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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot

Maakondlik vene 
keele olümpiaad

Otepää valla elanikud vajavad 
kaasaegset tervisekeskust

Otepää vallakodanikel 
on lähema kümne päeva 
jooksul võimalik öelda 
sõna sekka valla sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonna olu-
korra kohta. Otepää Teataja 
küsimustele vastas samal 
teemal vallavanem Aivar 
Pärli, kes peab vajalikuks 
lähiajal otsustada, kas reno-
veerida praegune Otepää 
Tervisekeskus või rajada 
uus ja kaasaegne tervise-
keskus.

Praegune Otepää Tervisekeskus asub kesklinnas.

Algab hajaasustuse 
veeprogrammi taot-
lusvoor

Aprilli algul toimunud maakondlikust vene 
keele olümpiaadist võttis osa nelikümmend 
seitse 7.-9. klasside õpilast kuuest koolist.
   Eraldi võistlesid õpilased, kelle koduseks 
keeleks on eesti keel ja õpilased, kelle kodu-
seks keeleks on vene keel.

Meie piirkonnast olid parimad

7. klass (kodune keel eesti keel)
II koht – Siiri Linde (Keeni Põhikool, õp. 
Vete Hainsoo)

8. klass (kodune keel eesti keel)
III koht – Anni Suun (Puka Keskkool, õp. 
Karin-Kaja Liigand)

9. klass (kodune keel eesti keel)
III koht – Kaari Tilga (Puka Keskkool, õp. 
Karin-Kaja Liigand)

26.04.-31.05. võetakse vastu hajaasustuse 
veeprogrammi taotlusi. Taotlejaks saab olla 
füüsiline isik, kes rahvastikuregistri and-
mete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus 
omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2009, 
või mittetulundusühing või sihtasutus, mille 
registrisse kantud asukoha aadress asub 
taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses 
hiljemalt alates 01.01.2009 ning mille 
põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma 
liikmete või elanike joogiveega varustamise 
tagamine või täidetakse korteri- või veeühis-
tu ülesandeid.
   Taotlused palume esitada majapidamise 
asukohajärgsesse vallamajja järgmiselt:
   Otepää valla taotlejatel aadressil Otepää 
Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 
67405, Otepää, e-post: vald@otepaa.ee;
   Palupera valla taotlejatel aadressil Palupe-
ra Vallavalitsus, 67514 Hellenurme, e-post 
palupera@palupera.ee; 
   Puka valla taotlejatel aadressil Puka 
Vallavalitsus, Kooli 6, 67217 Puka, e-post 
vallavalitsus@puka.ee
   Sangaste valla taotlejatel aadressil San-
gaste Vallavalitsus, 67013 Sangaste, e-post: 
sangaste@sangastevv.ee.
   Programmdokument ja taotlusvormid on 
kättesaadavad vallavalitsuste kodulehtedelt 
või paberkandjal vallamajadest, kust saab ka 
infot programmi kohta.

9. aprillil toimus Otepää Ajaloo Teemapargi detailp-
laneeringu muutmise detailplaneeringu avalik 

arutelu. Otepää linnas asuva Otepää Ajaloo Teemapargi 
detailplaneeringu muutmise detailplaneeringuala hõlmab 
Linnamäe kalda, Linnamäe oru ja Vabadussõja kinnistuid. 
Planeering muudab osaliselt 2005. a. kehtestatud Otepää 
Ajaloo Teemapargi detailplaneeringut.
   Uue planeeringuga on täpsustatud kergliiklustee asukoh-
ta, laiendatud parklat Valga mnt ääres ning rahvaürituste 
korraldamiseks Linnamäe orus on kavandatud vabaõ-
hulava plats tiigi kaldale. Täpsustatud on ehitusõiguse 
tingimusi – määratletud on suurim lubatud ehitiste arv, 
nende kõrgused ja arhitektuursed tingimused.
   Avalikul arutelul osales viis inimest. Esitati vastuväited, 
et kavandatud vabaõhulava (amfiteater) ei haaku Ajaloo 
Teemapargi kontseptsiooniga ning seal toimuvad ette-
võtmised võivad müra ja lärmiga häirida linnaelanike 
elukeskkonda. Leiti, et 2009. a. projekteeritud peakoda 
ja teemapargi teised hooned ei vasta esialgsele kontsept-
sioonile ja ideedele. Tehti ettepanek esitada praegune 

kontseptsioon ja detailplaneering volikogu komisjonidele 
ja volikogule seisukoha võtmiseks ning kuni jõutakse 
põhimõttelisele kokkuleppele, tuleb detailplaneeringu 
menetlus peatada.

Ideekonkurss Otepää 
tunnuspildi ja -lause 
leidmiseks
Otepää Vallavalitsus korraldab ideekonkursi 
Otepää tunnuspildi- ja lause leidmiseks. 
Konkursi tähtaeg on 28. aprill 2010.
   Ootame Otepääle iseloomulikke tunnus-
pilte (foto mõnest objektist Otepääl, mis 
iseloomustab Otepääd ainsana terves Eu-
roopas, mida teistel ei ole) ja tunnuslauseid. 
Mõtlema peaks selle juures, mis võiks olla 
iseloomulik Otepääle kaugelt tulija silmade 
läbi vaadatuna.
   Tunnuspilt ja tunnuslause palume saata e-
posti aadressile: vald@otepaa.ee hiljemalt 
28. aprilliks 2010. Väärt mõte kannab vilja!

Otepää Vallavalitsus

   “Planeeritud vabaõhulava on üks Ajaloo Teemapargi 
atraktsioonidest ning kooskõlas Ajaloo Teemapargi 
konseptsiooniga,” sõnas vallavanem Aivar Pärli. “Kui 
tihti kontserte seal pidama hakatakse, on iseküsimus, kind-
lasti ei toimu neid iga päev ning ka müra ja lärmi piira-
miseks linnaruumis on meil omad eeskirjad. Näiteks on 
linnaruumis ka teine ürituste läbiviimise koht – Tehvandi 
spordistaadion, kus aastas viiakse läbi oma tosinkond 
üritusi, mis samuti põhjustavad teatud müra, kas peaks 
neid ka keelama?”
   Vabaõhulava on planeeritud siiski kvaliteetkontserdite 
läbiviimiseks. Näiteks mullu Linnamäe orus läbiviidud 
Eesti lipu 125. aastapäevale pühendatud kontsert on siiani 
linnaelanike poolt saanud igati positiivse vastukaja. Ka 
tulevikus planeeritakse taolisi kvaliteetüritusi Linnamäe 
orus läbi viia.
   Kuna vallavalitsus leiab, et detailplaneeringu menetluse 
peatamine ei ole põhjendatud, siis saadetakse planeering 
Valga maavanemale järelevalve teostamiseks.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Ajaloo Teemapargi planeeringuga jätkatakse

Kuidas hindate kodanikuna 
valla tervishoiusüsteemi?

Otepää praegust tervishoiusüsteemi 
võib hinnata esmavajadusi rahuldavaks. 
Arvestades kohaliku elanikkonna vajadu-
si, võiks lisanduda mõningate erialaarstide 
vastuvõtud (nt kõrva-nina-kurguarst, süda-
mearst jt). Vallaelanike jaoks on vajalik ka 
perearstide ning noortenõustamise kabi-
neti poolt läbi viidav terviseedenduslik 
tegevus.

Kui hästi vastavad inimeste 
vajadustele valla meditsiini- ja 
hoolekandeasutused?
Valla meditsiini- ja hoolekandeasutused 
vajaksid hädasti kaasajastamist, vastavus-
se viimist tänapäeva nõuetele nii patsien-
tide kui personali seisukohalt.

Mida soovite teada saada 
elanike küsitlusest, mis valla 
initsiatiivil läbi viiakse? 
Soov on teada saada Otepää elanike arva-
must tervishoiu- ja hoolekandeteenuste 
osutamise kohta vallas. Tähtis on teada 
saada elanike rahulolu ning vähemtähtis 
pole ka kogukonna vajaduste kaardista-
mine. Need teadmised aitavad parendada 
tervishoiualast tegevust ning kujundada 
tulevikuplaane.

Milliste oluliste tervishoiu 
arenguotsuste ees Otepää vald 
lähiajal seisab?
Arvesse peab võtma nii elanike kui ka 
meie piirkonna külaliste vajadusi, oluli-
ne on tervishoiu- ja hoolekandeteenuste 
osutamise järjepidevuse tagamine vallas. 
See on vajalik nii patsientide kui ka perso-
nali jaoks, sest SA Otepää Tervisekeskus 
on tööandjaks paljudele vallaelanikele. 
Peame head seisma selle eest, et piirkonna 
elanikud saaksid kvaliteetset ja kaasaegset 
tervishoiu- ja hoolekandeteenust võima-
likult elukoha lähedalt, vähese aja- ja 
ressursikuluga.
   Tervis on oluline rahvuslik ressurss ja 
seetõttu on vaja seda sihikindlalt hoida ning 
arendada. Tervis mõjutab meie võimekust 
tulla toime igapäevaelus. Rahva tervisest 
oleneb kindlasti ka valla edu.
   Mõte on koostada valla terviseprofiil, 

mis kirjeldaks kogukonna terviseseisun-
dit, terviseprobleeme ja -vajadusi ning 
nende võimalikke lahendusi. Enamikku 
eluvaldkondi hõlmav terviseprofiil aitab 
kaasa valla arengu kvaliteedi tõstmisele 
ja võimaldab hinnata erinevatest teguritest 
lähtuvaid mõjusid.

Kui palju suudab vald ise in-
vesteerida tervishoiuvõimaluste 
kaasajastamisse?
Tänane valla eelarvemaht on oluliselt 
kokku kuivanud ja kasvu ei näe küll lähi-
aastatel tulemas. Siit ka kurb sõnum, et 
vallal puudub rahaline resurss ise kujunda-
da oma tervishoiuplaane ja millegi suure-
ma jaoks võimu pole. Samas peame aga 
leidma võimalused teenuse kvaliteedi ja 
mahtude suurendamiseks, vajalike inves-
teeringute tagamiseks ning otsima koos-
töövõimalusi era- ja kolmanda sektoriga. 

Lähtudes sotsiaalsetest ja kuluanalüüsidest 
tuleb kiiresti otsustada, kas hakkame prae-
gust tervisekeskust rekonstrueerima või 
peame leidma tee uue maja ehitamiseks.

Mida on vald ette võtmas struk-
tuurifondide raha kasutamiseks 
veel enne 2013. aastat, mil 
Euroopa Liidu toetusvõimalused 
oluliselt vähenevad?
Vald püüab maksimaalselt kasutada 
struktuurfondide toetusi. Kuna hetkel 
napib vahendeid ka omafinantseeringu 
katmiseks, püüame leida võimalikult 
palju teisi huvigruppe projektipartnerite 
näol. Valla prioriteetideks on kaasaegse 
tervisekeskuse rajamine, kultuurikeskuse 
rekonstrueerimine, uue lasteaia ehitamine 
ning raamatukogu ruumide rekonstrueeri-
mine. Nendele tegevustele püüab vald ka 
Euroopast toetust saada.

Konkurss Otepää Ajaloo 
Teemapargi operaatori leidmiseks

Otepää Vallavalitsus korraldab konkursi Otepää Ajaloo 
Teemapargi operaatorfirma leidmiseks. 

Operaatoriks võib olla eraisik, kolmanda sektori 
või ärisektori esindaja või muu organisatsioon. 
Operaatori ülesanneteks on Ajaloo Teemapargi 

idee rakendamine ja elluviimine.
   Teemapargi idee ja konseptsiooniga on võimalik 
tutvuda Otepeää Vallavalitsuses ja valla kodulehel 

www.otepaa.ee
   Täiendav info: Merlin Müür 7664806; 515 7487, 

e-post: Merlin@otepaa.ee.
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Otepää Vallavalitsuses
 Eraldati spordiklubidele toetust.
 Otsustati müüa kirjaliku enampakkumise 

korras Otepää vallale kuuluv objekt-Luigakuuri 
kinnistu (aadress Raudsepa küla, Otepää vald, 
katastriüksuse nr: 63601: 003:0045, pindalaga 
0,49 hektarit) alghinnaga 150 000 (ükssada viis-
kümmend tuhat) krooni.
 Määrati ühekordset abiraha 14-le Otepää 

valla elanikele märtsi kuus 2010 kokku 5300 
krooni.
 Anti nõusolek MTÜle Rütmika Võim-le-

miskool viia läbi Otepää valla haldusterritoo-
riumil projektlaager ajavahemikus 31.07.2010-
09.08.2010 vastavalt esitatud projektile.
 Otsustati maksta peretoetust ühele vallako-

danikule.
 Kehtestati Otepää valla ametiasutuse mobiil-

telefoninumbritele kvartaalsed limiidid.
 Väljastati projekteerimistingimused OÜle 

Albio Projekt 7-korteriga elamu, asukohaga 
Otepää vald Otepää linn Jakob Hurda tn 38, 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati ehitusluba Ain Kautlenbachile su-

vemaja püstitamiseks Otepää vallas Kaurutootsi 
külas Mäe-Oriku maaüksusel.
 Arvati sihtasutuse Otepää Tervisekeskus 

nõukogust välja Helle Kuldmaa, Mari 
Treufeldt, Andres Arike, Veronika Kivimäe 
ja Peeter Kangur. Määrati sihtasutuse Otepää 
Tervisekeskus nõukogu liikmeteks Valdur 
Siilbek, Heli Linnamägi ja Aare Matt.
 Pikendati Otepää Vallavalitsuse ja ASi 

Nordest vahel 23.04.2007. a sõlmitud ja 
01.05.2007. a jõustunud äriruumi üürilepingut 
viie aasta võrra. Leping lõppeb 01.05.2015. a.
 Rahuldati perioodiks 25.03.2010-24.03.2011. 

a kaks taotlust korraldatud jäätmeveoga mitte-
liitumiseks.
 Väljastati välireklaami maksuteated.
 Väljastati ehitusluba Otepää Vallavalitsuse 

mänguväljaku püstitamiseks Otepää vallas 
Otepää külas Keskuse 6 maaüksusel.
 Anti MTÜle Otepää Aianduse ja Mesin-

duse Selts luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil J. Hurda tänaval 15. mail 
2010. a ajavahemikul 08.00-15.00 avalik üritus 
Aianduse Kevadlaat.
 Moodustati ajutine komisjon riigihanke 

„Pühajärve rannavalve teenus“ lihtsustatud 
hankemenetluse läbiviimiseks koosseisus Andres 
Arike, Urmas Jaagusoo, Urmas Kuldmaa, Ülle 
Veeroja.
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 

Pikari alajaama F-2 0,4 kV maakaabelliini ja 
kaablikilpide ehituseks Mägestiku külas.
 Lubati Otepää valla teedel, mille liiklemisel 

on kehtestatud koormuspiirang liigelda AS 
Veolia Keskkonnateenused sõidukitel, mille 
täismass on suurem kui 8 t.
 Väljastati ehitusluba SAle Tehvandi 

Spordikeskus garaaž-töökoja rajamiseks Otepää 
vallas Nüpli külas Tehvandi maaüksusel.
 Kinnitati Otepää vallas Nüpli külas korte-

riomandi seadmise teel erastatava Puustusmäe 
kontorelamu maaüksuse suuruseks 6056 m².
 Kehtestati kuni 15. maini 2010 Otepää valla 

teedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogu-
kaaluks kuni kaheksa tonni vastavalt Otepää 
valla teede nimekirjale.
 Väljastati ehitusluba Robert Saksale ja Helju 

Saksale üksikelamu rekonstrueerimiseks asu-
kohaga Otepää linn Tartu mnt 20.
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 

Ülli 10/0,4kV komplektalajaama, 10kV, 0,4kV 
maakaabelliinide ehituseks ja kaablikilpide 
paigalduseks seoses Mäemõisa maaüksuse 
liitumisega Pilkuse külas.
 Määrati projekteerimistingimused Ene 

Kahrile asukohaga Koolitare 17 Otepää linnas, 
abihoone ümberehituseks elamuks ehituspro-
jekti koostamiseks.
 Määrati projekteerimistingimused Teemar 

Kont’ile elamu ja kuni kolme abihoone püsti-
tamise ehitusprojektide koostamiseks Vidrike 
külas Järvevana kinnistule.
 Korraldati riigihanke tagatisraha tagasimaks-

mine.
 Korraldati kasutuskõlbmatute raamatute 

maha kandmine Pühajärve Raamatukogus.
 Korraldati kasutuskõlbmatu vara maha 

kandmine Otepää Turismiinfokeskuses ja 
Otepää Suusamuuseumis.
 Kanti Otepää Muusikakoolis põhivarana 
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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 7. mail.

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

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

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD
arvel olev digitaalklaver Roland maksumusega 19 
520 krooni väheväärtuslikuks varaks.
 Kanti Otepää Kultuurikeskuses põhivarana arvel 

olev inventar süntesaator Roland maksumusega 25 
000 krooni ja võimendus maksumusega 24 955 krooni 
väheväärtuslikuks varaks.
 Keelduti nõusoleku andmisest lapsevanemale te-

male kuuluva kinnistu ½ mõttelise osa kinkimiseks 
alaealisele lapsele ning kinnisasja koormamiseks isi-
kliku kasutusõigusega lapsevanema kasuks. 
 Kanti Otepää Gümnaasiumi põhivarana arvel 

olev vara 6 ühikut maksumusega 87 187, 95 krooni 
väheväärtuslikuks varaks.
 Kanti Pühajärve Põhikoolis põhivarana arvel olev 

vara 10 ühikut maksumusega 175 809 krooni vähe-
väärtuslikuks varaks.
 Kanti maha Pühajärve Põhikoolis kasutuskõlb-

matud arvutid ja arvutikomplektid 3 ühikut summas 
37 182,70.
 Väljastati ehitusluba Priit Jaagantile sauna püsti-

tamiseks Otepää vallas Tõutsi külas Joosti maaüksu-
sel.
 Anti luba Moes OÜle korraldada ajavahemikul 

24.04-25.04.2010 Otepää vallas Kääriku kergejõusti-
kustaadionil ja lähiümbruses avalik üritus (orientee-
rumisvõistlus) Tartu kevad 2010.
 Anti TTÜ Tartu Kolledži Üliõpilasnõukogule 

luba korraldada 21.05.2010. a ajavahemikul 16.00-
19.30 Otepää vallas Apteekrimäe metsas TTÜ Tartu 
Kolledži Spordivõistlused.
 Anti SAle Otepää Spordirajatised luba korraldada 

22. aprillil 2010. a Otepää vallas Otepää linnas avalik 
üritus Jüriöö jooks 2010.
 Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜle Otepää 

Naisselts emadepäeva korraldamiseks summas 2000 
krooni.
 Eraldati pearaha kultuuriühingutele: MTÜ Eveko 

koor, MTÜ Nuustaku ansambel Relami, MTÜ 
Nuustaku naisrahvatantsurühm, MTÜ Otepää 
pensionäride ühendus ansambel Laulurõõm, MTÜ 
Otepää pensionäride ühendus ansambel Tantsurõõm, 
MTÜ Nuustaku rahvatantsu segarühm, MTÜ Otepää 
Muusikaühing puhkpilliorkester, MTÜ Pühajärve 
Haridusselts rahvatantsurühm Vesiroos, MTÜ 
Bossanova linedance grupp, MTÜ Otepää Naisselts 
nukuring „Nuustaku nukk“, MTÜ Pillipuu rahva-
pilliorkester, MTÜ EELK Otepää Maarja kogudus 
laulukoor.
 Kinnitati Otepää valla kriisikomisjoni koosseis: 

Aivar Pärli, Andres Arike, Aare Matt, Urmas Kuldmaa, 
Jaanus Kokkonen, Aleksander Mõttus, Heikki Must, 
Kai Ird, Martin Laane.
 Maksti kutsehaiguse hüvitist ühele vallakodaniku-

le.
 Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
 Väljastati projekteerimistingimused Monas& 

Monas OÜ suvilale, asukohaga Vidrike küla Otepää 
vald Säremaa III maaüksus, ehitusprojekti koosta-
miseks.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää vallas Vidrike külas asuva Järvekalda kinnistu 
detailplaneering.
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koos-

seisus: Jana Mae, Ave Kruusmaa, Veronika Kivimäe, 
Pille Villems, Kuno Oja, Marika Paavo, Kaire Ojavee, 
Mari-Liis Uprus, Tiimar Laine.
 Kinnitati Otepää valla kriisikomisjoni põhimäärus.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringute avalik 
väljapanek
 Otepää Vallavalitsus võttis oma 16.04.2010 istungil vas-

tu ja suunas avalikule väljapanekule Vidrike külas asuva 
Järvekalda kinnistu (katastritunnus 63601:003:1252) 
detailplaneeringu. Kinnistu pindala on 7,85 ha, maa sih-
tostarve on maatulundusmaa. Planeeringuga kavandatakse 
7 elamukrundi ja 1 liiklusmaa krundi moodustamist. Igal 
elamukrundil on lubatud ehitada põhihoone ja kuni kaks 
abihoonet.
Juurdepääs planeeringualale lahendatakse Tatra-Otepää-
Sangaste tugimaanteelt läbi olemasolevate avalikult kasuta-
tavate vallateede. Juurdepääsuks hoonestusaladele rajatakse 
uus teedevõrgustik kruntide siseselt, samuti läbi moodusta-
tava liiklusmaa krundi.
Veevarustuseks on planeeritud kruntidele lokaalsed salv-
kaevud ning reoveed kogutakse kogumiskaevudesse või 
imbväljakuga puhastusseadmetesse.
Detailplaneering on kooskõlastatud Lõuna-Eesti 
Päästekeskusega ning Jaotusvõrk OÜga.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.05.-17.05.2010. 
Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää 
valla veebilehel _www.otepaa.ee <http://www.otepaa.ee/>_ 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute ava-
likustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses ja Sokka 
turismitalus.
 Otepää Vallavolikogu võttis oma 17.09.2009 istungil 

vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pilkuse külas asuva 
Mäemõisa kinnistu (katastritunnus 63602:002:0124) 

detailplaneeringu. Kinnistu pindala on 12,59 ha, maa sih-
tostarve on maatulundusmaa. Planeeringuga kavandatakse 
8 elamukrundi moodustamist. Igal elamukrundil on lubatud 
ehitada põhihoone ja kuni kaks abihoonet. Juurdepääs pla-
neeringualale lahendatakse Saverna-Pilkuse kõrvalmaanteelt 
mööda rajatavat uut kruntide sisest, avalikult kasutatavat 
teed.
Veevarustus lahendatakse planeeringualale projekteeritava 
puurkaevu baasil. Reoveed kogutakse kogumiskaevudesse 
või imbväljakuga puhastusseadmetesse.
Detailplaneering on kooskõlastatud Maanteeametiga, 
Lõuna-Eesti Päästekeskusega, Elion Ettevõtted OÜ-ga ning 
Jaotusvõrk OÜ-ga.
Kuna planeerimismenetlusest on möödunud pikk ajava-
hemik ning võib olla tekkinud uusi huvitatud isikuid, kes 
sooviksid planeeringuga tutvuda, korraldame täiendava 
avaliku väljapaneku.
Planeeringu avalik väljapanek toimub 03.05.-31.05.2010. 
Planeering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää 
valla veebilehel _www.otepaa.ee <http://www.otepaa.ee/>_ 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avali-
kustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.

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

Detailplaneeringu avalik arutelu
Kaurutootsi külas asuva Oriko kinnistu (katastritunnus 
63601:003:0931) detailplaneeringuga on kavandatud 
moodustada kaks elamumaa, kaks maatulundusmaa ja 
üks liiklusmaa sihtotstarbega krunti. Elamumaa kruntidele 
on lubatud rajada eluasemekohad 1-5 hoonega. Suurim 
ehitusalune pindala on ühel kinnistul kokku 600 m², kor-
ruselisus kuni 2 m, kõrgus kuni 8 m, katusekalle 15-40º. 
Planeeringu avalik väljapanek toimus 18.09-16.10.2009. 
Avalikul väljapanekul ettepanekuid ega vastuväiteid ei 
esitatud. Ala piirneb Järvekalda, Mäe-Kauru, Mäe-Oriku, 
Ääre-Kauru, Kellamäe ja Kuldpõllu detailplaneeringualaga 
ning on üldplaneeringut muutev. Planeeringu avalik arutelu 
toimub 30.04.2010 kell 15.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas 
( Lipuväljak 13, Otepää ).

Detailplaneeringu avaliku arutelu 
tulemused
Kantso I kinnistu detailplaneering
Vidrike külas asuva Kantso I kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 27.01-25.02.2010. Avaliku väljapa-
neku ajal tegid Vidrike küla elanikud ettepaneku määrata 
servituudiga juurdepääsutee Vidrike järveni, mis tagaks 
avaliku juurdepääsu nii jalgsi kui ka paadi transpordiks. 
Avalikul arutelul 05.04.2010 arutati juurdepääsuga seon-
duvatel teemadel. Selge kokkuleppeni arutelul ei jõutud. 
Looduskaitseseaduse kohaselt on avaliku veekogu kaldal 
asuva kinnisasja valdaja kohustatud tagama inimeste ja 
loomade vaba läbipääsu kallasrajale. Detailplaneeringu 
põhijoonisel ja seletuskirjas on näidatud kaks erinevat 
juurdepääsu järveni. Üks tagab juurdepääsu planeeringu-
ala lähinaabritele ja siin on ette nähtud servituudi vajadus 
vastavate kinnistute omanike kasuks ning teine on avalik, 
kõigile kasutamiseks. 

   Otepää Vallavalitsuse hinnangul on detailplaneerin-
gus juurdepääsude määramine piisav ning tagatud 
Looduskaitseseadusega. Servituudi vms reaalpiirangu 
seadmine ei ole avaliku juurdepääsu tagamiseks antud 
juhul vajalik. 
   Kuna detailplaneering on Pühajärve üldplaneeringut 
muutev ning arutelul jäädi järvele juurdepääsu osas eri-
arvamustele, tuleb see saata Valga maavanemale järelvalve 
teostamiseks. 

Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja, 
Kaalukoja kinnistute ning lähiümbruse detail-
planeering
Sihva külas asuva Pühajärve Puidutööstuse, Voki katlamaja, 
Kaalukoja kinnistute (katastritunnused 63601:002:2731, 
63601:002:4040, 63601:002:3390) ning lähiümbruse de-
tailplaneeringu avalik väljapanek toimus 27.01.-25.02.2010. 
Planeeringu avalikul väljapanekul ettepanekuid ja vastu-
väiteid ei esitatud. Avalikul arutelul 06.04.2010 osales üks 
külaelanik, kes esitas küsimusi kavandatava spordikeskuse 
kohta. Kuna detailplaneering on Pühajärve üldplaneerin-
gut muutev, tuleb see saata Valga maavanemale järelvalve 
teostamiseks. 

Sulaoja 13 kinnistu detailplaneering 
Otepää Aedlinnas asuva Sulaoja 13 kinnistu ( katastritun-
nus 55601:007:1790 ) detailplaneeringu avaliku väljapanek 
toimus 05.02 – 05.03.2010. Avalikult väljapanekult laekusid 
ettepanekud liiklus- ja parkimiskorralduse kohta. Avalikul 
arutelul 14.04.2010 jõuti kokkuleppele, et detailplaneerin-
gus tuleb määrata tingimus, et korterelamu ehitusprojekti 
koostamisel tuleb projektile lisada detailne Eesti Vabariigi 
seadustele ja standarditele vastav parkimise ja liiklusskeem 
koos pöörderaadiustega ning igale korterile määratud parki-
miskohaga. Kuna detailplaneering muudab kehtivat Otepää 
linna generaalplaani, tuleb see saata Valga maavanemale 
järelvalve teostamiseks. 

Otepää Vallavalitsus kuulutas välja lihtsustatud hanke-
menetlusega riigihanke Pühajärve rannavalve teenuse 
osutamiseks. Pakkumuste esitamise tähtaeg on 10. mai 
2010.
   Pühajärve rannavalve teenus on kompleksteenus ning 
koosneb rannavalve mehitatud teenusest, ranna varus-
tamisest ja komplekteerimisest ning suplusakvatooriumi 
hooajalisest ettevalmistamisest ja puhastamisest.
   “Rannavalveteenust osutatakse tavapäraselt juuni al-
gusest augusti lõpuni, kuid sõltuvalt ilmast võib perioodi 
algus ja lõpp nihkuda,” sõnas abivallavanem Andres 
Arike.
   Kinnises ümbrikus pakkumused märgusõnaga “Ran-
navalve” tuleb esitada hiljemalt 10.05.2010.a. kella 
14.00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Li-
puväljak 13, 67405 Otepää. Pakkumuste avamine toimub 
10.05.2010.a kell 14.10 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
   Hankedokumentidega saab tutvuda Otepää valla ko-
dulehel www.otepaa.ee. Täiendav info: Andres Arike, tel 
766 4810; 53 033 031, Andres.Arike@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus otsib 
RANNAVALVE teenuse osutajat

Head vallakodanikud!

Kätte on jõudnud kevadine lehekoristus. 2. maini 2010 
saab puude-põõsaste lehed tuua Hundisool asuvasse 

biotiigi ladustamiskohta. Samuti on võimalik tellida 
lehtede äravedu ATV-ga, selleks palume helistada 

tel. 513 5181.
   Info: Urmas Kuldmaa 506 4991

Tähelepanu koeraomanikud!

Taas kord on kätte jõudnud kevad ja lemmikloomapi-
dajatel on võimalus võtta vabas õhus ette pikemaid 

jalutuskäike. Tuletame koeraomanikele meelde, et oma 
lemmikuga jalutamas käies tuleb looma järelt koristada 

kasutades selleks näiteks kaasavõetud kilekotti.
   Samuti tuletame meelde, et Otepää Gümnaasiumi 

staadion ei ole koerte jalutusplats.
   Vastavalt Otepää valla heakorraeeskirja § 3 lõige 3.1.3 

on omanik kohustatud tagama oma koera või kassi 
reostuse kohese koristamise, kui see on reostanud 

üldkasutatava ruumi, transpordivahendi, hoovi, tänava 
või muu avaliku koha.

   Nõnda talitades hoiame oma kodu puhtana!
Otepää Vallavalitsus

Linna VALGUSTUSEST
Alates 30. aprillist 2010 läheb Otepääl tänavavalgus-
tus üle suverežiimile – sisse ja väljasõiduteedel (Tartu 
mnt, Rõngu-Võru mnt, Valga mnt, Sihva-Voki spordi-
tee) lülitatakse valgustus välja. Muude linnatänavate 
valgustus jääb samaks.
   Küsimuste ja probleemide korral helistada tel. 506 
4991 (Urmas Kuldmaa).

Otepää Vallavalitsus

Otepää gümnaasiumi 1. klassi astujate 
lastevanemate koosolek toimub 

28. aprillil kell 18.00 algklasside maja 
muusikaklassis (3. korrus).

Teeme ära Otepääl
Teeme Ära tänavuse teona toimub 1.mail üle-ees-
tiline talgupäev. Otepää piirkonnas toimuvad koris-
tustalgud Linnamäel, Lokumärdil, Väikese Emajõe 
alguses ja Apteekrimäel.
   NB! Kõigil talgulistel on pärast võimalus minna 
Spordihoonesse sauna: naistel kell 15.00-16.15 ja 
meestel 16.30-17.45.
   Täpsemat infot vaata www.teemeara.ee.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

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

www.otepaa.ee

Otepää valla arengu-
kava on uuendamisel

Otepää vallavalitsus vaatab üle ja uuendab 
Otepää valla arengukava 2007-2020. Valla 

arengukava on valla juhtimise keskne doku-
ment, mille eesmärgiks on valla kui terviku 
ühtlase ja stabiilse arengu kujundamine, 

arvestades ühiskondliku kokkuleppe alusel 
määratletud arengusuundi planeerimis-

perioodi vältel.
   Arendusnõuniku Merlin Müüri sõnul soovi-

takse arengukava uuendamise protsessi kaasa-
ta võimalikult palju vallakodanikke. “Üks väga 
oluline osa arengukavast on sotsiaaltemaatika, 

mis puudutab kõiki vallakodanikke,”rääkis 
Merlin Müür. “Oleme algatanud erinevate 

sotsiaalsete vajaduste kaardistamiseks 
tänavaküsitluse projekti, kus meie noored 

praktikandid küsitlevad vallakodanikke, seoses 
sellega palume valla elanikel jagada meiega 

oma nägemust valla arengust.”
   Sotsiaaltemaatikat puudutavad küsimused 

on üleval ka Otepää valla kodulehel www.ote-
paa.ee , kus on kõigil soovijatel võimalik anda 
vastuseid elektrooniliselt. Küsimustele saab 

vastata 1. maini 2010.
   Kes aga soovib valla arengukava uuendami-
sel intensiivsemalt kaasa lüüa, siis arengukava 
uuendamise töörühm kohtub järgmistel aega-

del, et arutada alljärgnevaid teemasid:
   26.04. Situatsioonianalüüs, SWOT analüüsi 

tegemine.
   05.05. Otepää valla visiooni loomine, stra-

teegiliste eesmärkide, ülesannete ja eelistatud 
tegevusvaldkondade selgitamine.

   17.05. Konkreetsete tegevuste kirjeldamine, 
hindamine ja valimine.

   24.05. Tegevuste sidumine eelarve ja 
rahaliste vahenditega.

   Soovijatel palume vastavat teemat puudu-
tavad materjalid enne töökoosolekut saata 

meilitsi merlin@otepaa.ee, või saata aadressil 
Lipuväljak 13, 67405, Otepää Vallavalitsus.

MONIKA OTROKOVA

Sellise motoga võiks kokku võtta 16. aprilli, kui 
Otepää Gümnaasiumi meediat õppivad noored 
ning õpilasesinduse liikmed veetsid kogu päeva 
Tallinnas televisiooni köögipoolega tutvudes.
   Kuna koolilehe ja raadio arendamisega on meie 
koolis tegeldud juba mitu aastat, tekkis ühel grupil 
noortest tõsisem huvi ka televisiooni vastu. Selle 
tegemist käidi kevadisel koolivaheajal õppimas 
Jõhvis vabariiklikus meedialaagris. Kui aga direk-
tor Aivo Meema algatusel tuli pakkumine minna 
pealinna tõelise televisiooni telgitaguseid uurima, 
ei kõheldud hetkegi. „Väga tore, et meie noorukes-
tel algajatel kooliajakirjanikel on suur tahe kogu 
aeg midagi katsetada ja uut õppida. Vaatamata 
tagasilöökidele ja kõrvetada saamistele proovivad 

nad taas, ja nii ongi õige. Nad on sageli tublimad, 
kui ma seda loota oleksin julgenud,“ kiidab õpetaja 
Marika Paavo oma käealuseid.
   Tore ja töökas päev sai teoks tänu Jüri Jaanusele, 
kes töötab stuudios BEC tegevprodutsendina. 
Tema juhatamisel ja produtsent Raivo Suviste kaa-
sabil õppis 31 Otepää koolinoort tundma televisi-
ooni algtõdesid ehk nii, nagu ütles võõrustaja Jüri 
Jaanus: „Püüame lõhkuda teie illusioone sellest 
ilusast maailmast, mida ekraanil imetlete.“
   Nii saadigi osaleda „Pehmete ja karvaste“ salves-
tusel ning oma käega katsuda nukkudest presidenti 
ning peaministrit; jälgida kõrvalt paljude lemmiku 
Hardi Volmeri tööd selle saate lavastamisel ning 
mis peamine – meie noored said laulda kaasa 

saates kõlanud sünnipäevalaulus. Küll oli uhke 
tunne seda saadet laupäevaõhtul vaadata, teades, 
et oled ise seda kõike kõrvalt näinud. Nüüd püüti 
oma häält laulukooris tuvastada! 
   „Appi, ongi Heleni ja Hannese elutuba ja kami-
napuud on ka ehtsad!“ Selline hõige tabas seriaali 
„Kodu keset linna“ stuudiot, kui otepäälastest seri-
aalifännid end igaõhtuste lemmikute nn. kodust 
leidsid. Küllap püüdis nii mõnigi meist hetkeks 
samastuda oma lemmikkangelasega.
   Kuna stuudio BEC teeb mitmeid töid just TV 3-le, 
tutvusime päeva teisel poolel selle kanali tegemis-
tega avalike suhete juhi ja uudisteankru Annely 
Adermanni juhtimisel. Tore oli istuda „Seitsmeste 
uudiste“ diktorilaua taga ning näha silmast sil-
ma Eesti rahva lemmikuid Sven Soiverit ja Sirje 
Eesmaad. Allan Roosilehe kaasabil said lühikest 
õppust kooliraadio poisid ja pisikese eetriaja meie 
kisakoor Star FM-i otsesaates.
   Jüri Jaanuse eestvõtmisel külastasime ka Eesti 
Rahvusringhäälingut. Nüüdsest vaatame hoopis 
uue ja asjatundlikuma pilguga „Pealtnägijat“, „Ak-
tuaalset kaamerat“, „Terevisiooni“ ja „Tähelaeva“, 
sest teame nende valmimise telgitaguseid. Suur 
nostalgia vallutas meid aga lastesaate „Tomi ja 
Anni juures“ stuudios ning telesaadete nukumuu-
seumis, kus kõik said üles otsida oma lapsepõlve 
lemmiksaate tegelased, olid selleks siis Leopold, 
Postikana või Pintselsabad. Samuti pälvisid meie 
erilise tähelepanu vanad televisiooni ja raadio töö-
vahendid – polnud ju keegi meist esimest kohvriga 
mobiiltelefoni näinud, tavaline kirjutusmasingi oli 
imetlusobjektiks.
   „Ma olen muljetest nii tulvil ja suures segadu-
ses, et ilmselt kulub tükk aega enne, kui suudan 
täna kogetu ja nähtu kõik enda jaoks ritta panna,“ 
võttis õppekäigu lühidalt ja vaimustunult kokku X 
klassi neiu Maarja Treimut, üks meie kooliraadio 
„uudisteankrutest“. Koduteel kõlas mitmeid kordi 
küsimus: „Millal me jälle sellise toreda õpperetke 
korraldame?“

Otepää Gümnaasiumi meediaklass

Oma silm on kuningas

Otepää Muusikakooli VASTU-

VÕTUKATSED

Klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet, trompet, trom-
boon, tuuba, altsarv, plokkflööt), muusikaline eelkool, klassikalise 
kitarri huviõpe (2aastane rühmaõpe lastele, kes on vähemalt 
10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise või-
malust).
   ESMASPÄEVAL, 24. mail kell 10.00-19.00.
   TEISIPÄEVAL, 25. mail kell 10.00-18.00.
Koolitare 7 II korrusel. 
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee.

Maakondlik memmede tantsupäev toimus 
seekord Otepääl. Sõbralikus tantsuringis 

tundusid kõik esinejad noored, kuigi mõnegi 
esineja vanus oli juba üle 85.
   Tantsupäev oli hea võimalus maakondlikuks 
memme-taadi tantsupeoks valmistumisel,” 
ütles rahvakultuuri spetsialist Eha Mandel, kelle 
andmetel on nüüdseks memmed tantsinud kõigis 
maakonna omavalitsuste keskustes.
   Päeva üllatusesineja Üllar Jörberg tõi kaasa nii 
temperamentsed tantsutüdrukud, et pilgud läksid 
vägisi laulumehe lopsakatelt vuntsidelt tantsijate-
le. “Nii vanad inimesed nagu meie, ei tule kodust 
välja vastu tahtmist,” ütles Otepää naiste juhen-
daja Liidia Vilde. Tema oli üks kolmest Jörbergi 

Nooruslikud tantsumemmed Otepääl

Aprillikuu 3. nädalal tähistasime Pähklikeses traditsiooniliselt süda-
menädalat. Tervislik ellusuhtumine on üks Pähklikese eripärasid. 
Südamenädala kava sai eelnevalt üheskoos läbi arutatud.
   Nädal algas tantsupäevaga, kus tantsiti juba tuttavaid tantse ning 
õpiti uusi. Laste lemmikuks kujunes limbo-tants. Hasart haaras nii 
poisse-tüdrukuid kui ka täiskasvanuid. Paraku pidid täiskasvanud 
lastele siiski alla vanduma, kui hästi painduvad tüdrukud-poisid 
madala nööri alt graatsiliselt läbi tantsisid.
   Teisipäeval asutasime end matkale. Tehvandi-ümbruse radadel 
nautisime taaskord imeilusaid Otepää maastikuvaateid. Kõrgema-
tel kohtadel laiusid silme ees lähiümbruse külad: Pilkuse ja Vana-
Otepää. Matka lõpetasime tervisliku piknikuga Neljakasemäel. 
Aedviljad nagu porgand, kapsas ja paprika pole vist lastele iial nii 
maitsvad tundunud. Puuviljadest paremat magustoitu ei soovinud 
sel hetkel keegi.
   Kolmapäeval oli teemaks hammaste hügieeni. Sellest rääkis 
arusaadavalt ja lastepäraselt hambaravikabineti meditsiiniõde 
Kaja Aluvee. Hammaste tervisest sõltub inimese tervis üldiselt 
ning seetõttu on hammaste eest hoolitsemine väga tähtis. Ja mis 
peamine, seda saab teha iga lasteaialaps ise. Jätsime meelde, et 
kõige olulisem on hambaid pesta õhtul enne magamaminekut 
ning regulaarne hambaarsti külastamine aitab ennetada suurte 
hambaaukude tekkimist.
   Neljapäev oli laulupäev. Külas oli laulustuudio „Madonna“ lau-
luõpetaja Vaike Hannust-Saul. Saime teada, kuidas hääl tekib ning 
millistes eri variatsioonides on võimalik laulda. Oma lauluhäält sai 
näidata iga Pähklikese laululaps, kes selleks soovi avaldas.
   Nädala lõpetasime tervislike suupistetega. Rühmad valmistasid 
tervisliku üllatuse, mida degusteerisime õuesoleku ajal. Saime 
maitsta vitamiinirikkaid aed- ja puuviljaampse ning juua maitsvat 
banaanikokteili.
   Teisipäeva, kolmapäeva ja reede hommikul virgutasime end 
hommikuvõimlemisega liikumisõpetaja Merikese eestvedamisel.
   Südamenädalal olimoto: ÕUES OLLA ON NII PÕNEV, VÄRSKE 
ÕHK ON MEIE SÕBER. Meile on see moto tuttav juba eelnevatest 
aastatest ning päevakorras on see ka praegu. Soovitame seda 
motot järgida kõigil oma tervisest hoolivatel inimestel.

Lasteaia Pähklike juhataja PILLE VILLEMS

Südamenädal Pähklikeses

Lõpule on jõudmas Pühajärve Haridusseltsi 
projekt „Terves kehas terve vaim“, mis oli 
mõeldud täiskasvanud õppijatele vanuses 

50+. Lisaks Eestile osalesid projektis Poola ja Tür-
gi. Pühajärve Haridusselts koordineeris tegevusi, 
mida finantseeris GRUNDVIG.
   19.-25. märtsini toimus Türgis Kusadasi linnas 
projekti lõpuseminar. Eesti poolelt osalesid Ene 
Kelder, Enla Odamus ja Ene-Mall Vernik-Tuubel. 
Ettekannetega esinesid Mahmud Okcesiz ja Ene 
Kelder. Mahmud – Türgi-poolne projektijuht – tut-

vustas seminaril osalejatele oma albumeid, mis 
igakülgselt kajastavad kõigi kolme riigi osalust 
projektis. Ene tutvustas eesti osalejatele mõeldud 
kahe aasta tegevust kajastavat kogumikku. Aruta-
sime läbi lõpparuande sisu, kavandasime aruande 
viimistlemiseks vajaliku tegevused – ja saimegi 
sujuvalt üle minna sõnavõttudele, tänuavaldustele, 
meeleolukale koosviibimisele. 
   Kuna kokkusaamine toimus pealkirja all „Terves 
kehas terve vaim“, siis oli enesestmõistetavalt 
programmis ka mitmeid tervistavaid üritusi. 
Radoonivann – meie kõik kolm suplesime radoo-
nivannis esmakordselt. Korraga võib selles olla 
vaid 25 minutit, ja lubatud on radoonivanni võtta 
kolm korda ööpäevas. Me ei jätnud kasutamata 
ka võimalust supelda Pamukkale nooreks tegeva-
tes vetes ja veeta paar tundi ehtsas türgi saunas. 
Mina küll pärast sauna puhkust ei vajanud, nagu 
soovitasid meie võõrustajad.  Võtsin hoopis ette 
väikese matka tuvisaarele. Oli varakevadine aeg, 
täit turistile pakutavat ilu – hooldatud lillepeenraid, 
avatud kohvi- ja teejoomise võimalusi ja mitmeid 
atraktsioone – veel polnud, ent seda paremini tuli 
esile ehtne looduse ilu. 
   Meie programmi kuulus ka matkamine Türgi vara-
kevadises looduses. Kodust lahkusime 20kraadises 
külmas, seal võttis meid vastu 20 kraadi sooja. Ke-
vadlilled õitsesid!
   Matkarajad viisid Ephesosse. Meil oli võimalik 
tipptasemel giidi juhendamisel – kelleks oli mui-
dugi võrratu Mahmut – elada sisse vähemalt kol-
metuhande aastasesse ajalukku. Eriti olen tänulik 
muuseumikülastuse eest – muuseum on avatud 
kõigile, aga enamasti piirdutakse jalutuskäiguga 
varemetes.
   Mina ütleksin: muuseumita tervikut ei teki, kodust 
nii kaugele tasub minna täispaketti võtma!  
   Tervistavate toitude eest kandis hoolt hotelli  
köök. Meie eelistatuimad toidud olid seotud oliivi-

27. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. JAZZKAAR 
– KIRTANA RASA TEEKOND INDIAST. Trio segustab orientaal-
set põhjamaisega – üpris omanäoliselt. India mõjude kõrval 
otsib Kirtana Rasa üha uusi impulsse teistest kultuuridest: põh-
jamaise kargusega liituvad orientaalsed mõjud, mitmesugused 
traditsioonilised instrumendid ning kahtlemata ka siitmailt pärit 
muusikaline baas. Kirtana Rasa: 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 kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Rahvusvaheline 

tantsupäev. Ühistantsimiseks kogunevad Otepää valla rahva-
tantsukollektiivid.

29. aprillil KINO JÄÄB ÄRA!
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. Piletite müük Otepää Kultuurikeskusest ja 
Otepää Naisseltsilt. Pilet 15,-

2. mail kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kevadkontsert. 
Esinevad naisansambel RELAMI ning naisrahvatantsurühmad 
VESIROOS ja NUUSTAKU. 

6. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO. Alice 
Imedemaal. Alla 6.a mittesoovitatav. Pilet 25,-

7. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää Kultuurikeskus 
koostöös Tartu tantsukooliga Tango korraldavad 
TANTSUSALONGI elava muusika saatel.Tantsurütme mängib 
ansambel. Tantsuõpetaja Veiko Ratase juhendamisel õpime 
erinevaid tantsusamme. Töötab puhvet. Pääse50,-

8. mail kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Emadepäeva kontsert. 
Tunnustame Otepää valla Aasta ema.

11. mail kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Vihti-Otepää eakate 
sõprusõhtu. 

13. mail kell 20.00 KINO. Kuidas taltsutada lohet. Animatsioon. 
Perefilm. Pilet 25,-

14. mail kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Vihti Meeskoori 
kontsert.

dega. Võõrustajad küsisid meilt lõpuõhtul, millised 
toidud meile kõige rohkem meeldisid. Neile üsna 
ootamatult vastasime kui ühest suust – oliivid! Lõ-
puõhtul nägime ka omamoodi imet – elava tulega 
serveeritud halvaad.  
   Meelde jäävad külaskäik Mahmudi koju, kus 
veetsime mitu meeleolukat tundi tema pere seltsis. 
Eesti-visiidil pakkusime neile võimaluse olla meie 
kodudes. Nad olid üsna üllatunud. Ja tänulikud ka 
sõnadas: „Avades meile oma kodu uksed, kinkisi-
te meile ka tükikese oma südamest“. Nüüd saime 
ise samasuguse tähelepanu osaliseks. Perenaine 
pakkus meile muuhulgas ka kuivatatud viigimarju 
kreeka pähklitega – soovitame proovida. 
   Liigutav olin Nemiri osavõtt nii projektist üldse 
kui ka projekti lõpuseminarist. Ta ootas meid koos 
oma pojaga juba hotellis. Tema korraldatud oli sõit 
radoonivannidesse , milles tegid kaasa ka meile 
juba varasematest projektikohtumistest tuttavad 
daamid. Nemiri korraldatud ja finantseeritud oli 
meie lõpuõhtu, millel osales kogu tema pere.  Ne-
mir on asutanud heategevusorganisatsiooni, kes 
oligi ametlikult meie projektipartner. Heategevus-
organisatsiooni tegevuses osaleb kogu tema pere. 
Poeg iseloomustas oma ema tegevust selles orga-
nisatsioonis: „Heategevusorganisatsiooni arenda-
mine on minu ema tähtsamaid tegemisi ja elutöö. 
Tema pühendunud tegevus ja suutlikkus inimesi 
kaasa tõmmata on kindlustanud organisatsiooni 
tulemusliku tegevuse ja tuntuse kaugel väljaspool 
Kusadasi piire“. 
   Vahetasime kingitusi – ja oligi aeg lahku minna. 
Ehk siiski mitte lõplikult? Koostöö projekti raames 
sujus, kõik osapooled on rahul nii toimunu kui ka 
tulemustega. Kontaktid on loodud ja tekkinud on 
vastastikune usaldus.  Jätkamise ideedestki oli 
juttu.
   Aitäh Ene Kelderile, kes on kandnud hoolt nii 
projekti koostamise kui ka kogu korraldusliku 
poole eest. Aitäh reisikaaslastele Enlale ja Enele! 
Oli üks meeldiv reis talvisest Eestist varakevadisse 
Türgisse!

ENE-MALL VERNIK-TUUBEL

Kevadine külaskäik Türgimaale 

tantsutüdrukust. “Oleme selle etteastega paljusid 
naerutanud ja üsna populaarseks saanud,” kinni-
tas Helle Kuldmaa alias Jörberg. Tema oli ühtlasi 
üks tantsupäeva korraldajaid. 
   Lustaka sketši “Klaara tuleb poodi” esitasid Leidi 
Kattai ja Tiiu Bauman. Vaatajad said osa küla-
memm Klaara hapukapsaseemnete, hobuserohu 
ja debiiltelefoni ning helmete otsingutest. 
   Tantsupäeva võõrustas Otepää tantsurühm Tant-
surõõm (juhendaja Liidia Vilde). Päeva juhtimisel 
oli abiks Ene Pooland.
   Kogu ettevõtmist toetasid Valgamaa Omavalit-
suste Liit ning Kultuurkapitali Valgamaa ekpert-
grupp.
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23. aprill  2010

Palupera vallavolikogus
6. aprillil 2010 

 Kinnitati „Palupera valla ühisveevärgi ja -kanali-
satsiooni arendamise kava aastateks 2010-2021”.
 Kehtestati „Toimetulekutoetuse määramiseks 

eluruumi alaliste kulude piirmäärade muutmine”.
 Kehtestati „Toimetulekutoetuse vahendite ülejää-

gist sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord”.
 Anti seisukoht maavara kaevandamisloa väljaand-

mise otsuse eelnõu osas Neeruti II kruusakarjääris. 
Jäädi seisukohale mitte nõustuda Krüüdneri Karjäär 
OÜle (registrikood 10698390) Neeruti II kruusa-
karjääri maavara kaevandamiseks kaevandamisloa 
andmisega. Tehti ettepanek Keskkonnaameti Põlva-
Valga-Võru regioonile algatada keskkonnamõju 
hindamine Neeruti II mäeeraldise kaevandamisloa 
andmise menetluse käigus. Kaevandamisloa taot-
luse ning taotluse kohta tehtava otsuse eelnõu osas 
anda vallavolikogu arvamus pärast keskkonnamõju 
hindamise aruande heakskiitmist (MaaPS § 28 g 5) 
ning peale „Looduslike ehitusmaterjalide kasutami-
se riikliku arengukava 2010 – 2020” heakskiitmist 
Vabariigi Valitsuse poolt.
 Otsustati algatada Miti maastikukaitseala moo-

dustamise menetlus. Palupera vallavalitsusel korral-
dada Miti maastikukaitseala kaitse-eeskirja, maastiku-
kaitseala piirikirjelduse eelnõude ja muude seotud 
dokumentide avalikustamine. Kui avalikustamise ajal 
ei laeku ühtegi kirjalikult esitatud ettepanekut ega 
vastuväidet, jätta avalik arutelu korraldamata.
 Otsustati muuta osaühingu Palu-Teenus (re-

gistrikood 10352579) põhikirja ning kinnitati uus 
põhikirja redaktsioon.
 Otsustati võtta vastu Mustamäe kinnistu 

nr.1876140 ja kõrval oleva maariba detailplanee-
ring. Kuulutati välja nimetatud detailplaneeringu 
avalik väljapanek järgnevalt: detailplaneering on 
avalikul väljapanekul Palupera vallamajas asuko-
haga Hellenurme küla 03. maist kuni 18. maini 
2010.a. kl. 8.30-12.00 ja 13.00-16.00. Kui avaliku 
väljapaneku käigus laekub detailplaneeringu kohta 
kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid, korraldada 
avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu ühe 
kuu jooksul pärast avaliku väljapaneku lõppemist. 

Palupera vallavalitsuses
26.03.2010 korraldati:

 Väljastati raieluba Nõuni külas Nõuni järve kal-
daalal Miku kinnistul, Kullipesa pumpla kinnistul ja 
Uue-Tüki kinnistul, endise ujumisranna piirkonnas 
kasvava võsa ja 8 kuuse raieks.
 Väljastati projekteerimistingimused Palupera 

külas Vabriku kinnistule töökojahoone projekteeri-
miseks. Projekt peab vastama Vabriku kinnistu de-
tailplaneeringuga kehtestatud lähteseisukohtadele.
 Väljastati Palupera vallavalitsusele kirjalik nõuso-

lek Nõuni külas Nõuni maakultuurimaja kinnistul 
asuva maakultuurimaja noortetoa remonttöödeks.
 Palupera valla teedel kehtestati kuni 15 maini 2010 

liikluspiirang mootorsõidukitele, mille kogukaal 
ületab 8 tonni. Raskema kogukaaluga mootorsõiduki 
liiklemine valla teedel on lubatud vallavalitsuse poolt 
väljastatud eriloa alusel. Liikluspiirangu eiramisest 
tulenevad kahjud hüvitab  või heastab rikkuja.
 Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse kor-

raldus nr 91 23.05.2002 a. millega M.H. määrati 
E-A.K hooldajaks.
 Anti üks toetus lapse 1.aastaseks saamisel 1500 

krooni, kolm ühekordset sotsiaaltoetust a´300 
krooni, üks küttepuude toetus 1000 krooni ja üks 
matusetoetus 2000 krooni.
 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saajate 

nimekiri kogusummas 5040 krooni, sügava puudega 
hooldajatoetuse saajate nimekiri kogusummas 4800 
krooni ja sügava puudega täiendava sotsiaaltoetuse 
saajate nimekiri kogusummas 3600 krooni. Otsustati 
maksta kuue hooldaja eest sotsiaalmaksu kogusum-
mas 8616 krooni ja puudega lapse hooldajatoetust 
300 krooni.

06.04.2010 korraldati:

 Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni ja 
üks küttepuude toetus 1000 krooni.
 Määrati hooldaja ühele sügava puudega vanurile.
 Lubati AS Veolia Keskkonnateenused Lääne re-

gioonil (reg.kood 10814608)  teostada valla teedel, 
vallavalitsuse määrusega nr.2-1/1 26.03.2010 kehtes-
tatud liikluspiirangu ajal jäätmete vedu sõidukitega, 
mille kogukaal ületab 8 tonni. Lähtuvalt vallavalitsuse 
määrusest paluti arvestada liikluspiirangu ajal raskelt 
läbitavate kõrvalteede olukorraga.
 Lubati Karli Pastakul (reg.kood 11139511) teos-

tada valla teedel, vallavalitsuse määrusega nr.2-1/1 
26.03.2010 kehtestatud liikluspiirangu ajal õpilas-
vedu sõidukitega, mille kogukaal ületab 8 tonni. 
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus kor-

raldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks. 
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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

 Väljastati A.S.-ile ehitusluba Kivistiku - 1 kinnis-
tule suvila ja majandushoone ehitamiseks .
 Peeti võimalikuks Neeruti külas Metsalaane 

kinnistu jagamist kaheks eraldi katastriüksuseks 
järgnevalt: Metsalaane kü, suurusega 47,87ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa ja Puutarekese kü, 
suurusega 21 760m², sihtotstarve maatulundus-
maa.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk 

ASile Hellenurme  külas Saare kinnistu elektrivõr-
kudega liitumisühendusele.
 Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk 

ASile Päidla külas Miska (Kintsli F-1) piirkonna 
välisvõrkudele.
 Tunnistati hankele Palupera põhikooli kuuri res-

taureerimine laekunud pakkumustest edukaks AS 
Haspo pakkumus 45 182 krooni käibemaksuta.
 Tunnistati hankele Nõuni puhkeala hooldetöö-

de teostamine laekunud pakkumustest edukaks 
Vahto Sikk Vahi talu pakkumus 76 500 krooni 
käibemaksuta.
 Tunnistati hankele Tallimäe elamu sotsiaal-

korterite akende vahetus laekunud pakkumustest 
edukaks EKO Majad OÜ pakkumus 28 056 krooni 
käibemaksuta.
 Tunnistati hankele valla teede greiderdamine 

laekunud pakkumustest edukaks AS Valmap Grupp 
pakkumus 300 krooni tund käibemaksuta.
 Tunnistati hankele Nõuni kultuurimaja küt-

tesüsteemide väljaehitamine laekunud pakku-
mustest edukaks Püroterm OÜ pakkumus 106 
700 krooni käibemaksuta.
 Tunnistati hankele Kase kinnistu kanalisatsi-

oonitorustiku rekonstrueerimine laekunud pak-
kumustest edukaks AS Valmap Grupp pakkumus 
75 590 krooni käibemaksuta.
 Tunnistati hankele dreenivate 2 kanalisatsiooni-

kaevu väljavahetamine laekunud pakkumustest 
edukaks AS Valmap Grupp pakkumus 17360 
krooni käibemaksuta.
 Väljastati ehitusluba Palupera vallavalitsusele 

Pärgi kinnistul asuva kõrvalhoone lammutamiseks. 
Määrati tööde teostajaks Andero Aarna.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Teeme ära!
Kui sul on lusti ja tahtmist, siis kutsume sind 1. mail 
TALGUTELE, et üheskoos ja rõõmsal meelel muuta 
meie kodukoht kaunimaks ja puhtamaks.
Ootame abikäsi järgmistele talgutele:

   Makita küla kiigeplatsi heakorratalgud
  algus kell 9, talgujuht Ülle (tel. 514 9809, 

yllereidolf@hot.ee).
   Nõuni vana koolimaja heakorratalgud
  algus kell 10, talgujuht Marika (tel. 5346 5648, 

marika.viks@mail.ee).
   Neeruti külaplatsi koristamine
  algus kell 12, talgujuht Tarmo (tel. 503 1425, 

moisnikmees@hot.ee).    
   Paluperas koguneme kell 10 Palupera Pritsikuuri 

Terje Korss vallavanem 14.06 - 30.06.2010
  12.07 - 31.07.2010
  17.08 - 30.08.2010
Imbi Parvei vallasekretär 03.05 - 16.05.2010 
  05.07 - 21.07.2010    
  02.08 - 15.08.2010    
  01.12 - 31.12.2010 
Merike Terve pearaamatupidaja 10.05 - 23.05.2010  
  05.07 - 31.07.2010  
  02.08 - 15.08.2010  
  11.09 - 31.09.2010
 Tõnu Kukk maakorraldaja 08.03 - 21.03.2010
  05.07 - 26.08.2010  
Heli Elbson sotsiaalnõunik 25.08 - 30.09.2010 
Vaike Viks sotsiaaltöötaja 01.07 - 01.09.2010  
Valla ametnike puhkuste lisapäevad arvestatakse 
ATS § 45 lõike 2 alusel.

Palupera vallavalitsuse 
2010. aasta puhkusegraafik

Otto August Mehik   4. veebruaril
Enriko Suur    3. märtsil
Andrea Jurjev  16. märtsil

juures. Plaanis on koristada küla ja külamaja ümbrust. 
Kaasa võtta töökindad, reha, kirves ja hea tuju. Peale 
talguid pakume talgulistele suppi. 
   Ühtlasi saab tutvuda „Palupera piirkonna talude aja-
loo konkursi“ raames kogutud talude lugudega, mille 
väikese näituse avamise teeme enne talgute algust
   Anna oma tulemisest teada talgujuhtidele, võta kaasa 
hea tuju, sõbrad, pere ning tööriistad ja KOHTUMISENI 
TALGUTEL!
   Ja veel. Peale väsitavat tööpäeva (kas talgutel, kodus, 
ämma aias  jne.) on kõik kutsutud kell 19.30 Nõuni 
kultuurimajja SIMMANILE.
*ühislaulmist, mänge, tantsu aitab korraldada mõnusalt 
MUUSIKMEES.
   Talgulistele pidu prii, teistele simmanilistele pääse 25 
krooni.

NÄITUS  „Palupera piirkonna TALUDE LOOD“ 
Kogusime projekti „Palupera piirkonna ajaloo uurimine ja trükkimine“ raames talude lugusid, mida 
saavad nüüd kõik külaelanikud näha Palupera Pritsikuuris väikesel näitusel, mille avamine toimub 
1. mail Palupera Pritsikuuris kell 10.00 enne külatalgute algust. Konkursil osalejatele anname üle 
väikesed meened. Konkurss sai teoks tänu EAS Kohaliku omaalgatuse programmile.

   Muusikaansambel LAHE on oodatud nii iseseisvate 
ürituste läbiviimisel kui ka teiste kollektiivide etteastete 
vaheaegadel, mil on vajalik kostüümide vahetamine. 
Üles astuti kümnel korral – Pikajärvel väliskülalistele, 
Palupera mõisapäevadel, sünnipäevadel ja mujal. Naka-
tav esitus haarab rahva peagi kaasa laulma. 
   Tantsutrupp HELLES harib rahvast rahvatantsu kau-
du. Nende esinemistest said osa Rannu tantsutallad, 
Konguta memme-taadi lustipidu, Hellenurme rahvas, 
Sangaste tantsupidu, Tartumaa lustipidu.
   Kõhutantsutrupi MARBELLA eesmärk on oma keha 
arendamine ja tervise parandamine. Tantsud on pärit 
Egiptusest. Kõhutants on maailma üks vanimaid tant-
suliike. Esialgselt oli meil plaanis teha trenni ainult enda 
tervise huvides. Esineti Palupera mõisapäevadel, ETV 
Prillitoosile, Hellenurme pargis, Hellenurme ja Uderna 
hooldekodudes, Otepää ja Rõngu kultuurimajades ning  
Valgjärvel. Korraldati Valgamaa kõhutantsijate sõprus-
kohtumisi Hellenurmes. 
   Tunneme rõõmu mitte ainult esinemistest teistele, 
vaid ka sellest, et tänu treeningule muutub sirgemaks 
selg, nõtkemaks samm. Tunneme rõõmu oma muu-
sikansambli pillilugudest, elame kaasa oma näitlejate 
muredele ja rõõmudele, mis kajastavad meie mineviku 
ja oleviku rõõmsaid ja ka kurbi tegemisi tõsielust. „Meie 
suureks rõõmuks on laulmine ja seda me teeme rõõmu-
ga,” ütlevad meie lauljad.
   Meie paberimajandust juhib tantsuklubi loomise al-
gusest peale meie Ilme. Aitäh! Ilma temata oleks meil 
tõesti probleeme... 
   Täname Palupera valda, kes on meid siiani igati to-
etanud. Täname ka teisi toetajaid – Hasartmängumaksu 
Nõukogu, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, 
Kohaliku Omaalgatuse programm, Elva Marepleks OÜ, 
Elva Haiglat, Otepää Lihatööstust Edgar OÜ, Lillekaup-
lust Rosmariin.

ELSA, üks mathildedest

2009. aastal esines MTÜ Tantsuklubi Mathilde 
64liikmeline seitsmest erinevast isetegevusringist 
koosnev klubi 53 korral.
   Tunnustust väärib naiste lauluansambel KÕUEÕIED, 
kes saavutas Puka Lüüral Valgamaa parima naisan-
sambli tiitli. Võideti ka” Rannu Kuldnokk” lauluvõistlus. 
Lisaks esinesid Kõueõied veel Hellenurme hooldeko-
dus, Kambja Lüüral, Eesti laulupäeval Lüllemäel, kus 
nad jäid teisele kohale. 
   3. mail korraldas ansambel emadele pühendatud 
kontserdi „ Elame emale”, kus valiti välja ka Palupera 
valla „ Parim emme 2009”. Seekord sai tiitli meie Anne 
Udeküll. Esineti Hellenurme isetegevuslaste peol ja 
Otepää Aiandus- mesindusseltsi liikmete jõulupeol. 
   Tantsutrupp MATHILDE on saanud rahva lemmikuks 
tänu vanade mõisaaegsete tantsude taaselustamisele. 
Esineti paljudel erinevatel üritustel, nagu Rannu tant-
sutallad, Konguta memme-taadi lustipidu, XI lustipidu 
„Aastaring” Elvas, loodusfestival „Las jääda ükski 
mets” Helme lossivaremetes, Hellenurme isetegevus-
laste pidu, Elva laulukoori Kaja dirigendi juubel, Pika-
järve mõisas mõisapäevadel koos muusikaansambel 
LAHEga, kaasaosalised oldi etenduses „Naabrid”. Pril-
litoosile esineti Hellenurme hooldekeskuses ja hiljem 
ka tantsuproovivõtetel Hellenurme klubis. Kasutada on 
9 aastaga soetatud erinevad kostüümid, mis väärivad 
omaette vaatamist – talupiigadest, preilide ja mõisa-
prouadeni. 
   Showtantsutrupp MUHEDAD on saanud nii kodu-
vallas kui ka teistes omavalitsustes populaarsuse ning 
teda on ikka jälle kutsutud esinema. Esineti Sangas-
tes, Palupera mõisapäevadel, Helme lossipäevadel, 
Riidajas ja Valgjärve jõulupeol. Ettevalmistamisel on 
külateater MUHKELiga koostöös uus estraadikava 
„Muhkel ja Muhedad kolm aastat koos”. Külateater 
osales 2009. aastal Pühajärve Kuldkala üritusel, Valgas, 
Hellenurmes, Palupera mõisapäevadel näidenditega  
„Naabrid”, „ Minu kallis osmik” ja „ Miljoni paraad”. 

Mathildest ja mathildedest

Olete kutsutud 

neljapäeval, 13. mail kell 20 

Nõuni kultuurimajja

KEVADKONTSERDILE.

Sulle laulan oma kaunimad laulud, sulle 
tantsin oma toredamad tantsud armas 
ema, vanaeme, naabritädi...

Esinevad Vihti Meeskoor Soomest ning 
meie maja lauljad ja tantsijad.

Robootikateater käis 
Palupera põhikoolis
Meiel oli 1. aprillil külas robootikateater. Räägiti 
robotimaailma seadustest, robotite ehitusest, sel-
lest, mida robotid suudavad teha ja kuidas panna 
robotid tegema seda, mida inimene soovib. 
   Kooliperele etendati ka robotite poolt kaasaegne 
Punamütsikese ja Kolme põrsa sugemetega 
muinasjutt. Robotid liikusid täpselt tekstiga sünk-
roonis. Kõige vahvam oli robotite tants. Etenduse 
lõppedes algas õppetöö töötubades, kus õpetati 
programeerima roboti käike. Kolmesed töömees-
konnad pusisid pühendunult ülesande kallal.  
   Lõpuks, kui robotid liikuma saadi, algas robotite 
slaalomivõistlus. Tore oli jälgida oma töö tulemust 
– olime esimest korda elus programeerijate rollis. 
Lemmikrobotiks osutus vaieldamatult dinosaurus 
PLEO, kellelt õppimise headust!
   Täname Heilo Altinit, Ramon Rantsust ja Merle 
Milistet MTÜ Robootikast toreda päeva eest !

ALICE ANDERSSOO, 8. klass

Palupera küla on juba 
varakult talgute lainel
„Teeme ära“ eelsoojendusena korraldas selle aasta 
jaanuaris tegevust alustanud MTÜ Palupera Käsitööko-
da oma esimesed talgud, et korrastada Palupera vana 
ning pikalt tühjana seisnud kauplusehoonet. Hoonesse 
on plaanis rajada Palupera Käsitöökoda. Tööde käigus 
sai maha koksitud lahtine krohv ning eemaldatud alu-
mine osa välisvoodrist, et paljastada võimalikud maja 
konstruktsiooni kahjustused, rämpsust sai puhtaks 
maja esimene korrus ning maha raiuti ka hoovi peal 
kasvama hakanud võsa. 
   Suur tänu talgurahvale, keda vaatamata kiirele 
korraldusele oli kokku tulnud 24 inimest! Neist suure 
osa moodustasid muidugi Palupera Põhikooli tublid 
õpilased.
   Palupera Käsitöökoda on mittetulundusühing, mille 
peamiseks eesmärgiks on soodustada käsitöö ja 
isetegemise arengut ning propageerida looduslikke ja 
säästva tarbimise eluviise. Soov on pakkuda Palupera 
piirkonna elanikele mitmekesisemaid võimalusi vaba 
aja sisustamiseks ning noorte huvialahariduse korral-
damiseks. Lähiaastate eesmärgiks on aastaid tühjana 
seisnud vana Palupera kaupluse hoone renoveerimine 
ning sinna käsitöökoja rajamine. Käsitöökotta on plaa-
nitud universaalsed käsitööruumid, kangasteljeruum, 
õppeköök, puidu- ja metallitöökoda.
   MTÜ Valgamaa Partnerluskogu kiitis heaks meie 
veebruaris PRIA LEADER programmi esitatud raha-
taotluse ruumide rekonstrueerimise projekteerimiseks. 
Projekteerimisega seotud tööd algavad juba aprillikuu 
keskel ning kestavad selle aasta lõpuni.

Teatrisõbrad koos Kongutas

Kolmapäev, 21. aprill oli hästi lahe päev! Meie kooli 
näiteringi lapsed Caroliis, Annika, Rena, Kertu, Ave, 
Merilyn, Gretten-Gelis, Andres, Karmen, Karmo, An-
dre ja Triin käisid külas Konguta kooli teatrisõpradel, 
külakostiks kaasas Andrus Kivirähki muinasjutu ainetel 
lavastatud näidend „President Kinnas“. Konguta kooli 
6.klass pakkus omapoolt vaatamiseks vahva näidendi 
„Lobisejast vanaeidest“. Üheskoos elasime ja naersi-
me kaasa  Kaval-Antsu ja Vanapagana (Margus Abel, 
Raimo Aas) ülitoredale mängule ning Ervin Lillepea 
ühislauludele. 
   Väike mõttetera – kõige suurem varandus on see, 
mida õpid ja loed. Pärast etendusi sai igaüks oma 
lemmiktegelased paberile joonistada ja ühisnäitusele 
üles sättida. Oli hästi vahva päev, sai nalja, oli lõbus, 
enda näidend ja teiste näidendid meeldisid, joonista-
da sai – arvasid lapsed koduteele asudes.

Palupera kooli näiteringi juhendaja MARIKA VIKS
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Puka vallavolikogus 
20. aprillil 

 Kooskõlastati Palupera valla üldplaneering.
 Vallavolikogu 20. aprilli 2010 otsusega nr 8 võeti 

vastu Järve maaüksuse detailplaneering. Vallavalitsus 
korraldab detailplaneeringu avalik väljapaneku. 
 Kehtestati toimetulekutoetuse määramiseks eluruu-

mi alaliste kulude piirmäärad.
 Määrati avalikult kasutatavate teede kasutamise 

järelvalvet teostavaks isikuks vallavalitsuse ametnik 
Adu Kurg.
 Määrati Puka Vallavalitsuse 2009. majandusaasta 

aruande auditeerijaks Audiitorühing BDO Eesti 
AS.
 Muudeti Puka valla põhimäärust.

Puka vallavalitsuses 
aprillis:

 Otsustati maksta toimetulekutoetust 9 taotlejale, 
sünnitoetust kahele vanemale kokku 10 000.- , ma-
tusetoetust kahele taotlejale 2000.- ning ühekordset 
toetust kokku 2878.- krooni.
 Kooskõlastati osaühingu Hanneik taotlus kaup-

lusautoga jaekaubandusega tegelemiseks Puka valla 
territooriumil ning osaühingu Otepää Oskar taot-
lus sealiha ja lihatoodete müümiseks rändkaupluses 
Puka alevikus Tööstuse tänaval igal kolmapäeval kell 
14.15-15.00 ja Ääre tänaval igal kolmapäeval kell 
15.00-15.30.
 Kinnitati Puka valla kriisikomisjoni põhimäärus 

ning moodustati kriisikomisjon koosseisus Heikki 
Kadaja, Adu Kurg, Jaanis Veskimets (asendajaks Kalle 
Põldmägi), Tõnis Mark (asendajaks Liidia Saarmann) 
ja Aarne Vihm.
 Otsustati võimaldada ühe lapse osalemine laste 

leinalaagris ning tasuda selles osalemise tasu 2900.- 
krooni.
 Kiideti heaks 2009. aastal hajaasustuse veepro-

grammi raames teostatud Kolli külas asuva Joosti 
talu puurkaevu veepuhastusseadmete paigaldamise 
projekt.
 Toetati MTÜ Puka Avatud Noortekeskuse tegevust 

märtsis 240.- krooni ning aprillis 278.- krooni ulatuses 
tarbitud elektrienergia maksumuse kompenseeri-
miseks.
 Kinnitati autobusside kasutamise kord Puka vallas.

AMETLIK INFO

Räätsamatk lumisesse 
Kakerdaja rabasse
Märtsikuus käisid viimast lund mõõtmas Helle-
nurme ja Puka noortekeskuste noored seekord 
räätsadel Kakerdaja rabas. Räätsad teevad rabas lii-
kumise palju kergemaks võrreldes jalgsi käimisega. 
Kasutasime tilgakujulisi räätsasid, mis jäljendavad 
klassikalisi Põhja-Ameerika indiaanlaste lumekingi.
    Kakerdaja raba on maaliline rohkete laugastega 
raba Harjumaa ja Järvamaa piiril. Seal leidub kõike, 
mis ühes korralikus rabas olema peab – maaliline 
laugastik, pehmed älved, rabasaar, järv ja legendid. 
Giid tutvustas rabamaastiku tekkelugu, õpetas 
tundma rabataimi jm. Imestasime rabafolkloori üle 
– pelgu- ja ohvripaik Hiiesaarel, jutt karudest ja Noku 
talust. 
   Noored ise: matk meeldis hullult...tahaks veelkord 
minna...ja hea, et kaugele, eemale sai...oleks võinud 
öösekski jääda...
   Kosutuseks oli pikal väsitaval päeval matkaeine ja 
eks Hellenurme poisid andsid Puka tüdrukutele ikka 
kõvasti särtsu juurde ... lumelahing toimus kogu 
matka vältel.
   Matk oli üks osa projekti „Erinevate kogukondade 
noored ühistegevuste kaudu koostööd tõhustamas” 
tegevustest. MTÜ Avatud Hellenurme Noortekes-
kuse projekti rahastavad Eesti Noorsootöö Keskus, 
Valga Maavalitsus, Palupera vallavalitsus ning noored ise. 
Projekt lõpeb aprillikuuga, veel peetakse maha ühine sport-
lik turniir, kus osalevad ka Kaitseliidu noored. 

   Noored, jälgige reklaami noortekas!

Vastloodud Aakre külaseltsist
15. märtsil toimus Aakre külakoosolek, kus loodi 
Aakre külaselts. Esimesele koosolekule kogunes 40 
külaelus toimuvast huvitatud inimest. Äriregistrisse 
kanti MTÜ Aakre külaselts 1. aprillil 2010. MTÜl on 20 
asutajaliiget ja 7liikmeline juhatus: Arno Kangro, kes 
on ühtlasi ka juhatuse esimees, Silver Laks, Jaanis 
Veskimets, Kalmer Kingo, Priit Piirisild, Kristi Nagla ja 
Sirle Lüüs. 
   Külaseltsi põhieesmärk on küla- ja kultuurielu eden-
damine. Olulisel kohal on ka Aakre välisilme muutmi-
ne, et meil endal oleks siin hea elada ja võõral kena 
vaadata. 
   1. mail on plaanis „Teeme Ära“ kampaanias teha 
korda nii palju kui jõuame. Praeguseks on juba algust 

tehtud puude lõikamisega. Ootame rohkelt talgulisi! 
   14. aprillil toimus järjekordne Aakre külaseltsi üld-
koosolek. Koosolekule oli kutsutud valla esindajad: 
vallavanem Heikki Kadaja, Aadu Kurg ja Ants Mang-
lus. Räägiti olulistel teemadel seoses Aakre külaga. 
Probleemkohti on palju ja nendega tuleb jõukohaselt 
tegelema hakata. Suurima puudusena kerkis tuletõrje 
veevõtukoha puudumine. 
   Hoiame Teid kursis külaseltsi tegemistega. Kõigil 
Aakre külast ja külaelu parendamisest huvitatutel on 
võimalus ühineda Aakre külaseltsiga.
   Külaseltsiga saab ühendust aakre.kyla@gmail.com 
või telefonil 514 9368.

Aakre Külaselts

Detailplaneeringu avalik välja-
panek
Puka Vallavalitsus korraldab 3. maist kuni 17. maini 
2010 Järve maaüksuse detailplaneeringu avaliku väl-
japaneku. Ala asub Purtsi külas, Puka vallas Vooremäe 
linnuse jalamil, pindala 2258,24 m². 
   Detailplaneeringu eesmärgiks on seadustada omavo-
liliselt rajatud elamu ning määrata ehitusõigus kõrval-
hoonete rajamiseks. Planeeringu lahenduse elluviimisel 
puudub negatiivne mõju keskkonnale. Planeeringuga 
on võimalik tutvuda Puka Vallavalitsuse kantseleis, Puka 
raamatukogus ja kodulehel www.puka.ee.

TEADE
Puka Vallavalitsuse kohtumine rahvaga 
27. aprillil k.a 
 11.00  AS Kiilungi töötajatega
 12.00   Aakre rahvamajas
 14.00  Kuigatsi raamatukogus
 15.30   Puka rahvamajas

Parandus
26. märtsi Otepää Teatajas on eelarvet käsitlevas artiklis eelarve 
numbrite osas mõned ebatäpsused. 
Avaldame õiged eelarve kulude suurused:

Rahandus  2009  1318 000.- ;  2010   1 168 000.-
Puka Lasteaed  2009   1775 000.- ;  2010  1 687 000.- 
Aakre  Lasteaed-Algkool  2009 2 681 000.- ;  2010  2 535 000.-
Hooldekodude tasud 2009 360 000.- ;   2010      410 000.- 

Palume vabandust!

Teade
8. mail kella 9-st alates toimub 

Puka rahvamaja pargis 
heategevusüritus „ANNA ÄRA“.

   Ära saab anda puhtaid ja terveid riideesemeid, 
jalanõusid, mänguasju jne. Samas on võimalik 

kõigil saada endale vajalikke esemeid. 
Tule kindlasti kohale.

Info telefonil 5800 2473.

Puka rahvamajas on avatud 
Mare Johanson-Ubaste akvarellide näitus.

31.märtsil toimusid Valgamaa pranglimise 
finaalvõistlused Tõrva Gümnaasiumis. 

Pranglimine on peastarvutamise võistlus, mis on 
alguse saanud Prangli saarelt seitse aastat tagasi ning 
sellest võtavad osa ka paljud välisriigid.
   Puka Keskkooli võistkond esines edukalt. Meie 
kooli esindasid Ardo Kurg (noormeeste 1. koht), Kertu 
Tilga (neidude 1. koht), Kerli Kurg (neidude 2. koht), 
Karel Sarv (oskajate 3. koht), Ardi Kurg, Anni Suun 
ja Karel Tilga. Enne finaali toimus kolm koolivooru 
ja poolfinaalvõistlus. Koolivoorudest võtsid osa väga 
paljud meie kooli õpilased. 
   Kõige tähtsamad oskused pranglimises on 
kiirus ja täpsus, mida enne võistlusi sai arendatud. 
Pranglimisega oleme tegelenud juba mitu aastat, 
osa meist isegi 7 aastat. Head tulemused ei teki aga 
üleöö. Selleks, et midagi saavutada, oleme me palju 
harjutanud.
   Täname kõiki pranglimise võistluse korraldajaid.

KERTU TILGA Puka Keskkooli 7. 
ja KERLI KURG 9. klassist

Tore on peast arvutada!

Aakre lasteaed-algkoolis hakkab traditsiooniks 
saama perepäeva korraldamine. Eelmisel 
aastal ehitasid lasteaia- ja koolilaste pered 

ühiselt suurt lumedraakonit, sel aastal oli plaanis lindu-
dele pesakastide meisterdamine. 4. aprillil koguneski 
Aakre koolimajja suur ja sõbralik pere, et koos tore 
pühapäeva pärastlõuna veeta. 
   Päev algas hoolekogu esimehe Jaanis Veskimetsa 
tervitusega, järgnes kontsert. Esimesed esinejad 
olid lasteaia lapsed. Eriti julge esineja oli 4aastane 
Andero Ojamets, kelle hääl vapralt üle saali kostis. 
Koolilapsed esitasid laule ja luuletusi kodu, pere ja 
laste teemadel.
   Siis oligi aeg tööle asuda. Isadel ja poistel näpud 
juba sügelesid. Hoolekogu varustas perepäeva puit-
materjaliga, tööriistad olid igaühel endal kaasas. Jaanis 
Veskimets juhendas ja aitas kõiki, keda vaja. Tore 
oli vaadata, kuidas pisimad töö kallal rassisid, kuigi 
suure töö tegijad olid ikkagi issid. Iga pere paigal-
das pesakasti ka puu otsa, ikka paraja vahemaaga ja 
suunaga ida poole. Igatahes on perekond Kuldnokk 
ning härra ja proua Tihane uutesse kodudesse oodatud. 
Omatehtud pesakasti saab hiljemgi parki sattudes üles 
otsida ja vaadelda, kuidas linnuperel läheb.
   Kes aga valmis sai, läks võimlasse ringmänge mängi-
ma. Lauldi ja mängiti neid ringmänge, mis olid popu-
laarsed juba emade ja isade koolipõlves. Perepäeva 
lõpetas koogisöömine koolimajas. Tänusõnad kõigile 
ütles koolijuhataja Ilme Hõbemägi ja andis diplomid 
omapärasemate pühademunade kaunistajatele. Kõige 

armsam muna oli kasetohuga kaetud muna samblases 
korvikeses – perekond Krillo, kõige looduslähedasem 
seade – perekond Laikask, „Sammalhabeme“ kollekt-
sioon – perekond Undrits ja kõige erinevamate muna-
de kollektsioon - perekond Kivisikk. Kaasatoodud 
munadest sai värvikirev näitus. Tunnustuse pälvis 
ka kuueliikmeline Koortide pere kui kõige suurem 
osalenud perekond.  

Puka Keskkooli võistkond. Taga vasakult: Ardo Kurg, Kerli Kurg, Anni Suun, Ardi Kurg, 
Kertu Tilga. Ees vasakult: Karel Sarv, Karel Tilga
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Kokku sai üks suur pere!

   Juba järgmisel päeval käis kuldnokkade vahel uute 
“korterite” valimisel tihe võistlus. Nii, et esialgne 
kartus pesakastide liigse rohkuse üle ei pidanud paika. 
Mõisapark on piisavalt suur, et jagub ruumi kõigile 
pesapunujatele. 
   Oleme üks suur pere, kes jagab koos rõõmu ja muret. 
Ja kindlasti kohtume kevadisel koristuspäeval, et jälle 
koos tegutseda.

Õpetaja LIINA LAASER
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Isad tööhoos

Küll vaheajad on toredad! Mida kõike nendel va-
badel päevadel saab ette võtta – kas üksi, koos 

sõprade või koguni terve kooliga.
   Enne kevadvaheajale minekut said lapsed teada, 
et 26. märtsil on nad oodatud koolimajja, kus toimub 
pidžaamapidu koos ööbimisega. Kaasas magamisrii-
ded, madratsid, magamiskotid ja söögipoolis, oli kõik 
see mees kella poole kuueks õhtul kohal. Reelika oli 
juba varakult hakanud Saaremaalt Aakre poole sõit-
ma, et õigeks ajaks kohale jõuda.
   Kõigepealt leppisime lastega kokku reeglites – mida 
tohib ja mida ei tohi teha. Üks keeldudest oli teiste 
hirmutamine ja kollitamine, sest on teada, et Aakre 
mõisas käib vahel mõisapreili kummitamas. Esmalt 
said lapsed mängida erinevaid mänge vanade aja-
lehtedega. Nalja sai palju! Pärast möllu ajalehtedega  
mõtlesid lapsed välja ja joonistasid tulevikumasina, 
mis võib sõita vees ja maismaal, lennata õhus, vedada 
inimesi ja erinevaid kaupu. Hiljem pidi pildi autor oma 
tööd ka teistele tutvustama. Pärast rahulikumat tegut-

semist said lapsed jälle mööda koolimaja ringi joosta, 
sest lahti läks üks tõeline „aarete jaht“. Õpilased jagati 
võistkondadeks, anti kätte esimene ülesanne ning jaht 
algas. Eri punktides tuli leida vastus küsimustele, la-
hendada salakiri ja nii liikuda aardele järjest lähemale. 
Ega selle leidmine nii lihtne olnudki! 
   Õhtu lõppes filmide vaatamisega. Väiksemad said 
nautida Leiutajateküla Lotte seiklusi, suuremad lõbus-
tasid ennast õudukate seltsis. Peagi näitas koolimaja 
kell kesköötundi ning oli aeg unemaale rändamiseks.
   Hommikul üllatasid õpetajad õpilasi pannkookide ja 
maasikamoosiga. Laste arvates olid pannkoogid väga 
head, maitsvamadki kui kodus.
   Kõhud täis, algas kottide pakkimine. Kella üheksaks 
hommikul olid vanemad lastel järel ja sõit algas kodu 
poole. Oli tore vaheldus nii õpilastele kui ka õpetaja-
tele. Koos olles ja koos tegutsedes tekibki see mõnus 
„meie“-tunne, mis ka aastate pärast meelde tuleb. 

Õpetajad MERLE KIISSA ja ANNELI SARNIT

Pidžaamapidu Aakre moodi

Koerte ja kasside kohustuslik tasuta vaktsi-
neerimine toimub käesoleval aastal 30. mail. 
Ajagraafik kuulutustel ja järgmises lehes.
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Sangaste vallavalitsuses
 Kehtestati ajavahemikul 2. aprill-15. mai Sangaste vallateedel liiklus-

piiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni. Raskema kogu-
kaaluga mootorsõiduki liiklemine on vallateedel lubatud vallavalitsuse 
poolt väljastatud eriloa alusel.
 Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas Kooli 

tee 1 kinnistul asuva staadionihoone rekonstrueerimiseks ning osaü-
hingule Eesti Energia Jaotusvõrk Lossiküla küla Habeme kinnistu 
– Tiidu küla Valga metskond 3 kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, 
trafoboksi ja liitumiskilbi ehitamiseks.
 Tunnistati kehtetuks teatega lihtmenetlusega hanke korraldamine 

Sangaste Pansionaadi hoonele lifti ostmiseks, paigaldamiseks ja ehi-
tustööde teostaja leidmiseks.
 Otsustati korraldada riigihange “Sangaste Pansionaadihoone 

renoveerimistööd” ning moodustati hanke pakkumuste hindamise 
komisjon koosseisus Kaido Tamberg, Jüri Org ja Tuuli Ilula.
 Kvalifitseeriti hanke “Sangaste Pansionaadihoone renoveerimistööd” 

pakkujad, tunnistades vastavaks järgmised pakkumused: JB Ehituse 
ASi pakkumus, ASi Brick ja ASi Tõrva Elekter ühine pakkumus, ASi 
Semuehitus pakkumus, ASi Merko Tartu pakkumus, ASi Valmap 
Grupp pakkumus, ASi Eviko pakkumus, OÜ Jaagor Grupp ja OÜ 
EKT Ehitus ühine pakkumus, ASi Tartu Ehitus pakkumus ja OÜ 
Riverside pakkumus. Edukaks pakkumuseks tunnistati madalaima 
hinnaga pakkumusena ASi Brick ja ASi Tõrva Elekter ühispakkumus 
maksumusega 5 466 000 krooni.
 Nõustuti Lossiküla külas asuva 9292 m2 suuruse Valitsejamaja 

maaüksuse erastamisega OÜle Taska Productions.
 Nõustuti üheteistkümne Sangaste alevikus, Tiidu külas ja Lossiküla 

külas asuva katastriüksuse jagamisega teemaa laiendamiseks ja kerg-
liiklustee rajamiseks vastavalt riigimaantee nr 72 Sangaste-Tõlliste tee 
rekonstrueerimisprojektile.
 Kinnitati Keeni Põhikooli õpilaskoha tegevuskulu arvestuslikuks 

maksumuseks ühe õpilase kohta 1674.50 krooni kuus.
 Kinnitati Sangaste Lasteaia lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikuks 

maksumuseks ühe lapse kohta 2713.30 krooni kuus.
 Kinnitati Sangaste Pansionaadi hoolealuse hooldamiskulu arves-

tuslikuks maksumuseks ühe hoolealuse kohta 8814 krooni kuus.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 164 400 krooni Sangaste lossile 

kinnistute, hoonete ja ruumide majandamiskuludeks, 1000 krooni 
Sangaste lossile rajatiste majandamiskuludeks ja 1120 krooni Sangaste 
lossile inventari kuludeks. 
 Kehtestati Sangaste valla kriisikomisjoni põhimäärus.
 Kinnitati Sangaste valla kriisikomisjon järgmises koosseisus: esimees 

Kaido Tamberg (asendusliige Karli Oja), Priit Areng (asendusliige Kati 
Kala) ja Rando Undrus (asendusliige Rein Areng).
 Anti lapsevanemale eestkosteasutuse nõusolek loobuda alaealise 

lapse nimel pärandi vastuvõtmisest.
 Otsustasti lugeda neli isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks.
 Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus üheksateistkümnele isikule 

kogusummas 24 865 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kolmele alaealiste 
perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 1200 
krooni.
 Määrati märtsikuu toimetulekutoetus neljateistkümnele isikule ko-

gusummas 22 551 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste 
perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 
krooni.
 Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoo-

dustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 9410 krooni.
 Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste 

sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas 11 284 
krooni.
 Määrati 2009/2010 õppeaasta 3. ja 4. õppeveerandiks koolitoidu-

toetus (9 krooni koolitoidupäev) ühele õpilasele.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kaheteistkümnele isikule kogu-

summas 5966.90 krooni.
 Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese sõiduki parkimis-

kaart.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele isikule.

AMETLIK INFO
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

„TEEME ÄRA“

KOGUKONNA TALGUPÄEV
  9.30  Kogunemine
10.00  Läheb töö lahti
13.00-14.00 Talgusupi söömine
14.00 Präänik talgulistele – etendus „Süütaja“

Sangaste valla koolinoorte esituses 
„SÜÜTAJA“  esietendus
Lavastaja Margus Möll
Mängivad: Kelli Vällo, Mariana Raudsepp, Tauri Davõdov, Henry Varjun, Tormi Oja.

Talgulistele tasuta, teistele 15 krooni

Talgupäev toimub iga ilmaga!
Võta kaasa reha, töökindad, ajalehti ja ämber – riisume lehti, puhastame lossi 
vundamenti samblast, saeme ja veame oksi, peseme aknaid.

Talgutele registreerimine 26. aprillini telefonil 5647 2632 (Merle Tombak); 
529 9058 (Priit Areng), e-post: merle@sangastevv.ee, priit@sangastevv.ee.

Tuleme kokku ja teeme koos ühe toreda talgupäeva!

Seltsing „Sangaste hooldaja” kutsub omastehooldajaid 

reedel, 14. mail algusega kell 14.00
Sangaste Seltsimajja.

   Kavas kohtumine Võrumaa omastehooldajatega ning 
käes-oleva aasta tegevusplaanide arutelu.

  ÜRITUS ON TASUTA. 
Palume igal osavõtjal võtta midagi kaasa ühisele kohvilauale.

Märkamatult on hanged sulanud ning keva-
dlilled sirutavad oma õienuppe päikese 

poole. Loodus justkui sünnib uuesti. See meenu-
tab meile, et varsti on jälle emadepäev. 
   2004. aastal tegime algust oma valla aasta 
ema valimisega. Sel aastal anname tiitli Etem 
Emme välja juba seitsmendat aastat. 2008. aastal 
lisandus Vahva Vanaema tunnustamine.
   Käesoleva aasta ema ja vanaema kandidaa-
te saab üles seada kuni 30. aprillini vallamajas 
või e-postiga aadressil kodukant@sangaste.ee. 
Samuti võib saata kandidaadi nime valla kodu-
lehe tagasiside lingi abil.
   Kõigil on võimalus tõsta esile teie arvates 
kõige toredamat ema, kel kodus kasvamas või 
juba üles kasvatatud vähemalt 1 laps ning kes 
on aktiivne ka väljaspool kodu. 
   Kellele tiitel sel aastal anda, valib esitatud 
kandidaatide hulgast välja selleks kokku kutsutav 
komisjon. Sangaste Valla Etem Emme ja Vahva 
Vanaema 2010 kuulutatakse välja emadepäeva-
le pühendatud tantsupäeval 14. mail Sangaste 
Seltsimajas. 
   Ootame teie aktiivset osavõttu kandidaatide 
esitamisel!

KATI VELNER, MTÜ Kodukant Sangaste

Etem Emme ja 
Vahva Vanaema 

Aga ikka nii, nagu reklaamgi näitab – raama-
tuid tuleb lugeda! Veel parem on lugeda 

täitsa oma raamatut. Sangaste valla ja kihelkon-
na elus olnust ja olevast on koostamisel raamat, 
mida asjade laabumisel hiljemalt järgmisel aastal  
tahaks saada pihku lugeda. Et raamat saaks rikka-
lik ja põnev, ootame igasugust abi: vanu ja uusi 
kogukonnaelulisi fotosid, meenutusi, mälestusi 

nii suuliselt kui ka kirjapandubt. Iga lugu ja jutt 
on väärt läbivaatamist. Ootame vahvaid lugusid 
kolhoosist ja sovhoosist, markantsetest inimes-
test ja lihtsalt ilusaid või naljakaid  jutte. Anname 
kõik ise oma raamatule värvi ja jumet juurde. 
Kui on, saatke või tooge oma materjalid valda, 
riputage meilile või jätke teade, et teil on midagi 
selle tarbeks öelda. Ka käesoleva aja sündmused 

tuleks paberile kribida. 
   Andke oma panus omakandi lugu kandvasse 
kogukonnateosesse! Kaduma midagi ei lähe, 
sest meil on vaja fotodest ja dokumentidest vaid 
koopiaid, originaalid jäävad ikka teile. 
   Himukat kaasalöömist ja kirevat kevadet!

KAIDO TAMBERG

Kuidas saada ilma rahata õndsaks?

Noortekeskuses 
mängiti lauatennist
Sangaste valla noortekeskuses SVANK² toimus 
20. veebruaril esmakordselt lauatenniseturniir 
kuni 18aastastele noortele. Poisid ja tüdrukud 
võistlesid eraldi arvestuses. Osavõtjaid oli 18. 
Esikoha võitsid Sander Teder ja Egle Praosk, 
teise Brandon Luik ja Timea-Helen Teder ning 
kolmanda Rene Levin ja Siiri Linde. 
   Noortekeskus tänab kõiki osavõtjaid. 
Lautenniselaua soetamine ja turniiri korraldami-
ne sai teoks Kohaliku omaalgatuse programmi 
toel Valga Maavalitsuse kaudu. Kohtumiseni 
järgmisel turniiril juba sügishooajal.

Noorsootöötaja RAIT ELVET

Tänavu on Sangaste valla lastel võimalik taotle-
da nn. “soodustuusikuid” kahte lastelaagrisse: 
   1) Põlvamaa Valgemetsa Noortelaager ootab 
3.-11. juulil toimuvasse vahetusse 3 last vanuses 
7-14 (kaasa arvatud) aastat. Tuusiku hind lapse-
vanema jaoks on 795 krooni (laagri täishind on 
2100 kr.). 
   2) Harjumaa Kloogaranna Noortelaagris 26. 
juulist-1. augustini toimuvasse vahetusse on 
meie vallale eraldatud 2 sooduskohta. Tuusiku 
hind on 812 krooni (täishind 1827 kr) ning 
oodatud on 7-13 aastased lapsed. 
   Tegemist on sportlik-tervistavate puhkelaagri-
tega. Mõlemal juhul lisanduvad perel kulutused 
sõiduks laagrisse ja tagasi ning lapse taskuraha. 
Täiendavat infot laagri kohta saab internetist 
aadressilt http://www.valgemetsa.ee ja www.
entk.ee/kloogaranna. 
   Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata, 

palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha 
saamiseks hiljemalt 3. maiks. Juhul, kui selleks 
ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad kohad 
laialijagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldu-
si on rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus 
valiku ja annab lapsevanematele otsusest teada 
hiljemalt 14. maiks. Avalduse esitamisel palume 
kinni pidada laste vanusepiirist.
   Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja 
nimi ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel 
telefoninumber) ning andmed selle lapse kohta, 
kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi, vanus, 
kool ja klass). Avalduse alla kirjutada esitamise 
kuupäev ja avaldaja allkiri. 
   Teiste suviste Eesti lastelaagrite kohta saab 
infot aadressilt http://www.noortelaagrid.edu.
ee/noortelaagrid%202010.xls. Sel suvel tegutseb 
Eestis 28 tunnustatud lastelaagrit. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Soodustusega lastelaagrikohad 
Sangaste valla lastele 2010. aasta 

Pühapäeval, 2. mail Sangaste Lossi juures
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Helmo Autokool 
REGISTREERIB 
UUSI ÕPILASI 

algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele.
Võimalik läbida ka libedasõidu koolitus.

Telef. 5648 1462

Südamlik kaastunne Evile, 
Heljule, Õiele venna

AKSEL KIVIMAA 
kaotuse puhul.

Alli Paavo

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, di-
giboksid, õhk-soojuspumpade pai-
galdus. Järelmaksuvõimalus. www.
mano.ee Tel. 5208 970

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 lõikus. 
tel: 5558 18001

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

AS Pühajärve Puhkekodu võtab 
tööle toitlustusteenindaja. Tel 522 
6234.

Müüa mopeed ZQ50. 50 cm3 (Hon-
da mootoriga), roheline, läbisõit 250 
km, kütusekulu 1,4 l/100, 50km/h, 
elektriline ja jalaga käivitus, võimalik 
võtta arvele. Igati heas korras abili-
ne suvekuudel. Hind 8000 – Telefon 
5557 0798

Müüa roller BAOTIAN 50QT ls.96 
km. Tel. 5155 72

Müüa sõnnikut. Telef. 5822 2247

Pakun kruusa, mulda ja killustikku. 
Tel. 5291 256

Puit- ja kiviehitiste renoveerimine. 
Katuste ehitus. Tel: 5666 4545

Soovin üürida/võimalusel osta Ote-
pääl korterit või maja, Tel 53 731 
633

Vajatakse puudelõhkujat ja riita-
ladujat. Asukoht Neeruti. Tel 5343 
7588.

Üürin Sihval korteri, maja Otepääl, 
korteri Otepääl. 5343 6470

Annimatsi kämping pakub suve-
hooajaks tööd (klienditeenindus, 
köögiabi, koristamine). Tel: 511 
0317

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

AINO SILD
11.05.1940-19.03.2010

Südamlik kaastunne Vainole ja 
Margusele isa, äia ja vanaisa

AKSEL KIVIMAA
kaotuse puhul.

Kauaaegsed töökaaslased Ilmar 
Ernits ja Kalju Kõiv perega ning 

Orassoni pere.

Südamlik kaastunne Kajarile 
perega kalli isa, vanaisa, äia 

TOOMAS LUIK
kaotuse puhul.

Tartu mnt 3 elanikud

Sügav kaastunne Aitale ja 
poegadele perekonnaga kalli 

abikaasa, isa ja äia
TOOMAS LUIK

18.09.1941 - 07.04.2010 
surma puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivist ja kauban-

dustöötajate ametiühing.

TOOMAS LUIK
Mlestame aügavas kurbuses 

abivalmist naabrimeest.
Avaldame siirast kaastunnet 
Aitale ja poegade peredele.

Rohtlad, Milvi, Virve, Mare

Head naabrimeest

TOOMAS LUIKE 

mälestab Vello ja Gina peredega.

Las küünlavalgus mälestusi paitab.

TOOMAS LUIK

Siiras kaastunne Aitale, Kajarile 
ja Jarekile peredega.

Tiiu, Kalev, Agneta, Lembit, Aita, 
Jüri ja Arvo peredega.

Ikka mõtetes tuleme Su juurde 
hinges mälestus helge ja soe

Südamlik kaastunne tütrele ja 
abikaasale 

VIIVI AINLO 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Salme, 
Lehte, Maie, Virve, Koidu, Ellen, 

Lea, Vaike ja Elvi.

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. Avaldame sügavat kaastunnet 
Eha Seppale armsa isa 

NIKOLAI VIRKUNENI
kaotuse puhul.

Tunneme kaassa Katrinile, 
Karelile ja Koidule.

Prk. Lukka

Südamlik kaastunne Eha 
Seppale perega kalli isa, vanaisa, 

vanavanaisa ja äia 

NIKOLAI VIRKUNEN
kaotuse puhul. 

Lasteaia Pähklike kollektiiv.

Südamlik kaastunne Evelyn 
Ainlole kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased ja õpilased Otepää 
Muusikakoolist.

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

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

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

(II kvartalis: 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.

Nurmede keskel oli su kodu, 
linnulaulust helises nurm.

Puud lehte ei jõudnudki minna, 
kõigest sellest sind lahutas surm…

AKSEL KIVIMAA
06.10.1927 - 05.04.2010 

Mälestame vaikses leinas ja aval-
dame siirast kaastunnet poegadele, 

õdedele perekondadega.
Endised töökaaslased Otepää 

Tarbjate Kooperatiivist ja kauban-
dustöötajate ametiühing.

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab

TOOMAS LUIK

Sügav kaastunne Aitale ja kõigile 
pereliikmetele abikaasa, isa ja 

vanaisa kaotuse puhul.

Vaike, Liivia, Avo, Ain ja Teet

On loojunud päike,saabunud öö...

TOOMAS LUIK

Mälestan sõpra ja kaastunne 
omastele.

Henno Veski abikaasaga

Südamlik kaastunne Margusele 
ja Vainole peredega kalli isa, äia 

ja vanaisa

AKSEL KIVIMAA
kaotuse puhul.

Kopli 4 elanikud Otepääl

Südamlik kaastunne Aitale

TOOMASE 
kaotuse puhul.

Aino, Virve, Maie, Maire.

Südamlik kaastunne Kalevile ja 
Evelynile kalli abikaasa ja ema

VIIVI AINLO 
22.03.1933 - 29.03.2010

kaotuse puhul.
Perekond Meri ja Otepää Palve-

ränduri kogudus

Südamlik kaastunne Kalevile ja 
Evelynile abikaasa ja ema 

VIIVI AINLO
22.03.1933 - 29.03.2010 

kaotuse puhul.

Pered: Lubi, Kivi, Eichelmann, 
Paavo

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele

TOOMAS LUIK 
kaotuse puhul.

Urmas Reigo perega

Südamlik kaastunne Kalevile ja 
Evelynile kalli abikaasa ja ema

VIIVI AINLO 
kaotuse puhul.

Ene, Rein, Heino, Rander, Maie 
ja Silvi

“Tõesti, tõesti ma ütlen teile, kes minu 
sõna kuuleb ja usub seda, kes mind on 
läkitanud, sellel on igavene elu ja see 

ei tule mitte kohtu alla, vaid on surmast 
läinud elusse!” Johannese. 5%:24

Kallid Kalev ja Evelyn!
Mälestame ja oleme teiega kalli 

abikaasa ja ema 
VIIVI AINLO 

igavikku lahkumisel.
Heli, Helmuth, Laine, Leili, 

Maimu, Liivia & Mango

Alates maikuust 

avatud 

OTEPÄÄL 

õmblustöökoda.

Mari Laos

Info. 53 305 107, 

3600

Arula küla
praegused ja endised

külaelanikud!

Osavõtust teatamine ja 
täpsustused

Eike Tasa
521 8653, 767 9893
arulakyla@gmail.com

MTÜ Otepää Kõndijad kutsub 
25. aprillil kell 11.00 

KÕNDIMA.
 Alustame Tehvandi

 spordikeskuse juurest.

Tule koos meiega kuduma   16. mail kell 14.00.
Hea käsitöösõber, unusta tumedates toonides mõttemustrid ja tule koos 
meiega looma rõõmsaid, kevadisi kudumismustreid ja üheskoos tähista-
ma rahvusvahelist vabas õhus kudumise päeva. 
Koguneme kultuurikeskuse ette.
Käsitööselts KARUKÄPP

Saame kokku Järve talus

1. mail  kell 17.00,

PEAME MAIPIDU.
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Otepää Säästuoptika Lipuväljak 7 

kutsub teid silmaarsti vastuvõtule.
Vastuvõtud toimuvad igal neljapäeval.
Info ja registreerimine silmaarsti vastuvõtule tel 73 33 258.

Kohapeal võimalik: prillide määramine, silmapõhja uuring, 
silmarõhu mõõtmine, kontaktläätsede määramine, 
prillide tellimine, prillide valmistamine ja remont.

Igale prillitellijale kaasa kingitus. 
Ostes vähemalt 2 000 krooni eest prillid, 
kingime optilised päikeseprillid TASUTA kaasa.

Tuues meile omad vanad prillid, vormistame 
kliendikaardi TASUTA.

Kliendikaart kehtib kõikides Optilise Grupi kauplustes üle Eesti.

Vajunud sõidutee Otepää ja Väike-Muna-
mäe vahel on remondis

Kevadel jätkatakse Otepää ja Väike-Munamäe vahelise jalgtee ehita-
mist. Alustati tööde käigus vajunud sõidutee taastamist. 
   „Vajunud sõiduteeosale ehitatakse uus muldkeha, mis nõuab 
tee sulgemist paariks nädalaks,“ rääkis Lõuna Regionaalse Maan-
teeameti ehitusosakonna juhataja Oleg Lužetski ja täpsustas, et 
paarisajameetrine teelõik on liikluseks suletud järgmise nädala 
keskpaigast kuni mai alguseni. Ümbersõidu korraldab töövõtja OÜ 
Valga Teed kohalike teede kaudu.
   Otepää ja Väike-Munamäe vahelise jalgtee ehitus algas möödu-
nud aasta septembris. Jalgtee pidi valmima novembris, kuid töö 
katkestas sõidutee vajumine. 1,25 kilomeetri pikkune, 3,5 meetri 
laiune ja kogu ulatuses valgustatud jalgtee valmib maikuus. 

1. aprillil 1936. aastal anti Otepääle linnaõigused, 
tänavu möödus sellest 74 aastat. Linna sünnipä-
eva tähistati 1. aprillil Otepääl piduliku kontser-
diga, kus esinesid Pühajärve Põhikooli õpilased. 
Külla olid tulnud ka Otepää sõpruslaeva EML 
Ugandi meeskonna esindajad.
   Kontserdil viibivaid linna- ja vallakodanikke 
tervitasid volikogu esimees Jaanus Raidal, val-
lavanem Aivar Pärli ja sõpruslaeva EML Ugandi 

komandör vanemleitnant Villu Klesmann.
   Kontserdil esinesid Pühajärve Põhikooli ühen-
dkoor, puhkpilliansambel, neidude võimlemis-
rühm ja algklasside rahvatantsurühm. Kitarril 
musitseeris Pühajärve Põhikooli õpilane Priit 
Peterson. Õpilasi juhendasid põhikooli õpetajad 
Krista Sumberg, Anneli Teder, Lii Peterson ja Eve 
Koser. Kontserti juhtisid Pühajärve Põhikooli 7. 
klassi õpilane Merylin Tihomirova ja 9. klassi 

õpilane Joel Süldre.
   Hiljem said linna sünnipäevapeost osavõtjad 
maitsta sünnipäevatorti.
   Täname Pühajärve Põhikooli direktorit Miia Pal-
last, õpetajaid ja õpilasi toreda kontserdi eest!
   Traditsiooniliselt esinesid 1.aprillil vallamajas 
lasteaia Pähklike lapsed. Aitäh ka lasteaia juhata-
ja Pille Villemsonile, õpetajatele ja lastele!

MONIKA OTROKOVA

Otepää linna aastapäeval esinesid Pühajärve Põhikooli õpilased

Optiline Grupp prillipood võtab tööle 

KLIENDITEENINDAJA.
Kandidaadilt ootame:

head suhtlemisoskust, positiivsust, arvutioskust, 

teenindusvalmidust ja sõbralikkust, 

kohusetundlikkust, auto kasutamise võimalust.

Info tel. 5661 1506

TULEKUSTUTITE KONTROLL  59.-
JALGRATASTE, ROLLERITE MÜÜK JA HOOLDUS

175/70R13 - 479.-
185/65R14 - 579.-
195/65R15 - 695.-
205/55R16 - 869.-

 MELLEX-AUTO OÜ
Lipuväljak 28a Otepää
Tel. 7655168 ; 5236929

Hinnad kehtivad kuni 30.aprillini või kuni kaupa jätkub

SUVEREHVIDE SOODUSMÜÜK

Matkapäev Koiva-Mustjõe kaitsealal
Laupäeval, 22. mail toimub MATK Koiva-Mustjõe kaitsealal.
 Buss väljub kell 10.00 Otepää bussijaamast ja kell 10.50 Valga kultuuri-

keskuse parklast. 
Matkal tutvutakse kaitseala loodusväärtuste ja maastikuhooldus-

võtetega, külastatakse Tellingumäe vaatetorni. Matk kestab 
orienteeruvalt 3 tundi, juhendajateks Priit Voolaid ja Jan Ruukel 

Keskkonnaametist. 
Kaasa oma leivakott ja joogipudel, võimalusel binokkel. Osalemine TASUTA.

   Info ja registreerimine 21. maini või kuni kohti jätkub 
margit.turb@keskkonnaamet.ee. 

   Lisainfo tel 766 9290, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Jalgsiretk Pühajärve ümbruses
Laupäeval, 29. mail toimub kevadõhtune JALGSIRETK Püha-

järve ümbruses. 
Kogunemine kell 19 Otepää looduskeskuse juures (Kolga tee 28, Otepää 

aedlinn). Umbes 3,5 km pikkust retkel tutvume Pühajärve pargi, Pühajärve 
ja Murrumetsa loodusega. 

Retke juhendavad ornitoloog Tarmo Evestus ja Margit Turb. 
Kaasa oma jook. ÜRITUS ON TASUTA. Oodatud on kõik huvilised. 
Lisainfo tel 766 9290, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Linnulauluretk Pühajärvel
Laupäeval, 15. mail toimub LINNULAULURETK Pühajärve 
pargis. Kogunemine kell 8.00 Otepää looduskeskuse parklas (Kolga tee 
28, Otepää aedlinn). Oodatud on kõik huvilised, võimalusel kaasa 

binokkel. Retki juhendab Priit Voolaid Keskkonnaametist. 
Lisainfo tel 766 9290, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Bussiekskursioon Karula rahvusparki
Laupäeval, 15. mail toimub bussiekskursioon Otepää loodus-
pargi alal tegutsevatele loomakasvatajatele Karula rahvusparki. 
Ekskursioonil tutvutakse rahvuspargi talunike kogemustega loomakasvatu-
se, talutehnika, majandusküsimuste alal, samuti toimub diskussioon koos-
töö ja tegutsemistingimuste parandamise ja maastikuhoolduse teemadel. 

Buss väljub kell 11.00 Otepää looduskeskuse (Kolga tee 28, Otepää 
aedlinn) parklast. Ekskursioon kestab orienteeruvalt 6 tundi. Kaasa oma 

leivakott ja joogipudel. 
   Osalemine TASUTA. Registreerumine kuni 10. maini e-posti aadressil priit.

voolaid@keskkonnaamet.ee või tel 5340 4192. 
Lisainfo tel 5340 4192, priit.voolaid@keskkonnaamet.ee.

Neljapäeval, 29. aprillil algusega kell 18.00 toimub 

Otepää LOODUSÕHTU teemal
„Uued suunad kotkaste ja must-toonekure uurimisel “ – 
Ain Nurmla, Urmas Sellis

Eestis tegeleb kotkaste ja must-toonekure uurimise ning kaitsega ligi 25 liikmest 
koosnev Kotkaklubi. Loodusõhtul räägitakse ja näidatakse pilte lindude märgis-
tamismeetoditest (rõngastamine, saatjad) ning nende igapäevaelu jälgimisest 

kaamerate abil. Saame teada, milleks seda tehakse ning mida kasulikku me seeläbi 
lindude elust teada saame.

   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 keskkonna-
hariduse spetsialist, 766 9290, 518 6747,

 margit.turb@keskkonnaamet.ee.

KEVADLAAT
Otepää kevadlaat toimub laupäeval, 15. mail 
aiandusmaja esisel platsil J.Hurda 5 algusega kell 8.00.

  köögiviljade ja lillede taimi, istikud, viljapuud, 
põõsad, aiatarvikud, lillesibulad, seemned, toidu- ja tööstus-
kaubad, käsitöö ja talurahva toodang. 
On vahavahetus ja kunstkärgede müük. Toimub käsitöö näitus.
   Tulge laadale nii müüma kui ka ostma!

Laadakorraldaja Otepää AMS

   Müügil

Tule Naiskodukaitsesse!
Kuidas juhtida inimesi nii, et ei tekiks konflikte ega grupeeringuid? 
Kui palju on vaja värsket kapsast, et keeta suppi kahesajale inime-
sele? Milline näeb välja maailmasõja-aegne mürsk ning kuidas seda 
ohutult käidelda? Millises vahekorras kohvi ja suhkrut tuleb võtta, et 
valmistada staabiveeblile sobiv jook?

   Valga piirkonna Naiskodukaitse korraldab 15. mail 
kell 11.00-15.00 Otepää keskväljakul TEABEPÄEVA, 
kus tutvustatakse Naiskodukaitse tegevusi. Kui tahad neile küsimustele 
vastust saada, siis tule tutvuma ja vaatama! 
   Meil on plaanis moodustada Otepääle Naiskodukaitse jaoskond, kui Sul on asja 
vastu huvi, tule ja vaata! Naiskodukaitse on isamaaline hobi igas vanuses naise 
jaoks, millega võib tegeleda igal ajal, kuid praegune hetk on parim, kuna käimas 
on uute liikmete baasväljaõpe. 
   Meiega liitumine on vabatahtlik, samuti ei hoia me kedagi enda juures vägisi 
kinni. Aga kui Sa jääd, on Sul võimalus koos Kaitseliiduga anda oma jõukohane 
panus Eesti riigi ja oma kodu kaitseks. 

   Rohkem infot: www.naiskodukaitse.ee või küsides: instruktor Heili Mets, 
52 855 73, heili@naiskodukaitse.ee, Valga ringkonna esinaine Olesja Kaart, 
51 763 04, Valga ringkonna aseesinaine Rita Pärnik, 56 638 474.

Eesti Vähiliidu mammograafiabuss Otepääl 

3.-7. maini on Otepää piirkonna naised oodatud 

RINNAVÄHI SÕELUURINGULE 
mammograafiabussi SA Otepää Tervisekeskuse hoovis (Tartu mnt. 
2, Otepää).
   Tänavu oodatakse sõeluuringule kõiki 1948.,1949., 1951., 1952., 
1956., 1958., ja 1960. aastal sündinud naisi, kellel on kehtiv Eesti 
Haigekassa kindlustus ja kellele ei ole viimase 2 aasta jooksul teos-
tatud mammograafilist uuringut. 
   Naistele saadetakse koju ka personaalsed kutsed, kuid andmebaasi 
ebatäpsuse tõttu ei pruugi kõik naised kutseid saada - see ei ole 
takistuseks uuringule tulemisel!

   Uuringule pöördumiseks on vajalik etteregistreerimine tel. 7 319 
411. Ootame naiste aktiivset osalemist!

  
 Infot saab ka Tervisekeskuse registratuuri telefonil: 766 8560 ja 

www.oteptervis.ee.

Kutse teatejooksule
Neljapäeval, 6. mail kell 14.00 toimub Otepää Keskvälja-

kul suur teatejooks, kuhu on osalema oodatud 
kõik 5.-9. klasside lapsed ja noored.

   Teatejooks on heategevuslik üritus, mis toetab liikumisvõime 
kaotanud lapsi ravivat Haapsalu Neuroloogilise Rehabilitatsioonikes-
kust. Nagu mullu, saavad lapsed ka tänavu oma osavõtuga toetada 

ainulaadse ratastooli-mängupargi rajamist. 
   Otepää teatejooksu toetab Otepää vald ja Eesti Kultuurkapital. 

   TULE  SINAGI JOOKSMA või KAASA ELAMA või ANNETAMA!

Otepää teatejooksu korraldaja Miia Pallase

FC Otepää alustas hooaega
Aprilli 2. nädalahetusel algasid Eesti meistrivõistlused jalgpallis. FC 
Otepää on selleks hooajaks võistlustulle asunud kahe võistkonnaga: III 
liiga lõunatsoonis jätkab FC Otepää ning IV liiga lõunatsooni registreeriti 
sellest aastast duubelmeeskond FC Otepää II. FC Otepää II koosneb 
enamikus Otepää noortest, kes mingitel aegadel on jalgpallimänguga 
alustanud FC Elvas, kuid otsustanud siis mängida kodulinna klubi eest.
   Tänavu on esindusmeeskonna tähtsaim eesmärk jõuda Eesti karika-
võistlustel kaugemale, kui eelmisel aastal. Mäletatavasti jõeti siis 1/16 
finaali, kus jäädi meistriliigaklubile FC Flora Tallinn nende koduväljakul 
alla 1:4. Meistrivõistlustel eesmärk on säilitada koht esikolmikus (eelmisel 
aastal kolmas). Duubelmeeskonna eesmärgiks on seatud tõusta IV liigast 
III liigasse. 

   Millal saab mängida kodusel Aedlinna Arenal, on hetkel selgusetu. 
Eksperdid käisid ja andsid hinnangu staadioni murukattele. Lepiti kokku 
kevadises hoolduses, mis peaks toimuma käesoleval nädalal. Pärast 
hooldust vajab staadion kindlasti rahu. Seoses sellega palub jalgpalliklubi 
mitte minna Aedlinna staadionile enne, kui see on mängukõlblikuks 
saanud.
   Järgmised mängud:
III voor    25.04. 13:00  JK Luunja - FC Otepää Kaagvere jalgpalliväljak
 24.04. 17:00  FC Otepää II - JK Tartu Löök Otepää Aedlinna staadion

IV voor    02.05. 12:00  Põltsamaa JK Sport – FC Otepää  Põltsamaa staadion
 01.05. 17:00  Liverpool Pub – FC Otepää II Viljandi kunstmuruväljak

   Infot, pilte, videosid mängudest ja intervjuusid leiab nagu alati: www.fcotepaa.ee

MTÜ Jalgpalliklubi FC Otepää juhatus

Ansambel RELAMI kutsub 
2. mail kell 18 Otepää kultuurikeskusse

 kevadkontserdile.
Lisaks RELAMILE esinevad rahvatantsurühmad 

NUUSTAKU ja VESIROOS. 
Esimest korda on võimalik kuulata ansamblit 

„7 vaprat vanaema“ Elvast.

Otepää vallavalitsus koristab Linnamäge
Kevad on juba kord kujunenud koristustalgute ajaks. Otepääl, nagu mujal Eestiski, 
toimuvad 1. mail Teeme Ära kampaania raames koristustalgud. Otepää vallavalitsu-
se ametnikud peavad koristustalguid 30. aprillil.
   “Otsustasime, et koristame üheskoos Linnamäge,” sõnas vallavanem Aivar Pärli. 
“30. aprillil peame koristustalguid aga seepärast, et ametnikel oleks 1. mail võimalik 
oma sõpruskondade või tuttavatega Teeme Ära aktsioonist osa võtta.”
   Vallavalitsust sellel päeval siiski päris kinni ei panda, kõik, kellel on vaja sellel pä-
eval asju ajada, saavad selle ka tehtud.


