent, pidas kõne Eesti 
kultuuri hetkeseisust ja ja kutsus külalisi toeta-
ma Eduard Tubina kogutud teoste väljaandmist.

   Annetusi Eduard Tubina 4. Kogutud Teoste

 trükkimiseks laekus 2 450 USD.

Otepää Gümnaasiumi 
lastevanemate ÜLDKOOSOLEK toimub 8. aprillil, kell 18.00 

kooli saalis.
Päevakord:

 Negatiivsed ja positiivsed suundumused tänapäeva toitumises – 
    külalislektor Urmas Kokassaar.
 Uue hoolekogu koosseisu valimine.
 Jooksvad küsimused.

Otsime jalgpallureid

Jalgpalliklubi FC Otepää moodus-
tab käesolevast aastast 4. liiga 
lõunatsooni duubelvõistkonna FC 
Otepää II. 
   Seoses võistkonna tekkimisega 
ootame kõiki aktiivseid jalgpalli-
huvilisi, kellel on tahtmist jalgpalli 

mängida, oma ridadesse. Meeste meistrivõistlus-
tele registreerimiseks on vajalik vanus vähemalt 16 
eluaastat. 
   Kui tunned, et asi huvitab ja meeldib jalgpalli 
mängida, siis võta kindlasti ühendust telefonil: 
5622 8586 või emaili teel: veiko@fcotepaa.ee.

MTÜ Jalgpalliklubi FC Otepää juhatus

Kõik aineõpetajad saadaval oma kabinettides 
17.00-18.00.
Info: stendil ja kooli koduleheküljel.

EELK Otepää Maarja koguduse 
kevadine LEERIKURSUS algab 

4. aprillil kell 12.00 Otepää kirikumõisa talvekirikus.

Täiendav info tel: +372 518 5305, e-mail: marko.tiirmaa@eelk.ee.



26. märts  2010

Palupera vallavolikogus
9. märtsil 

 Toimus toimetulekutoetuse määramiseks elu-
ruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise 
muutmine II lugemine.

 Toimus toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist 
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord II 
lugemine.
 Tehti ettepanek Valga maavanemale tunnista-

da kehtetuks korraldus nr 27 (10.01.2008) „Loa 
andmine kinnisasjaga piirneva maa erastamiseks”. 
Samas tehti ettepanek Valga maavanemale kont-
rollida Maa-ameti katastripidaja tehtud kannete 
vastavust Rundsoveski katastriüksuse (katastri-
tunnus 58201:001:0670) ja Kutsari katastriüksuse 
(katastritunnus 58201:001:0981) katastriüksuse 
plaanil ning tellida Maa-ameti katastrikontrolli 
osakonnalt kontrollmõõdistamistega analüüs ning 
tagada piiride asukohtade kindlaksmääramine.

 Otsustati nõustuda OÜ Pinnasetööde maavara 
kaevandamise loa (asukoht Hellenurme kruusa-
maardla Hellenurme mäeeraldis) pikendamisega 
viie aasta võrra. Kaevandamise ajal kindlusta-
da kaevandajal teede ja territooriumi heakord. 
Väljakaevatud kaevanduse osas alustada rekulti-
veerimistöödega.

 Tutvuti Neeruti II kruusakarjääri kaevandamise 
loa taotlusega. Osaletakse avalikul arutelul eelda-
tavasti märtsikuu lõpus.
 Tehti protokolliline otsus välistada Palupera val-

la koostatavas üldplaneeringus valla territooriumil 
jäätmekäitlusettevõtte rajamine.

 Nõustuti vallavolikogu alatise sotsiaal- ja kul-
tuurikomisjoni ning vallavalitsuse ettepanekuga 
eraldiste osas Palupera valla 2010. aasta eelarvest 
laste spordile, spordiüritustele, MTÜ-dele, seltsi-
dele, seltsingutele ja pensionäride ühendusele.

 Kehtestati määrus, millega sõnastatakse Palupera 
valla arengukava 2007-2015 muutmine peatükk 
nr 3 osas – Palupera valla lähiaastate tegevusvaja-
dused.

 Muudeti Palupera valla teeregistrit, täiendati 
teede nimistut ja täpsustati andmeid 8 tee osas.

 Pikendati vee-ettevõtja OÜ PALU-TEENUS 
teenindamise tähtaega vallas 1. aprillini 2011.

 Toimus Palupera valla ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021 I 
lugemine.

 Määrati Palupera valla 2009. aasta raamatupida-
mise konsolideeritud aastaaruannet auditeerima 
ja OÜ PALU-TEENUS 2009. aasta majandusaasta 
aruannet kontrollima OÜ Juristibüroo Fides.

 Võeti teadmiseks Riigikontrolli aruanne 
„Kodanikuühendustele kultuuri-, spordi- ja noor-
sootöötoetuste andmine valla- ja linnaeelarvest”. 
Kokkuvõtteid aruandest tehakse järgmisel istun-
gil.

Palupera vallavalitsuses
10.03.2010 korraldati:

 Anti üks ühekordne õppetoetus 600 krooni, 
kaks sünnitoetust a´ 2000 krooni ja üks ühekord-
ne sotsiaaltoetus 300 krooni.

 Tasuda O.G. MTÜ Hellenurme Mõis hoolde-
kodu kohamaksust osa, 1700 krooni märtsikuu ja 
aprillikuu 2010 eest.  

 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.

12. ja 19.03.2010 korraldati:

 Paluti Lõuna Pensioniameti Viljandi büroo Valga 
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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

Peagi kevad ja tööplaane ette tehes kuulu-
tab Palupera Vallavalitsus välja alljärgnevad 
hanked, et jätkata töiselt hiljem:
   Palupera põhikooli kuuri restaureerimise 
minimaalsete remonttööde teostamine – katuse 
ülemise osa demontaaž ja viimine projektijärgsesse 
kõrgusse ning kaldenurka; karkass-seina ehitus 
tellija materjalist; katusele valtsitud tsingitud 
teraspleki paigaldus (56 m²) ja välisvoodri paran-
dused (11 m²). 
Töövõtus sisalduvad tööd teostatakse orienteeruvalt 
maikuus. Pakkuja peab omama Muinsuskaitseameti 
poolt väljastatud kehtivat restaureerimistööde tege-
vusluba ja MTR registreeringut. Ehitusprojektiga saab 
tutvuda tellija juures.

   Nõuni puhkeala hooldetööde teostamine 
– tiheda võsa ja peenmetsa ning keskmise metsa 
(Ø 8-13cm) raie saega, käsitsi kokku ca 2,2 ha. Ena-
mus madal kaldaala, osaliselt vees; kallasrajal võsa 
ja peenmets põletatakse. Eemaldatakse kuivanud 
ja vigased puud, säilitatakse võimalikult palju 
olemasolevat kõrghaljastust ja järve kaldaäärsed 
suured lepad. Heinamaa ca 1,2 ha vertikaalplanee-
rimine, võimalik kraavitus. Säilitatakse olemasolev 
reljeef. Supluskoha, ca 1000 m², veetaimedest 
puhastamine, riide paigaldus põhja; liiva vedu ja 
paigaldus kaldaalale ja platvormi siseruumi (kuni 
600 m³, olenevalt pakkumusest). Kahe infos-
tendi paigaldus koos postide, alustega. Stendid 
(900x600mm) tellija poolt. Lõkkekoha väljaehitus 
koos grillrestiga. 
Hooldetööde selgitav joonis detailplaneeringust 
saadaval valla kodulehel. Töövõtus sisalduvad tööd 
teostatakse suvel, kokkuleppel teostaja-tellija.

   Tallimäe elamu sotsiaalkorterite akende 
vahetus – puidust 6 akna (ca laius 115 x kõrgus 
130 mm) valmistamine (võimalikult sarnane 
olemasolevatega) ja paigaldus, s.h. põskede 
viimistlus. Piirdekonstruktsioonide, aknaava muut-
mist ei toimu. Aknaraamide mõõdud täpsustada 
eelnevalt aknaavade järgi kohapeal. Võta eelnevalt 
ühendust vallavalitsusega. Kõnealuste akende asu-
koht majas – inv.joonis saadaval valla kodulehel. 

klienditeenindusel jätkata emale peretoetuste 
maksmist tütre eest.

 Arutati valla kriisikomisjoni koosseisu ja põ-
himääruse eelnõusid. Eelnõud esitatakse koos-
kõlastamiseks Lõuna-Eesti Päästekeskusele. 
Kooskõlastuste järgselt komisjon kinnitatakse ja 
põhimäärus kehtestatakse. 

 Anti kolm ühekordset õppetoetust a´ 600 
krooni, üks küttepuude toetus 1000 krooni ja 
kuus ühekordset sotsiaaltoetust a´ 300 krooni.

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust 
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemi-
seks. Otsustamise üldpõhimõte on – tähtajaliselt 
rahuldatakse vaid alaliste elaniketa majapidami-
sed, aastaringselt majapidamises elavad jäätme-
valdajad lugeda Jäätmeseaduse § 69 lg 1 alusel 
liitunuks korraldatud jäätmeveoga.

 Kinnitati toimetuleku saajate nimekiri kogu-
summas 9753 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse 
saaja summas 200 krooni.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Oto August Mehik 4. veebruaril
Enriko Suur  3. märtsil

Töövõtus sisalduvad tööd teostatakse aprilli-maikuus 
2010. Võimalik, et tellitakse töö osade kaupa.

   Nõuni kultuurimaja keskküttesüsteemide 
väljaehitamine – küttetorustiku ehitus, liiniseadete 
ja –armatuuri ehitus, 21 radiaatori jm materjalide 
tarne ja paigaldus, 21 kmpl termoregulaatorite jm 
paigaldus, puurimistööd ja viimistlusparandused. 
Töövõtus sisalduvad tööd teostatakse aprillis-mais 
2010. Pakkuja peab omama MTR registreeringut. 
Ehitusprojektiga saab tutvuda tellija juures.

   Valla teeregistris olevate teede greiderdami-
ne – ühekordne ring greiderdamist vajavate teede 
osas on ca 40 km. Aasta jooksul tuleb greiderdada 
vastavalt vajadusele ja ilmastikule 2-3 korda. 
Ootame töötunni hinda ja tööd teostava masina ise-
loomustust pakkujalt, kes omab Maanteeameti poolt 
väljastatud teehoiutööde tegevusluba. Mainida ära 
käibemaksukohuslus ja kasuks tulevad ka kogemused. 
Esimene ring tuleb teostada peagi!

   Kase kinnistu kanalisatsioonitorustiku 
rekonstrueerimine – kinnistu asub Hellenurmes. 
Rekonstrueeritava kanalisatsioonitorustiku pikkus 
on 66m (de 160mm) ja 36m (de 110m). Paigaldada 
tuleb 5 plastkaevu 560/500mm. Töö käigus tuleb 
likvideerida ja utiliseerida ka vanad r/b kanalisatsi-
oonikaevud. Eramaa asfalteerimist hange ei sisalda. 
Tööde eskiisjoonis saadaval valla kodulehel.

   Dreenivate 2 kanalisatsioonikaevu väljava-
hetamine – amortiseerunud r/b-kaevud Hellenur-
mes lammutada, utiliseerida. Ehitusaegselt reovee 
ümberpumpamine, veetõrje, kaevude paigaldamine, 
torustike ümberehitamine, tihendatud tagasitäide.

Kõikide hangete kohta saad enam infot valla veebilehelt 
www.palupera.ee , samas ka hinnapakkumuste blanketid 
(v.a. Tallimäe elamu aknad, kus pakkumus vormistada 
vabas vormis ja greideri teenus) ja vallavalitsusest. Hin-
napakkumused saata hiljemalt 2. aprillil 2010 Palupera 
Vallavalitsusele, kinnises ümbrikus. Kõik pakkumused pea-
vad olema jõus 180 päeva esitamisest ja ehitustööde puhul 
kehtib töödele ning materjalidele garantii 2 aastat. Seega 
tuleks arvestada vajadusel ka postiteeninduse ajaga. Ümb-
rikule peale märge vastava hanke nimetusega. 

Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Palupera HANKED 2010 KEVAD

Nõuni raamatukogu viis uut arvutit on kasu-
tusel ja tihti hõivatud. Eelmisel  neljapäeval 
oli aga arvutikasutajaid topeltkogus, sest 

toimus Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastatud 
tasuta internetikoolitus. Sellest, mis vahe on arvu-

Teade
Palupera vallavalitsus annab võimaluse 

lammutada Palupera külas asuv 
Pärgi elamu kõrvalhoone 

küttematerjaliks. 
   Ehitise ala tuleb korrastada, jäätmed utiliseerida. 

Kirjalikus avalduses põhjenda oma vajadust ja 
kinnita valmisolekut lammutustöö nõuetekohaseks 

teostamiseks hiljemalt 1. juuniks 2010. 

   Avaldus Palupera vallavalitsusele esita hiljemalt 
2. aprillil kinnises ümbrikus, märkega 

Pärgi kõrvalhoone.

AVALIK ARUTELU

Neeruti II kruusakarjääri loa 
taotlusest

toimub Nõuni kultuurimajas 30. märtsil 
algusega kell 18.00.

Materjalidega saab tutvuda www.palupera.ee 
- Eelnõud ja istungid. 

Kutsutud on Keskkonnaamet ja loa taotleja ning 
keskkonnaalase eksperthinnangu koostaja. Ooda-
takse kõiki vallavolikogu- ja vallavalitsuse liikmeid, 
Neeruti ja naaberkülade elanikke ning teisigi asjast 
huvitatuid.

tihiirel ja pärishiirel, kuidas arvutiga sõbraks saada, 
kuidas intrnetist lugeda ära värsked uudised- kõike 
seda õpetas Palupera kooli arvutiõpetaja Aivo Kivila. 
Nii mõnigi meie eakatest õppuritest istus arvuti taha 
esmakordselt, teine oli natuke toksinud lapselapse 
abiga ja kolmas oskas arvuti käima panna, aga puudu 
jäi julgusest nõndanimetatud keerulisi tehinguid teha, 
nagu näiteks pangaülekanded iseseisvalt toimetada. 
Koos õppides ja õpetajalt abi saades oldi koolitusega 
rahul. Kannatamatult oodatakse järgmist koolitust. 
Kavas on uued teadmised, meili saatmine, ID kaar-
di kasutamine jne. Et õpitud oskused ei ununeks, 
tehakse koduski kodutöid (vana lapselapse arvuti 
sobib vanaemale küll klaviatuuril tähtede otsimiseks 
ja sõnade rittaseadmiseks). Kuigi vanasõna ütleb, 
et „Mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea“, siis meie 
kandis võiks olla vanasõna „Mida õpib Juku, seda 
õpib ka Juhan heameelega.“

MARIKA VIKS

Ole kaasas! internetikoolitus 
Nõuni raamatukogus

K oos päikese ja vähe soojema ilmaga jõudis 
laupäeval, 20. märtsil  kell 19.32 kevad ka mei-
le Nõuni. Kellel natukenegi kevade algus mee-

le rõõmsamaks tegi, seadis sammud kultuurimaja 
poole, et ansambli Veskivi  saatel tantsu keerutada. 
Vahvad pillipoisid  oma toredate lugudega ei jätnud 
kedagi külmaks ja tantsupõrand oli tantsijaid täis. 
Kaasaplakutamislusti pakkusid Elva flamenkotantsi-
jad temperamentsete tantsudega.
   Koos kevadega tuli ka lastele vaheaeg. Koos teeme 
vaheaja põnevaks! kõlas hüüdlause. Pühapäeva öö 
kuulus NÖFile ehk Nõuni ÖöFilmile, kust ei puudu-
nud traditsioonilised ahjukartulid ja mõnigi poiss, 
kes esimest korda läks magama järgmise päeva 
lõunapaiku kodus. Tüdrukud  lavastasid ja filmisid 
ise oma stenaariumi järgi noorteteemalist filmi.Ja 

kel filmivaatamise isu parasjagu ei olnud, sai raama-
tukogus arvutis surfata.(kommentaarid:Ahjukartulit 
sai! Siis sai kaua üleval olla!Aeg, kui saab oma filmi 
teha!). Esmaspäeval sai käsitööõpitoas maalida siidi- 
salli, rätikut, linikut, vitraaži. (Kommentaarid: Vinge 
oli värvi laiali pritsida! Salli oli vahva teha!). 
   Teisipäeval olid meil kohtumisring, et saada 
teadmisi Kaitseliidust. Valgamaa maleva vabatahli-
kud noortejuhendajad Maarja ja Marje korraldasid 
meile toredaid ja lustakaid mänge ning rääkisid 
Kodutütarde ja Noorkotkaste tegemistest. Otepää 
piirkonna juht Marko tutvustas Kaitseliidu struktuuri 
ja  ülesandeid. Ja siis tuli kindlasti kõige põnevam 
osa. Kõik, kel soovi oli, said täpsust tulistada laser-
kuulidega relvastimulaatorist, mis tulemused ja relva 
sihiku liikumistee suurelt  ekraanile kuvas. Ja soo-

visid loomulikult kõik. (Kommentaarid: Sai pauku 
teha!Meeldis lasta1Sai tuh-tuh teha). 
   Kolmapäeval kohtusid loodusesõbrad margit ja 
Tarmo loodusesõpradega ehk siis meiega. Vaata-
sime Arne Aderi slaide Otepää 12 kuud, rääkisime 
kevadest ja loodusest, võistlesime loodusteemali-
ses Kuldvillakus, kus auhindadeks olid Lõuna-Eesti 
kaitsealade postkaartide komplektid. (Kommentaa-
rid: Suht norm oli! Ilusad pildid!)
   Neljapäeval tuli külla Valgjärve valla ANK ehk 
Avatud NoorteKeskus. Viis noorhärrat, mõnel neist 
kanda raske mõisa toatüdruku roll, etendasid lusta-
kat näitamängu „Ärapõletatud peigmehed!“. Õhtut 
jäi lõptama disko, puldis ikka needsamad näitemän-
gust tuttavad noormehed Hener.H ja DJ Karl.   
   Mis sest, et kevad vaheldus päris tihti jälle talvega 
ja päike lumesajuga, ikkagi oli põnev vaheaeg, kui 
viitsisid ise midagi ette võtta.

MARIKA VIKS 

Kevad jõudis ka meile!

9. aprillil algusega kell 19.00 
mängib Vastse-Kuuste kultuurimaja 
näitegrupp 
Nõuni kultuurimajas A.Kleiuse 
näidendit kolmes vaatuses

 „Purjus laip“.
Pilet täiskasvanutele 40 ja 

lastele 20 krooni.
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SÜNNID

Puka Vallavolikogus 
23. märtsil

 Kinnitati 2010. aasta eelarve tulude ja kulude 
lõikes 21 900 585,53.

 Kinnitati revisjonikomisjoni tööplaan aastaks 
2010.

 Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru re-
giooni poolt Valga Teed OÜle Helmi-Aakre liiva-
maardlas Helmi-Aakre IV mäeeraldisele maavarade 
kaevandamiseks kaevandamise loa väljastamisega. 
Nõusolekusse märgiti järgmised tingimused: 1) ka-
evandamisega kaasnevate mõjude korral põhjaveele 
ja selle tasemele kannab tekkivad kulutused tööde 
teostaja; 2) kaevandajal tagada maavarade väljaveoks 
kasutatava tee korrashoid kogu tööde teostamise 
ajal, muuta tee tolmuvabaks ning paigaldada kiiruse 
piirangu märgid (40 km/ha); 3) Määratleda tööajaks 
ajavahemik 7.-21.00, tagades sellega öörahu.

Puka Vallavalitsuses 
märtsis:

 Bruno Junk Käimisklubi korraldab käesoleval 
aastal Bruno Junki mälestusvõistlusi viieteistküm-
nendat korda. Osa võtavad ka külalisvõistlejad Lätist, 
Leedust, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Poolast, 
Ukrainast ja Austraaliast. Puka Vallavalitsus toetab 
ürtust 1500.- krooni ulatuses.

 Kinnitati Puka valla haridusasutustes õpilaskoha 
tegevuskulu arvestuslik maksumus 2010. aastaks 
ühe lapse/õpilase kohta: Aakre Lasteaed-Algkoolis 
3830.-; Puka Keskkoolis 1732.-; Puka Lasteaias  
3484.-

 Nõustuti Kolli külas asuva Pääsukese maaüksuse, 
suurusega 17,87 ha kasutusvaldusse andmisega.

 Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru re-
giooni poolt Aktsiaseltsile Jumek saasteloa väljasta-
misega Vaardi külas asuvale katlamajale ja mööbli-
tööstusele.  

 Otsustati väljastada kasutusload Osaühingule 
Jaotusvõrk Meegaste külas asuva Urmi 10/0,4 kV 
alajaama 0,4 kV fiider F2 ja 0,4 kV maakaabelliinide 
ning Plika külas asuva Plika alajaama F1 pingepa-
randuse kasutamiseks.

 Tunnustati Puka Keskkooli tublisid osalejaid:
1)piirkonnavooru olümpiaadidel: emakeeles Kaari 
Tilga III ja Airi Markov II-III, matemaatikas Karel-
Romet Pedajas I, Anni Suun III, Karl Kadaja III, 
Ardi Kurg III, ajaloos Airi Markov I ja Laura 
Tiirmaa III; 
2)Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku meistri-
võistlused: Karel Tilga kaugushüppes (PC) III ;
3)Valgamaa meistrivõistlused korvpallis: 6.-7.kl pois-
te arvestuses II koht : Kaimar Koslov, Pärt Kuvvas, 
Kalev Nurmetu, Karel-Romet Pedajas, Joel Popov, 
Karel Sarv, Mihkel Tamm, Karel Tilga; 7.-9. klas-
si poiste arvestuses II koht: Kevin-Ristjan Pedajas, 
Risto-Mikk Jürgenson, Siim Frantz, Reeno Sööt, 
Keido Luik, Reijo Jõesaar, Alar Sarnit, Erki Kurvits; 
kuni 12. klassi tüdrukute arvestuses I koht: Kaari 
Tilga, Helena Hendrikson, Triinu Nurmetu, Eliise 
Nurmetu, Arette Riis, Carol Tutk, Teele Tiidt, Kertu 
Tilga, Agne Sööt; 10.-12. klassi poiste arvestuses I 
koht Tarmo Jõesaar, Martti Kõiv, Henri Püüa, Erki 
Ööbik, Alari Suun, Kaidar Kingo, Madis Lepasaar, 
Valter Vaht, Mirko Karu, Rasmus Põldsepp  

 Otsustati maksta ühekordset toetust 6232.- , ühele 
vanemale sünnitoetust 5000.- krooni ning  toimetu-
lekutoetust 10 taotlejale.

AMETLIK INFO

Puka vald Valgamaa valdade 
ja linnade talimängudel

Meie valla sportlased esinesid edukalt maakonna 
talimängudel. Parimaid kohti said: kabes II koht 
(Elle Luik, Enno Allev, Adu Kurg), õhupüssist 
laskmises II koht (Aire Jaama, Aare Jaama, Kaidur 
Pedajas), tänavakorvpallis III koht (Mario Kants, 
Miko Sarapuu, Tarmo Jõesaar, Kenneth Herm, 
Argo Kaldmäe).
   Suusatamise kokkuvõttes saadi VII koht. Aili 
Popp võitis esikoha nii klassikas kui ka vabatehni-
kas, kaks esikohta sai oma vanusegrupis ka Ene 
Aigro, Piret Vahi oli III vabatehnikas, Kunnar Vahi 
III vabatehnikas, Madis Milvek 13. Klassikas ja 16. 
Vabatehnikas, Lembit Villem IV klassikas.
   Täname võistlejaid ning soovime neile kaunist 
kevadet!

Puka vallavalitsus

Puka Vallavalitsus MÜÜB 

28. aprillil kell 10.00 Puka vallavalitsuses, 
aadressil Kooli tn 6, Puka alevik, Valgamaa 

toimuval suulisel enampakkumisel alljärgneva 
vara:

Sõiduauto Volkswagen Passat, v.a 1992, 
alghind 5120.00 krooni.

Osavõtu tasu 100.- krooni, tagatisraha 10% eseme 
alghinnast tasuda vähemalt 1 tund enne enampak-

kumise algust kohapeal kassasse või Puka 
Vallavalitsuse arvele SEB 10202000580004.

   Avaldusi enampakkumisel osalemiseks võetakse 
vastu kuni 26. aprill 2010. a kell 16.00.

   Info telefonil 51 87 285, 56 153 340.

Paljudel rahvastel maailmas pole oma keelt 
ja oma riiki. Meie – eestlased – oleme üks 
neist õnnelikest, kellel on need mõlemad. 

Iga päev me sellele ei mõtle. On tore, et aastas 
on üks päev, mil me oma emakeelele rohkem 
tähelepanu pöörame.
   Ettevalmistused algasid Aakre koolis juba mitu 
nädalat enne emakeelepäeva. Lapsed valmista-
sid kunstiõpetuse tunnis ja kodus lapsevane-
mate abiga oma raamatut. Oma raamatul pidi 
olema kaunistatud kaas, tiitelleht, numbrid, tekst 
, illustratsioonid, sisukord – nii nagu päris raama-
tul olema peab. Püüdsime ette kujutada, et oleme 
ise nii autorid, illustraatorid kui ka kirjastajad. 
Lapsed valisid teemaks põhiliselt oma loomad 
ja kodu, poiste lemmikteema on muidugi sport ja 
autod, kuid oli ka muinasjutte ja naljaraamatuid. 
Raiko Undrits meisterdas nii väikese raamatu, et 
seda pidi luubiga lugema. Lõpuks see kaduski 
kuhugi ära. 
   Seoses Eesti oma postkaardi 116. aastapäeva-
ga korraldasime vanade postkaartide näituse. 
Huvitav fakt postkaartide ajaloo kohta on see, et 
esimesed kaardid olid valged, ilma pildita. Vanim 
kaart meie näitusel oli pärit eelmise sajandi algu-
sest, selle temaatika kestab aga põlvest põlve – 
kuri ämm. Postkaartidelt saab näha ka trükitehni-
ka ja keele arengut, valitsevat moodi ja tegevusi-
toimetusi. Head meelt teeb see, et paljud lapseva-
nemad ja vanavanemad on vanu postkaarte alles 
hoidnud, see on ju meie endi ajalugu.
   Käimasoleval lugemisaastal sidusime emakee-
lepäeva oma lemmikraamatutega. Igaüks kehas-
tus oma lemmikraamatu tegelaseks ja esitas 

Mari-Liis Vaiksoo  6.märtsil

TEADE

Puka Aianduse ja Mesinduse Seltsi liikmete 
üldkoosolek toimub teisipäeval, 

30. märtsil k.a kell 13 

Puka alevikus Kesk tn 15 asuvas 
aianduse majas.

Ootame rohket osavõttu.

lühikese etteaste teistele äraarvamiseks. Päeva 
juht õpetaja Merle Kiissa oli lastele ise heaks 
eeskujuks. Ta mängis Punamütsikese vanaema. 
Kohal olid hobune, printsessid, tuletõrjeko-
erad Nublud, autod, Pipi koos sõpradega, vahva 
rätsep, Vahtramäe Emil. Kõige meeleolukam ja 
tõepärasem oli Karoliina Undritsa mängitud Pisik 

raamatust „Sööbik ja Pisik“. Kõik lapsed olid 
vaeva näinud ja etteasteid oli lausa lust jälgida. 
Järgnes muinasjututeemaline viktoriin. Päeva 
lõpetas ühine multifilmi vaatamine kõigi laste 
lemmikust, koeratüdruk Lottest, Eesti oma film 
meie oma keeles.

Õpetaja LIINA LAASER

Emakeelekuu Aakre koolis 

Lemmikraamatu tutvustajad oma etteastet ootamas.
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23. märtsil toimunud volikogu istungil oli päeva-
korra esimeseks punktiks Puka valla 2010. aasta 
eelarve teine lugemine ja vastuvõtmine.
   Esimesel lugemisel vastasid pearaamatupidaja 
ja vallavanem volikogu küsimustele eelarve 
kohta,seekord oli aeg otsustada. Vallavalitsuse 
esitatud eelarve eelnõu muutmiseks ei esitatud 
tähtaegselt ühtegi ettepanekut ja muutmise 
eelnõud. Istungi ajal esitati ettepanek maamaksu 
tulude laekumise prognoosi suurendamiseks, kuid 
sellist ettepanekut ei saanud hääletada, kuna see 
ei vastanud eelnõudele esitatavatele nõuetele.
   Hääletamisel oli eelarve vastuvõtmise poolt koa-
litsioon 7 häälega ja vastu oli opositsioon 6 hää-
lega. Imestama paneb see, et vastu hääletajatel ei 
olnud taas esitada ühtegi ettepanekut. Kas see on 
konstruktiivne tegevus ja vastab valijate huvidele, 
jääb juba inimeste otsustada.
   Volikogu lõppedes heitsid mõned opositsiooni 
liikmed ette, et miks kajastab vallavanem volikogu 
istungeid ajalehes. Selgitasin siis neile, et oma 
arvamuse avaldamine on minu kodanikuõigus ja 
teisalt tunnen, et olen oma toetajatele kohustatud 
selgitama vallas toimuvat. Enne valimisi lubasid 
paljud läbipaistvat tegevust, aga täna kardetakse 
seda. Volikogu liikmetele tahaks soovitada, et ärge 
siis tehke otsuseid, mida pärast on vaja häbeneda.

Eelarve koostamisest veel nii palju, et selle 

aasta eelarve on korduvalt ja väga põhjalikult läbi 
arutatud asutuste juhtidega. Samas on see ka kee-
rukamalt ning raskemini koostatud eelarve minu 

vallas töötamise aja jooksul. Prioriteet on eelarves 
haridusel ja investeeringute tegemiseks projektide 
kaudu täiendavate vahendite taotlemisel.

HEIKI KADAJA

Puka Vallavolikogu võttis vastu  2010. aasta EELARVE

Lauluvõistlus Pukas

11. märtsil toimus Puka Keskkoolis 
lauluvõistluse „Valgamaa Laululaps“ 
Puka piirkondlik voor. Kokku astus 
üles 18 last ja noort vanuses 5-18. 
Kõige rohkem oli laululapsi vanus-
erühmas 8-10. 
   Zhürii otsustas, et järgmisesse 
vooru Sangastesse lähevad 
Rasmus Prii, Mairo Kõiv, Kadi Prii, 
Sandra Kuus, Marge Koort, Henri 
Härm, Stella Trees, Kristiina Kingo, 
Merlicande Lehtsaar, Eneliin Treff-
ner, Agne Sööt. 
   Täname kõiki osalejaid ning soo-
vime jõudu laulmistee jätkamiseks.

Zhürii nimel KERSTI SALUJÕE

 2009 2010

Tulud  23 500 21 900
Kulud  23 500 21 900

Volikogu  121 123
Vallavalitsus  849 786
Reservfond  11 42
Rahandus  131 116
Omavalitsuste Liit  440 215
Korrakaitse  3,1   5,6
Maakorraldus  342  140
Ehitus ja arendus  85  133
Teede hooldus   658 658
Maj. Haldus  535 506
Jäätmekäitlus  45 40
Haljastus   168 164
Keskkonnakaitse  88 80
Veevarustus (kaevu projekt) 55 10
Tänavavalgustus  110 110
Elamumajandus  693 591
Kalmistu  76 72
Ambulatoorium  20 10

Lisan eelarve võrdluse 2009. ja 2010. aasta kohta (tuhandetes kroonides)

Kunstikool  386 357
Vaba aeg ja sport  120                90   
  (lisaks Võrtsjärve Mängud)

Aakre raamatukogu  205 195
Kuigatsi raamatukogu  286 269
Puka raamatukogu  154 138
Aakre rahvamaja  413 410
Puka rahvamaja 392 346
Kino 19 36
Ajaleht  102 65
Asutuste toetamine  20 20
Puka lasteaed  177 168
Aakre algkool-last.  2 268 2 535
Puka KK  7 662  7 099
Õpilasliinid  802 691
Õpilased teistes koolides  900 850
Puudega inim. Toetus  645 591
Hooldekodude tasu  410 360
Perede ja laste sots. kaitse  211 243
Sots. toetused  335  252
Sots. töötajad  232 247

2009       2010
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Laulukonkursi „Valgamaa Laululaps 
2010“ Sangaste-Puka-Palupera eelvoor 
toimus 16. märtsil Sangaste Seltsima-

jas. Osales 20 lauljat viies vanusegrupis.
   Žürii sõnul oli kõige raskem teha otsust 
8-10aastaste ja 11-13aastaste vanuserüh-
mas. Pika kaalumise ja isegi vaidluse 
tulemusel otsustas žürii koosseisus Piret 
Stepanov (Sangaste Lasteaia muusikaõpe-
taja), Tõnu Varjun (ansambli The Stor 
ja Jukebox liige), Janek Paeglis (Antsla 
Kultuuri- ja Spordikeskuse juhataja, ansam-
bel „Kahtlane Sahin liige ja kitarriõpetaja 
Sangaste Seltsimajas) saata maakondlikule 
laulupäevale järgmised lauljad:
5-7aastased: Rasmus Prii (Puka Keskkool, 
juhendaja Sille Lõõndre),
8-10a.: Eliise Aamer (Keeni Põhikool, 
juhendaja Anu Vares),
11-13a. Eleen Jääger (Keeni Põhikool, 
juhendaja Anu Vares),

14-15a. Hanna-Liisa Tamm (Palupera 
Põhikool, juhendaja Evald Raidma),
16-18a.: Karin Korka (Lähte Ühisgüm-

naasium, juhendaja Anu Vares).
 Valgamaa laulupäev toimub 10. aprillil 
Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses.

Laululine hommikupoolik Sangastes

Edukad sangastelased 
talimängudel

Sangaste vald võitis esikoha Valgamaa 
Talimängud väiksemate valdade (alla 
2000 elaniku) arvestuses Karula ja Palu-

pera valla ees. Üldarvestuses edestasid meie 
valda ainult Valga ja Tõrva linn. 
   Sangaste Vallavalitsuselt sügav kummardus 
meie tublidele kodanikele, kes meid lusti ja rõõ-
muga talimängudel edukalt esindasid, Sangaste 
nime auga hoidsid ning meie valla võidule tõid.
   Alati teie üle rõõmsad: Kairi Aamer, Peeter 
Adler, Priit Areng, Revo Falkenberg, Helev 
Gross, Aime Ilves, Kalev Ilves, Valda Karavin, 
Kalev Kaseväli, Kristo Koik, Helju Kõiv, Kuldar 
Kõiv, Ruth Kõiv, Sulev Kõiv, Lauri Nämi, Lauri 
Oja, Tormi Oja, Merlyn Oper, Marjan Pavlovitš, 
Janek Paramonov, Mairo Peterson, Mati Rauds-
epp, Martin Talv, Margo Toom, Randa Undrus, 
Rando Undrus, Marili Vihmann, Viljar Vihmann, 
Imre Õim.
   Eraldi tänu kuulub kindlasti Mati Raudsepale, 
kes nii suurepärase meeskonna kokku pani!

Sangaste Vallavolikogu ja Vallavalitsus

tungi alustanud. Hoidkem ikkagi kõik enda ja 
oma naabri varal silm hoolega peal. On karta 
kaaskodaniku omandi ihalemise himu suuremat 
kasvu, kus metall ja muu maine vara iseärnis ah-
vatlevaks muutub. Õlut tahab ka pätt kevadise 
mätta peal juua ja kuskilt peab ju ,,füüri” saama. 
Arvatavasti on see üks meid ees ootavaid ke-
vadmuresid. 
   Kevad toob lume alt väljasulava prahi, pulmi 
pidavad koertekarjad ja mudased kruusateed, li-
saks kõigele ilusale. Kindlasti viib suurvesi mõne 
truubi ja teelõigugi ning seegi on paratamatu. 
Palume sellest valda rahulikult teada anda ja küll 
asja aetakse. Vaatamata jahimeeste poolt metsa 

viidud viljakoormatele võtab talv ilmselt pooled 
metskitsed igavestele aasadele. Vaadakem vaid, 
et teil oma koerad kinni oleks ega pääseks nõrku 
loomi ei murdma. 
   Ja kui mõni noor ja asjalik lastega pere on töö-
tajäämise tõttu väga hädas või isegi pangapapad 
kodu kallale kippumas, tulge ja rääkige ka vallas 
oma murest. Jagama peab ka muret, äkki on 
mingit nõugi leida. Teie mure on ka meie mure. 
Kevad toob siiski ka ehitustegevust vallas ja elu 
päris seisma ei jää. Elementaarne saab tehtud, 
kuigi rahakoti raudu paotame väga ihnelt. Mis 
teha, ka meil on masu! 
   Kõigile kaaskondsetele ja headele naabritele 
kevadetervitus ja palju päikest!

KAIDO TAMBERG

Kui me Milano lennujaamas oma kohvrid kätte olime saanud, algas 
kolmetunnine bussireis läbi pimeda Põhja-Itaalia. Muud ei oskagi 

öelda, kui et teed olid väga head: ei raputanud ega loksutanud. Loo-
duse ilu jäi meil sel õhtul pimeduse tõttu nägemata. Küll aga kogesime 
veel hilistel õhtutundidelgi itaallaste temperamenti ja külalislahkust.
   Sihtkohas ootas meid väike mõnus kohvik, kus üsna pea pärast 
kohtade sissevõtmist eestlastele sobiliku pika laua taga naerulsui ser-
veeriti lasanjet, makarone ja spagette. Kõhud olid pikast reisipäevast 
tühjad ja kõik pakutav kadus laudadelt imekiiresti.
   Ees ootas esimene öö võõral maal. Õpetajad suunati hotelli ja lap-
sed leidsid hämaralt hotelliõuelt oma uued pered. Kui kõigil oli teada, 
kellega ja kuhu suundutakse, mindi imekiiresti laiali, et päev saaks ra-
huliku lõpu. Väike, 42-ruutkilomeetrine linnake Riva del Garda oli meid 
omaks võtnud. Ööpimeduses nägime akendest kõrgustes helklevaid 
tulekesi, mis lasksid aimata, kui kõrged mäed meid ümbritsevad. 
   Oletus osutus aga tagasihoidlikuks, kui hommikul päikesevalgus 
ümbritsevate mägede tegeliku kõrguse paljastas. Mõni pidi pärast 
ärkamist mitu korda õhku ahmima, kui nägi, et maja, millesse ta 
ööbima oli viidud, asus kuristiku serval. Ja maja taga oli tohutult kõrge 
mägi. Tekkis küsimus, kuidas see maja selle mäe küljes püsib?
   Esimene päev algas bussireisiga. Võtsime suuna Verona linnale. 
Kõik põhjamaadest saabunud külalised ahmisid pilkudega bussiaknast 
avanevat looduse ilu. Lund polnud mitte sentimeetritki, mandariinid 
ja sidrunid rippusid puu otsas (viimased küll katuse all, aga siiski), 
palmid kahisesid kerges tuules, mäed ja maaliline Itaalia suurim Garda 
järv lisasid oma võlud. Veronas külastasime Romeo ja Juliaga seotud 
paigakest, imetlesime kuulsat Julia rõdu, nägime amfiteatrit, jaluta-
sime imeilusatel tänavatel ja sõna otseses mõttes ronisime bussiga 
mäe otsa, et seda linnakest ka ülevalt kaeda. Hingemattev ilu! Õhtul 
kogunes kogu reisiseltskond esimesele ametlikule koosviibimisele, 
kus pärast imepäraste toitude nautimist arutati ühisprojekti käigus 
valmima pidava näitemangu üksikasju.
   Teine päev möödus Scipio Sighele koolis. Oli tõsise töökoosolekuga 
päev. Kõik osa võtvad koolid esitlesid kodutööna valminud fotoprojek-
te, fotoplakateid ja muid tegevusi. Meeleolu püsis kõigil kõrgpunktis, 
sest kõik olid juba sõpradeks saanud ja enam polnud takistuseks, kas 
oli tuldud Eestist, Lätist, Leedust, Poolast või oli tegemist kohalikega. 
   Keeletakistust ei paistnud küll kellelgi olevat – kui sõnadest tuli puu-
du, võeti appi kehakeel ja paber-pliiats. Selleks ajaks, kui ühisnäidendi 
proov algas, suheldi juba igas keeles. Näitlejad viiest riigist tegid tublit 
koostööd ja nii sündis õhtuks imetore teatritükk, kus rahvus, vanus, 
keel ega miski muu ei olnud takistuseks. Lavatüki valmimisega sa-
maaegselt toimus direktorite nõupidamine. Töisele päevale andis tore-
da jätku väike jalutuskäik läbi kevadiselt kauni Riva del Garda linnapea 
juurde. Rõõmus ja naeratav linnapea tervitas külalisi ja kinkis kõigile 
raamatukese, milles ilutsesid vahvad pildikesed kohalikust elust-olust. 
Järjekordne ilus päev oli õhtusse tiksumas.
   Kolmas päev üllatas meid taas looduse võludega, sest see möödus 
päris kõrgeid mägesid ja pikki tunneleid mõõtes. Kohati läksid bussi-
sõidul isegi kõrvad lukku: nii kõrgel olime! Natuke kahju oli, et ilm oli 
üsna sombune, kõikjal uduvine ja päike meid üles ei leidnud. Aga see 
ei rikkunud meeleolu ega uudishimu kohaliku kultuuri ja ajaloo vastu. 
   Kõigepealt sõitsimegi Trento provintsi spordi- ja kultuurinõunikuga 
kohtuma. Pisike naerusuine ministriproua rõõmustas kogu delegat-
siooni üle, vahetati tänukingitusi, häid sõnu ja sooje pilke. Meeldiv 
sissejuhatus ülejäänud päevale. Uuesti bussi ja sõitma! Ees ootasid 
Doblino järv ja loss, Trento katedraal, Buonconsiglio loss. Võrratu! 
   Jätkasime oma teekonda veelgi kõrgematele mägedele. Roveretos 
tutvusime rahukellaga „Maria Dolens“. Kõigepealt avanes ilus vaatepilt 
alla orgu linnale (400 meetrit lahutas meid sellest ilusast linnast: nii 
suured olid kõrguste vahed linnas), vaatepildi muutis veelgi hinge-
matvamaks giidi jutt rahukellast ja sellega seonduvast. See on suurim 
omataoline töötav kell maailmas. Igal õhtul kell kuus laseb ta oma kõ-
lal sada korda üle oru kajada, ta teeb seda juba aastast 1924, et hoida 
mälestust inimestest, kes on iial sõdades langenud. Kella võimsusest 
ja ilust võlutuina alustasime laskumist orgu. Nii mõnigi mittekohalik 
pidi kurvides hinge kinni hoidma: bussi pidurid krigisesid, teepiirdeid 
ei olnud, liikumisruum oli kitsas, pidurite puudumisel oleks oodanud 
meid mõnesajameetrine õhulend. Aga liikluskultuur on viisakas – kõik 
mahuvad liiklema igas suunas igasuguse sõiduvahendiga, olgu see 
siis buss või jalgratas. Saime giidilt teada, et busside vanus ei ületa 
reeglina kuut-seitset aastat, nii et pidurite pärast pabistama ei pea. 
Rahustav uudis! 
   Neljas päev algas ühisteatri prooviga. Uskumatu, et seda tükki on 
proovitud ainult ühel päeval – tundus kuidagi nii küps ja valmis. Esine-
jate seltskond on nii ühte sulanud, et enam ei teegi vahet, kust riigist 
on keegi. Koostöö sujub ilma igasuguse pingutuseta. Aga see oligi 
eesmärk: õppida tolerantsust ja teha kõigiga koostööd. Pärast teat-
riproovi esitasid koolid kodutööna valminud etenduse „Must-valge“. 
Iga riik oli selle ülesande lahendanud erinevalt: mõnel oli tehtud väike 
filmike, mõnel oli kokku pandud näidendike, mida esitati. See tegigi 
asja huvitavaks, et näha sai erinevaid vaatepunkte ja teostusi. Enne 
teatrietenduse peaettekannet said õpetajad tutvuda ka kooliga. 
   Kooli direktor tegi külalistele väga huvitava ringkäigu ja andis ülevaa-
te Itaalia haridussüsteemist. Kuulajad said nii mõndagi huvitavat kõrva 
taha panna. Teatrietendust olid vaatama kogunenud õpetajad, õpi-
lased, lapsevanemad. Kontsert oli meeleolukas ja keegi ei kahelnud, 
et ka kordaläinud ja tohutut aplausi väärt. Õhtul kogunesid kõik asjao-
salised kohvikusse, kus toimus hüvastijätuõhtu. Oli väga meeleolukas 
koosviibimine. Ka sel õhtul jätkasime ühte traditsiooniks muutunud 
tegevust: laulsime järjekordsele sünnipäevalapsele. Tähtpäevalisel 
võis olla ikka ülev tunne küll, kui tema auks kõlas sünnipäevalaul viies 
keeles.
   Viies päev algas juba siis, kui neljas polnud jõudnud õieti lõppedagi. 
Õigupoolest oli see vist aga juba kuues päev, sest päris esimene 
möödus kõikvõimalikke transpordivahendeid kasutades sihtkohta 
jõudmiseks. Nüüd aga olime juba niivõrd treenitud reisijad, et meid 
ei ehmatanud ei kolmetunnine bussisõit, ei paar korda lennukiga 
õhkutõusmist (enam ei hoidnud keegi tõusmisel-laskumisel istmest 
kinni) ega ka rongisõit. Ees ootas ju kodu ja muljed nõudsid jagamist! 
Kel nüüd enam aega karta või närveerida oli! Tagasi Valgas olles tund-
sime end endiselt reibastena: kuus päeva reisimist ja tihedat tegevust 
polnud murdnud kedagi.

Keeni Põhikooli Comeniuse reisiseltskonna nimel 
MAIRE ROIO ja MAARJA KALLIS

Kuidas me Itaalias käisime

Kallis kogukond! Kevad on astunud juriidi-
liselt jõusse ja ka praktikas on õhk tema 
märkidest helisemas. Nüüd jääb vaid tal 

leida tee iga mede kodaniku hinge ja ihusse nii, 
et sellest üks hää tunne tõuseb! Mõnel on ta juba 
kohal, mõnel veel pisut kibestunult sissepääsu 
ootamas. Ehk leebuvad ka meie ,,õhunuusuta-
jad” ja kevad saab tulla ja tali minna ning sala-
kurjuse jäägid välja uhutud, sest on KEVAD! 
   Talvine rindapistmine lumega, vaatamata vi-
ledamale rahakotile, läks üldjoontes edukalt ja 
kodanikud pääsesid ikka kodust välja soola ja 
tikkude järgi. Kuna lumi oli ja on veel suur, pole 
ka pätikambad veel talude juurde suurpeale-

Üks kevadine tere!

Reedel, 19. märtsil oli Sangaste valla viien-
da mälumängu III vooru ja kogu mängu 
pidulik lõpetamine. Viis aastat  järjest on 

huvilised tulnud kolmel talveõhtul kokku, et leida 
vastuseid kodukanti puudutavatele küsimustele. 
Sel aastal osales kuus võistkonda. Juba mitmen-
dat aastat järjest olid parimad Keeni Põhikooli 
õpetajad Airi Korbun ja Tiina Liivamägi. Neile 
ei jäänud palju alla uustulnukad Mati Raudsepp 
ja Keio Kaljumäe. Kolmanda koha said Virgo ja 
Piret Roose. Väga tublilt esinesid ka Heidi Rauds-
epp, Einar Toomemägi, Maiken ja Väino Kutsar, 
Marely ja Valdeko Kliimand.
   Valga maakonna Euroopa Infokeskuse vastuta-

va töötaja Marika Muru ettepanekul tegime vii-
mase vooru pikema ja andsime võistlejatele la-
hendamiseks-vastamiseks 12 küsimust Euroopa 
Liidu kohta. Üllatasid vastajate head teadmised 
– ainult ühes küsimuses teksiti kuupäevaga! Siin 
said esikoha Mati ja Keio, Airi ja Tiina olid teised 
ning kolmandaks tulid Heidi ja Einar. Auhinnad 
pani välja Valgamaa EL Infokeskus. Teatmema-
terjali jagus kõigile.
   Ka seekord aitas vallavalitsus auhindadega, 
milleks olid raamatukaupluse „Apollo“ ja Silva-
Agro kinkekaardid. Merle Tombak aitas küsi-
muste trükkimisel ja paljundamisel. Aitäh neile!
   Eraldi tahan tänada Aleksander Kikast, kes 

uuris aastate jooksul põhjalikult kõike Bergides-
se puutuvat. Nii saime teada, et kaugeim krahvi 
kalatööstus asus Kamtšatkal, et krahv valdas ka-
heksat keelt, krahvi noorim poeg Ermes oli suur 
autohuviline ja osales Monte Carlo autorallidel 
ning Ermese poeg Rene Berg edendab rukkikas-
vatust Kandas. Ja veel palju muudki!.
   Viis aastat on kiiresti möödunud. Nüüd tahan 
mälumänguturniiri korraldamise üle anda noo-
rematele inimestele. Olen valmis aitama, sest 
tahaksin, et mälumängimine edasi kestaks. 
   Omalt poolt sügav kummardus kõigile seniste-
le aitajatele ning tublidele osavõtjatele. Päikest ja 
kaunist kevadet! TIIU IVASK

Lõppes Sangaste valla V mälumänguturniir

Lp. OMASTEHOOLDAJAD!

ERKAS koostöös Põltsmaa Ametikooliga kuulutab 
kodus pereliiget või naabrit hooldavatele isikutele 

välja kursused sotsiaalhooldaja eriala õppimiseks! 
Koolitused toimuvad Urvaste Koolis Võrumaal 

6x2 päevaste tsüklitena aprill – detsember 2010. 
Koolitustasu 2 160 krooni katab koolituskulud, 

toitlustuse ja majutuse. Praktika läbinu ning lõpu-
töö kaitsnu saab Põltsamaa Ametikooli tunnituse 

kutsekooli eriala lõpetamise kohta. 
   Registreerimine kuni 5.04.2010 helle@erkas.ee. 

Lisainfo telefonil 50 68 822. 
   Lisaks käivituvad 2010. aastal kursused omaste-
hooldajate tugirühma juhtidele. Koolitus toimub 
kahepäevaste blokkidena. Päeva hind 120 krooni. 

Lisainfo telefonil 50 68 822. 

Kui me hindame õigesti oma jõudu ja võimeid, 
siis näeme selgelt, mida peame tegema oma ees-
märgi saavutamiseks.
Teisest küljest aga, teades oma puudusi ja jõuetust,
mõistame, mida peame vältima. (B.Spinoza)

Sisehindamine on lasteasutuse juhtimis-
süsteemi osa, mille abil antakse hinnang 
asutuse tegevuse tulemuslikkusele.

„Miks, mida ja kuidas hinnata?” olid esimesed 
küsimused, mille me enesele püstitasime. 2006. 
aastal töötasime välja sisehindamissüsteemi, et 
hinnata tegutsemise kvaliteeti ja tulemusi ning 
teada saada, millele tuleks edasise arengu seisu-
kohast kõige enam tähelepanu pöörata.
   Alates 2007./2008. aastast on võimalus hari-
dusasutustel taotleda sisehindamise nõustamist. 
2009. aasta sügisel olime nõuniku vastuvõtuks 
valmis. Hindamise käigus oli töötajatel hea või-
malus õppida nägema asutuse kui terviku toimi-
mist, osaleda protsessis ning seeläbi mõjutada 
otseselt ka tegevust. Asutuse kolme õppeaasta 
tegevuse põhjal koostasime aruande ja valisime 
nõuniku. 
   Sangaste lasteaeda külastanud nõunik oli sõbra-
lik ja toetav. Lasteaia tugevuseks nimetas nõunik 
asutuse süsteemselt ja selgelt määratletud eri-
nevate valdkondade parendustegevusei. Aren-
dustöö on pidev lasteaia kvaliteedi parendamise 
protsess, mis nõuab tagasisidet ja analüüsi. Hin-
damise tulemusena tehakse arendustegevuse 
seisukohalt järeldused ja töö kavandamine algab 

otsast peale. Et olla edukas lasteaed, tuleb oma 
tegemisi pidevalt arendada. 
   Tänan lasteaia meeskonda, lapsevanemaid, 
hoolekogu ning Sangaste vallavalitsust toetuse 
ja koostöö eest.
   Lõpetuseks sobivad Kurt Vonneguti kuulsad 
sõnad:

„Issand, anna kannatust leppida asjadega, mida 
ma muuta ei saa, 
julgust muuta asju, mida ma muuta saan ja 
tarkust nende vahel vahet teha!”

Lasteaia juhataja TAIVI RÄSTAS

Sisehindamisest Sangaste Lasteaias

Lasteaed tänab
Suur-suur aitäh Airi ja Sulev Lindele nukumaja 

eest ja Tiina Kukele transpordi eest!
Sangaste Lasteaia pere

Eliise Aamer, Eleen Jääger, Hanna-Liisa Tamm, Rasmus Prii, Karin Korka. 
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Helmo Autokool 
REGISTREERIB 
UUSI ÕPILASI 

algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele.
Võimalik läbida ka libedasõidu koolitus.

Telef. 5648 1462

Mälestame 

ÜLO UIBOT 
Südamlik kaastunne Kallele 

perega kalli venna ja onu surma 
puhul.

Veera ja Külli

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

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

Küttepuud. Telef. 5666 6900

Viljapuude ja marjapõõsaste lõi-
kus. tel: 5558 18001

Otepää Kultuurikeskuses kolmapä-
eval, 14. aprillil ja kolmapäeval, 21. 
aprillil kell 10.00-12.00 kasutatud 
riiete müük. Inglismaa kaup.

Grillid, suitsuahjud, kasvuhoone 
karkassid. Hind enne maikuud 
-10%. AS Techne, telef. 7668 292, 
5089 416.

Korstnapühkimine, ahjude, pliiti-
de remont. Litsents olemas. Telef. 
5345 9609

Müüa lõhutud küttepuid (lepp 370 
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos 
veoga, koorem 6 rm. Telef. 5394 
6271

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

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Rebase talu 
puukool pakub:

Kevadine oksalõikus
Istikute ettetellimine
Haljastusteenus.

tel. 5286 605 Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

SIGFRIED LASTING
18.04.1923-17.03.2010

Su tugev elutahe lõpuks väsis, 
ränk haigus murdis Sinu elutee….

Mälestame kallist isa, vanaisa 
ja äia

SIEGFRIED LASTINGUT 
18.04.1923-17.03.2010

Poeg Silver perega

Mälestame

HERTA KONSAPIT
Siiras kaastunne kõigile 

omastele.

Otepää hooldekodu pere

Avaldame kaastunnet Maret 
Kikasele kalli venna 

JAAK LINNAMÄGI 
kaotuse puhul. 

Spooni ja vineeri IV vahetus ning 
Urmas

Raskest haigusest väsinuna 
uinus igavesele unele meie kallis 

isa, vanaisa ja vana-vanaisa

SIGFRIED LASTING
18.04.1923-17.03.2010

Leinavad tütar Silvia, lapse-
lapsed Siret, Üllart ja Keteliina 

peredega.

Avaldame kaastunnet perekond 
Soomele

POJA 
kaotuse puhul.

Naabrid Piiri 11-2.

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

(J.Tätte)

Südamlik kaastunne Maretile 
kalli isa

KALJU ROGENBAUMI
surma puhul.

Majarahvas

Kõik hea ja ilus Sinust alles jääb, 
jääb läbi valude ja vaeva…

Sügavaim kaastunne Marele 
abikaasa ning Monikale ja 

Toivole isa

ARNO VOSMANI 
kaotuse puhul.

Niina ja Sass

AMSi liikmed!
Aasta üldkoosolek toimub laupäeval, 10. aprillil algusega 
kell 11.00 Aiandusmajas.
Päevakorras: aruanded, sõnavõtud, valimised.
Liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursioonideks 
kirjapanek algab kell 10.00. Võtke kaasa liikmepilet.

Juhatus

Lp. Otepää Invaühingu liikmed!

Ühingu aastapäeva koosviibimine ja ÜLDOOSOLEK toimub 

21. aprillil kell 14.00 Edgari Trahtris.
Õnnitleme ka aprillikuu sünnipäevalapsi.

Eelregistreerimine kuni 18. aprillini 7655 330, E.Saar.

Ülestõusmispühade ajal 
2.-4. aprillini 
ERIMENÜÜ.

Pakume Eesti rahvustoite ja 
koksime värvitud mune.

Tule ise ja võta kaasa sõbrad 

ning hea tuju.

Edgari Trahter

EDGARI TRAHTERIS 

9. aprillil tähistab Otepää 
Lihatööstus Edgar OMA 
18. sünnipäeva Edgari 
Trahteris. 
Peomeeleolu aitab luua 
ühemehebänd Viljandist 
alates kella 14.00.
Tule koos sõbraga!

Otepää Lihatööstus Edgar
 ootab Sind!

Hea klient!

Ratastraktorite ja liikurmasinate 
TEHNOÜLEVAATUSTE GRAAFIK 2010. a. 

Info tel. 7663 751, 5348 4378 
või 5516 920.

17. aprill Restu  10.00
  Keeni  11.30
  Mägiste  13.30
17. aprill Hellenurme 16.00
  Voki  17.00
18. aprill Aakre  10.00
18. aprill Pukamõisa 10.00
  Komsi  11.30
  Palupera  13.30

24. aprill  Kiilung (Aakre) 10.00
25. aprill Nõuni  11.00

Traktor 250.- EEK
Haagis 150.- EEK

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

OÜ Nõuni Taimekasvatus
teostab järgmisi teenustöid:

 Kevadised põllutööd, 
sõnniku laotamine jne.

 JUMZ ekskavaatoriga kaeve-
ja laadimistööd.

  Heakorrastustööd, 

 murude rajamine ja hooldus.

Müüme söödateravilja (nisu, 
oder, kaer).

Telef. 5064 609, 7657 418.

Südamlik kaastunne 
Anu Oravale perega kalli

EMA
kaotuse puhul.

KÜ Tehvandi elanikud

Südamlik kaastunne 
Anu Oravale kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Heli, Merike ja Eve ning Otepää 
Konsumi kollektiiv

Meie kaastunne Imbi Täpsile 
lastega armsa ämma ja vanaema

ELLA-DRUSILLA TÄPSI 
surma puhul.

Naabripered Matt ja Puusepp

UUDO ROOTSMA
11.07.1930-28.03.2006

Sind mälestavad neljandal surma-aastapäevallesk ja 
pojad peredega.

TE Kariner 
korraldab

Otepää Gümnaasiumis

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

Registreerumine 

608 4511, 512 1539

Juntson Haldus OÜ pakub:
korteriühistute 
raamatupidamise teenust, 
revisjoniteenust, 
aastaaruannete koostamist, 
KÜ raamatupidamise korras-
tamist, 
KÜ juhtimise alased konsul-
tatsioone, 
majanduskavade koostamist.

Tel. 5566 1888, 
jyri@juntson.ee, www.juntson.ee



26. märts  20108  M I T M E S U G U S T

STERILISEERI/KASTREERI 
oma kass soodushinnaga

Eesti Loomakaitse Selts koostöös mitmete 
kliinikute ja toetajatega korraldavad alates 
15.märtsist kampaaniat, mille raames on 

loomaomanikul võimalik oma kass steriliseeri-
da/kastreerida soodushinnaga. Registreerimine 
operatsioonidele toimub vahemikus 15.03-11.04 
ja operatsioonid toimuvad 01.04-30.04.
   Lisaks sellele on kampaania eesmärgiks juhti-
da ühiskonna tähelepanu kassidega seondu-
vatele probleemidele. Tõsta inimeste teadlik-
kust loomade heaolu parandamiseks. Kutsuda 
inimesi üles oma lemmiku eest paremini 
hoolitsema, neid steriliseerima/kastreerima, 
et ennetada hulkuvate loomade arvu kasvu ja 
soovimatutest järglastest vabanemist julmal 
viisil. Samuti vähendada hulkuvate loomade 
arvu tänavatel. Eelmisel aastal jõudis Eesti 
varjupaikadest Väike-Maarja loomsete jäät-
mete käitlemise tehasesse veidi üle 20 tonni 
lemmikloomi. Lõikamata kass võib saada 
aastas kuni 20 järglast.
   Täpsemat infot kampaania kohta saab aadres-
silt www.loomakaitse.ee ja telefonil 52 67 117. 
Operatsioonidele saab registreeruda alates 15. 
märtsist 

Tahan selle jutuga tänu avaldada  kõigile 
ja tänutundes kummarduda Kõigeväge-
vama ees, et meie ühine firma − Otepää 

Lihatööstus Edgar – on olemas, andnud leiba ja 
maksnud riigimakse 18 aastat.
   Nõukogude-aegsest suurfarmist on jäänud 
lüpsiplatsi seinad, alajaam ja tükike karjalauta. 
Oleme sammhaaval ja suuresti tänu oma tööta-
jatele lammutanud vana ja ehitanud uut firmat, 
rahalisi vahendeid otsides, aeg-ajalt riskides, aga 
viinud ettevõtte Euroopa tasemele. Oleme olnud 
ahvatlevad ka välismaalastele. Meie firmat on 
tahetud osta neljal korral. Oleme oma „lapsukest“ 
hoidnud ega taha teda vahetuskaubaks muuta.
   18 aasta jooksul oleme olnud kodumaal kasva-
tatud loomade ümbertöötleja. Oleme ülimalt tänu-
likud eesti sea- ja veisekasvatajatele, kelle toodan-
gust meie oskustöölised valmistavad maitsvaid 
tooteid.
   Oleme veendunud, et parim müügimees on 
KVALITEET, mille tagamiseks ja hoidmiseks 
teeme ausameelset, kõigi suhtes nõudlikku tööd. 
Kvaliteedilippu hoiame kõrgel kogu Edgari pere-
ga, aga eestvedajateks on Maie Kütt, Maire Niit, 
Anneli Tanni, Anu Jõearu, Ülle Tikkan, Helle 
Pastak, PeeterVassil, Maire Orav, Eve Maat jt. 
Et kvaliteet oleks korras, on kaasajal vaja korras 
tehnikat. Noorte meestena, äärmiselt töökatena 
teevad tänuväärseid edusamme Kaido Nõmme, 
Kristjan Reili, Aadu Lääne,Mihkel Vuks. 

   Kuid meie ettevõtte vundamendivalajad on 
meie kauaaegsed töötajad Malle Pentsa, Kristjan 
Fedossejev, Anneli Tanni, Marge Maasing, Helle 
Pastak, Mare Enkvist, Aare Järve, Tiia Väliste.
   Meid on aidanud lumetormidest ja teistest 
hädadest väljavedamisel Karl Mõts, Ainar Kukk, 
Kalmer Tiisler, Vladimir Poljakov, Alar Saar, 
Villu Laks, Kalev Kahr, Peeter Klais. Suurepärane 
koostöö annab tulemusi mõlemale poolele. Sügav 
kummardus ja tänu kuuluvad teile!
   Täname südamest Sulev Kuusi, Haameri talu, 
Ain Rooli, Tamme Kuivateid, Lahe MÜ ja sadu 
teisi partnereid, kes meie eest hoolitsevad ja 
abistavad. Eestimaal on palju inimesi Tartust 
Tallinnani, kes meie üritust on aidanud edasi viia, 
igaüks omamoodi ja omal ajal.
   Pöördelistel aegadel, kui mehed lootsid leida 
suurt raha ehituses, olid „pintslimeesteks“ Otepää 
Gümnaasiumi õpilased, mõnedki neist meie tööta-
jate lapsed.
   Oleme uhked ja rahul, et oleme suutnud 18 aastat 
käigus olla. Praegu peame plaane, kuidas minna 
edasi, kui tööealine elanikkond väheneb ja majan-
duses surutis kestab.
   Pöördume kõigi meie klientide poole palve-
ga meiega kaasa mõelda, missugust teenust me 
Teile veel võiksime pakkuda. Mida oleme teinud 
halvasti või mida peaks otsustavalt parandama? 
Andke märku. Tel 7654 280.

MAIE NIIT 

Kutsume ettepanekuid tegema!
Mõtelge meile, soovitage meid!

 Istikute ostmisel eelistada Eestis kasva-
tatud istikud, sest välismaalt toodud istikuga 
on oht saada ohtlik haigus oma aeda. 

 Multšimine soojendab hästi mulda, hoi-
ab niiskust ja takistab umbrohu kasvamist. 
Multšiks võib olla puukoor, kivid, killustik, 
turvas, kivid, saepuru, hakkepuit, muruniide, 
kergkruus jne.

 Paljasjuurseid istikud hoidke enne mahais-
tutamist paar tundi juuripidi vees. Konteine-
ristiku ja nõuistiku puhul jääb see mure ära.

 Korras tööriistad aias muudavad töö tund-
uvalt kergemaks.

 Kevadine viljapuude lõikamine ja pritsimi-
ne  aitab sügiseks ilusamaid õunu saada. On 
olemas ka ohutumad keemilisi vahendeid, 
kui üldiseltmõeldakse. 

 Vihmavee kogumine tünnidesse säästab 
vee tarbimist ja aitab ka rahaliselt kokku hoi-
da (seda eriti linnas)

 Aias võiks olla ka vähemtuntud kultuurid. 
Need on Hiina sidrunväändik, söödav kus-
lapuu, toompihlakad ja kuldsõstra sordid. 
Lisaks marjadele on neil ka dekoratiivne ees-
märk.

AHTI TIIRMAA

Mõtteid aiandusest

Valitsus kiitis 18. märtsil heaks määruse, 
millega kehtestatakse ajutine piirikont-
roll ja riigipiiri valvamine Eestis korral-

datava NATO välisministrite kohtumise ajaks.
   Ajutine piirikontroll kehtestatakse alates 17.-
23. aprillini. Turvalisuse ja avaliku korra taga-
miseks toimub sel ajavahemikul piirikontroll 
Eestisse sisenevate isikute suhtes Eesti ja Läti 
riigipiiril, samuti sadamates ja lennujaama-
des.
  „Sellise kaaluga sündmuste puhul on 
Schengeni sisepiiridel ajutise kontrolli taas-
tamine tavapärane praktika ka teistes riiki-
des. Varem on kõrgetasemeliste kohtumis-

te ajaks piirikontrolli kehtestanud näiteks 
Itaalia ja Saksamaa,“ ütles siseminister Marko 
Pomerants.
   Isikute ja sõidukite riigipiiri ületamise kont-
rollis ning riigipiiri valvamisel kohaldatakse 
Schengeni piirieeskirjades, riigipiiri seaduses 
ja piirireþiimi eeskirjas sätestatud nõudeid. 
Riigipiiri valvamisel osaleb ka Kaitseliit.
   Siseministeerium koostöös välisministeeriu-
miga teavitab piirikontrolli ja riigipiiri valva-
mise ajutisest taaskehtestamisest rahvusva-
helist üldsust, Euroopa Parlamenti, Euroopa 
Komisjoni ja teisi liikmesriike.

Eesti kehtestab ajutise piirkont-
rolli seoses NATO välisministri-
te kohtumisega

Pühajärve triatloni võistlus liitub rahvus-
vahelise triatloni sarjaga. Meie võistlus 
nimetatakse ümber TriStar111 Estonia ja 

esimene võistlus uue nime all leiab aset käeso-
leva aasta 7. augustil. 
   Pühajärve triatloni korraldaja ja rahvusvahe-
lise spordivõistluste TriStar Series korraldaja 
Star Production ühendasid jõud ning sõlmi-
sid koostöökokkuleppe: alates käesolevast 
aastast on Pühajärve triatloni nimi TriStar111 
Estonia.
   Seoses uue nimega muutub ka võistluse 
kontseptsioon ja distants, uus distants on 1 km 
ujumist, 100 km jalgrattasõitu ja 10 km jooksu, 
niisiis kogupikkuses 111 km. Võistlus leiab aset 
7. augustil Pühajärvel ja Pühajärve ümbruses. 
   Ain-Alar Juhanson, tipp-triatleet, võistlu-
se korraldaja: „Kui ma kunagi sellele mõtte-
le tulin korraldada esimene poolpikk triatlon 
Paides 2005. aastal (hiljem Pühajärvel), oli 
kõige olulisem eesmärk pakkuda kasvavale 
ala harrastajaskonnale võimalust end proo-
vile panna rahvusvahelise seltskonna seas, 
tõsta spordivõistluste korralduse taset Eestis 
ja suurendada ala harrastajaskonda. Liitudes 
TriStar Series sarjaga saame nende eesmärkide 
täitmist jätkata - kasvatada võistluse rahvus-

vahelisust ning mis veelgi olulisem, võistluse 
formaat on palju vastuvõetavam harrastaja-
tele.“
   Koos võistluse nimega muutub võistluse 
formaat, kogu võistluse organiseerimine viiakse 
ühtsele standardile teiste TriStar poolt korral-
datavate võistlustega. Eesti poolne korraldus-
meeskond jääb samaks, kaasatud on rohkem 
teadmisi ja vahendeid parima triatlonivõistluse 
korraldamiseks. Võistluste ametlik koduleht 
on aadressil www.tristar111estonia.com, kus 
alates 26. märtsist on võimalik ka end võistlu-
seks registreerida.
   TriStar Series võistluste korraldaja on Star 
Production SARL, kelle moto on „Yes, you can“ 
(„Jah, sa suudad!“), korraldab kõrgetasemelisi 
rahvusvahelisi triatloni ja muude kestvusalade 
võistlusi üle maailma. Võistluste korraldamisel 
on olulisteks märksõnadeks sotsiaalne vastutus, 
loodussõbralik lähenemine kogu võistlusele 
ja rõõm, mida sportimisega saab edasi anda. 
Iga võistleja osalemistasust annetab korraldaja 
teatud summa kohalikule vähi vastu võitlemise 
organisatsioonile koostöös Lance Armstrongi 
LIVESTRONG sihtasutusega. Ja iga võistluse-
ga rakendatakse 4vita programmi vähendamaks 
spordivõistluste mõju keskkonnale.

TriStar111 Estonia 7. augustil 2010

Vanemad inimesed mäletavad veel aegu, kui 
linnarahvas pidas jaaniõhtuid Pühajärve 
lauluväljakul. Nii vanad kui ka noored 

isetegevuslased sammusid rõõmsalt rongkäigus 
linnast peoplatsile. Omad lauljad, tantsijad ja pilli-
mehed täitsid õhtu eeskava. Lõke, rahvalikud 
mängud ja tants kestis hommikuni. Oli lustakas 
pidu kogu rahvale.
   Aastaid organiseeris jaaniõhtuid kultuurimaja 
kolmik Ruuven-Napp-Jäär. Nüüdseks on sellest 
rahvaüritusest jäänud ainult mälestus. Mõnes 
ümbruskonna külas toimub jaaniõhtu ikka vana 
kombe kohaselt. 
   Viimastel aastatel kutsutakse jaaniõhtuks mõni 
hirmkallis pop-bänd. Kallid piletihinnad tingivad 
suurt tähelepanu turvamisele. Sellist pidu võiks 
korraldada mõni päev hiljem. Teismeliste hordid 
tuleksid läbule kohale igal ajal. Viimasel korral 
olevat olnud märgata noorte joomakultuuri tõusu. 
Lõhuti vähem.

   Otepäälaste meelispaik oli ka kultuurimaja park. 
Seal oli võrkpalliplats, kus käisid ägedad lahingud 
külalisvõistkondadega. Oli väike kõlakoda tantsu-
lavaga. Suviti toimusid iganädalased tantsuõhtud, 
kontserdid, kino. Rahvast liikus palju. Korraldas 
jälle eelmainitud kolmik.
   Vaatasin hiljuti kultuurimaja juurdeehituse 
projekti. Tuleks väga ilus hoone. Üks korrus veel 
peale. Aga siit tulevad küsimused. Mäng rippla-
gedega jne. viib maksumuse üle 20 miljoni. Sellist 
raha pole lootust saada ja projekt võib jääda arhii-
vi. 
   Kultuurimaja praegusele terrassile tuleks ehitada 
kaasaegne polüfunktsionaalne kergehitus. Koht, 
kus saaks korraldada kontserte, näitusi, laata-
sid jne. See paneks kultuurimaja ümbruse taas 
elama. 

Seenioride Seltsi liige VELLO SOOTS

Otepäälased mäletavad endisi 
meelispaiku

Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts koos-
töös Valga Maavalitsusega kutsub kõiki valmis-
tama oma Nipernaadi kuju. Eesmärk on saada 
maakonna juubeliaastaks töid, mida võiks maava-
litsus kinkida koostööpartneritele ja sõpradele 
ning esinduskingituseks, tunnustamaks asutusi, 
kollektiive ja üksikisikuid.
   August Gailiti romaani “Toomas Nipernaadi” 
nimitegelane on üks romantilisemaid tegelasi, kes 
teadis mis moodi õnnelik olla. Sellest lähtuvalt 
palume teil valmistada oma õnnelik ja roman-
tiline Nipernaadi, mis kingitusena paneks saajal 
silmad särama! 
   Ootame töid, millel oleks tuntav seos A. Gailiti 
teose tegelase Toomas Nipernaadiga. Kujude 
valmistamise aeg: 16. märts-30. aprill 2010.
TINGIMUSED:
•Osaleda võivad kõik soovijad.
•Tööde arv ühe autori kohta ei ole piiratud.

•Töö ei tohi olla varem eksponeeritud.
•Töö kõrgus peab olema vahemikus 10-50 cm.
•Töö materjali suhtes piiranguid ei ole.
•Esitatud töid ei tagastata. Korraldajatel on õigus 
kasutada kujusid Valgamaa 90. aastapäeva ürituste 
meenetena koos valmistaja nimekaardiga.
•Tööle kinnitada autori nimi, vanus, kontaktand-
med ja soovi korral lisada ümbrikus kuju idee 
sündimise lugu.
•Kõik osalejad saavad tänukirja Valga 
Maavalitsuselt.
   Valminud töid ootame Valga Maavalitsuse info-
punkti (Kesk tänav 12) või Otepääl kauplusesse 
„Anni Butiik“ (Pühajärve tee 2). Kõikidest töödest 
koostatakse näitus, mida on võimalik külastada 
maikuu jooksul Tõrvas, Valgas ja Otepääl.
   Info: Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö 
Keskseltsist Marge Tadolder, tel: 5646 6720, 
Valga Maavalitsus Kaja Mõts, 5301 0621

Valmista oma Nipernaadi


