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www.otepaa.ee/ot
Koristustalgud Teeme ära 2010 

läksid Otepääl korda
1. mail toimusid üle-
Eestilised koristustalgud 
Teeme ära 2010. 
   Otepää vallas olid talgud 
www.teemeara.ee and-
meil Apteekrimäel, Väikese 
Emajõe alguses, Lokumärdi 
talus, Otepää Linnamäel, 
Annimatsil ning Lutsu talus.

Talgulised Otepääl linnamäe orus.

Otepää valla Aasta 
ema 2010 on õpetaja 
Lii Peterson

Otepää linnamäele ja orgu paigaldati infoviidad

Talgujuhtide andmeil oli kokku 1. mail 
Otepää vallas tegutsemas 112 talgulist. 
Koristati lume alt välja sulanud prügi, 
lõigati võsa, langetati puid, puhastati 
jõesänge, korrastati hoonete ümbru-
si ja tehti muid kevadkoristustöid. 
Apteekrimäel paigaldati lindudele uued 
pesakastid, nendega varustas talguli-
si RMK. Otepää Linnamäel räägiti 
talgulistele Linnamäe ajaloost ja näidati 
raudrüüsid ning relvi.
   Lustu talus aga tehti üsna omapä-
rased talgud – lisaks koristustöödele 
läksid talgulised orienteerumisrajale 
orienteeruma ja ühtlasi korjasid rajalt 
tähised ära. 
   Talgujuhid tõdesid, et huvi ja osavõtt 
oli aktiivne, kohale tuli rohkem inimesi, 
kui oli ennast registreerinud. Lutsu talu 
talgujuht Juta Tasa sõnas, et kohal oli 
inimesi üle kogu Eesti, kaugemad olid 
tulnud isegi Pärnust. 
   Talgulised tänavad Annimatsi kämpin-
gut, Lutsu talu, Hermanni pubi, Edgari 

trahterit, ASi Techne ja Meelis Säret 
talgutel osutatud abi eest. 
   Vallavalitsus tänab kõiki talgulisi ja 
talgutele kaasaaitajaid Otepää valla 
kaunimaks muutmise eest.

   30. aprillil käisid Linnamäge korista-
mas Otepää vallavalitsuse ja volikogu 
esindajad. Nendega koos olid korista-
mas ka Otepää Gümnaasiumi õpilased, 
jalgpalliklubi FC Otepää liikmed 

ning teised vallakodanikud. Koristati 
Linnamäe kiriku-poolset nõlva. 
   Täname kõiki, kes kaasa lõid!

MONIKA OTROKOVA
Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

30. aprillil toimunud hoogtööpäevaku raames paigal-
dasid Otepää Gümnaasiumi 7. klassi poisid ja skaudid 
linnamäele infoviidad. Poisse juhendas gümnaasiumi 
tööõpetuse õpetaja Peeter Mändla.
   Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raidi 
sõnul paigaldati Otepää kiriku juurde, linnamäe orgu 
ja mäele kokku 7 infoviita. Viidad aitavad külalistel 
kiriku ja linnamäe vahelisel alal paremini orientee-
ruda.
   “Mul on hea meel, et OG direktori Aivo Meemaga 
arutatud projekt leidis tuge tööõpetuse õpetaja Peeter 
Mändla poolt, kes viidad valmistas. See on esimene 

kord, kui selline turismi ja hariduse ühisprojekt teos-
tub ja veel nii atraktiivsete viitade näol. Tulevikus 
võiks selliseid projekte veelgi teostada kui kool valmis 
on,”sõnas Mare Raid. “Meil on hea meel teha Otepää 
Gümnaasiumiga nii head koostööd.”
   Infoviidad valmistasid Otepää Gümnaasiumi 
7.klassi poisid õpetaja Peeter Mändla juhendamisel. 
Kujunduse teostas Ave Kruusmaa, materjali viita-
de jaoks andis OÜ Profiksum, Otepää Vallavalitsus 
toetas postide ostmist.
   Suur tänu kõigile asjalistele!

Otepää Vallavalitsus

Tänan 

Otepää Gümnaasiumi 7. klasse 

poisse, skaute, tööõpetuse 

õpetajat Peeter Mändlat, Ave 

Kruusmaad ja Külli Uibot info-

viitade valmistamisel ja paigal-

damisel kaasa löömast.

   
Veelkord – suur tänu kõigile 

asjaosalistele, tänu kellele on nüüd 

Linnamäel ja selle orus lihtsam 

teed leida.

Vallavanem Aivar Pärli

Vene telekanal TV 
100 filmis Otepääl
Aprillikuu eelviimasel nädalal viibis Eestis 
TV100 võttegrupp. Esimestel päevadel võeti 
intervjuusid ja filmiti Tallinnas. 21.-23. aprillil 
filmis võttegrupp Tartus ja Otepääl.
   Võttegrupi eesmärk oli näidata Vene tele-
vaatajaile tavalist Eesti elu. Erilist huvi tunti 
kampaania Teeme Ära vastu.
   „Kohtusime ajakirjanik Anastasia Izmailovaga 
Peterburis Otepää-Toksovo kontaktide loomise 
ajal. TV 100 ajakirjanik viibis Otepääl vene 
delegatsiooni koosseisus ka visiidil novembri-
kuus,“ selgitas vallavolikogu esimees Jaanus 
Raidal tutvust Izmailovaga. Siin kohatud inime-
sed, soe vastuvõtt ning otepäälaste edusam-
mud Eesti-Vene suhete arendamisel andsidki 
tõuke tulla tagasi võttegrupiga, et kajastada 
positiivset Eesti nägu,“ lisas Raidal. 
   Eriline huvi oli telekanalil Eesti maaelu ja 
piimatootmise ning -saaduste vastu, sest 
Peterburi turul pakutakse enamasti pulbrist 
toodetud piimatooteid. „Naturaalsest piimast 
tooted on väga kallid ja neid on ka raske 
kauplusest leida,“ ütles Izmailova. Tema sõnul 
jättis nii suurtootmine Põlva Agro farmis kui 
ka Otepää talunik Andrei Luige talus nähtud 
väiketootmine äärmiselt hea mulje. 
   Aktuaalne ökoteema viis TV100 võttegrupi 
ka Pühajärve Spaa- ja Puhkekeskuse restorani. 
„Oleme hetkel Eestis ainus Ökomärgiga tun-
nustatud tegutsev ettevõte, kes tohib pakkuda 
mahetoitu,“ selgitas vene telekanalile Pühajär-
ve Puhkekeskuse juhatuse liige Indrek Vähi. 
   Filmiti ka intervjuud Eesti kultuuriminister 
Laine Jänesega, haridusminister Tõnis Lukase-
ga, Tartu Lõunakeskuse omanik Aleg Kirsiga. 
   Ootame huviga teleklippe, mis Eesti ja 
Otepää visiidist eetriküpseks vormitakse ja 
teavitame sellest lugejad Otepää valla kodule-
he kaudu. Vt. lisaks www.tv100.ru

MARE RAID

Selgunud on Otepää valla Aasta ema 2010, 
kelleks sai Pühajärve Põhikooli muusikaõpetaja 
Lii Peterson. Otepää Naisseltsile laekus Aasta 
Ema konkursile kolm taotlust. Nominentideks 
esitati veel Otepää Oskar OÜ juhataja Luule 
Saar ja Otepää hooldekodu juhataja Helle 
Kuldmaa.
   Valla Aasta ema Lii Peterson on võimekas 
ja hooliv õpetaja ning tore kolleeg. Ta on alati 
valmis aitama, ega jäta kedagi hätta. Tema 
poolt muusikaliselt kujundatud lasteaia- ja 
koolipeod on erilised ja omanäolised. Lii peres 
kasvab kolm poega, kes kõik on õppetöös 
väga tublid. Lii lapsed on oma ema iseloomus-
tanud kui otsekohest, heatahtlikku ja abivalmis 
inimest, kes on hooliv ja õiglane. Ema Lii teeb 
väga head õuna-rabarbrikooki ning leiab aega 
mängida lastega lauamänge.
   Otepää valla Aasta ema 2010 aunimetuse 
saajat ja Aasta ema nominente tunnustatakse 
8. mail kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses 
peetaval emadepäeva kontserdil. Aasta ema 
nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse 
ja talle antakse Aasta ema meene ja Otepää 
valla tänukiri. Samuti esitas Otepää Naisselts 
Otepää Aasta ema kandidaadi vabariiklikule 
Aasta ema konkursile.
   Vabariiklik Aasta Ema tiitel antakse üle 
Eesti Naisliidu poolt Eesti Meestelaulu Seltsi 
korraldatud kontserdil Estonia kontserdisaalis 
9. mail.

MONIKA OTROKOVA

Turismihooaeg algab 15. mail

Otepää turismipiirkonnas (s.t. Otepää, Palupera, 
Sangaste, Puka vallas) on majandustegevuse 

registri andmetel (1.04.2010) 93 majutusettevõtet, 
piirkonnas pakutakse ligi 30 erinevat aktiivse puh-
kuse toodet või teenust. Toitlustavad 20 ettevõtet, 

lisanduvad suveks avatavad kiirtoitlustuskohad 
Pühajärve rannas. 

Alates 15. maist on Otepää Turismiinfokeskus 
avatud 7 päeva nädalas (E-R 10-17 ja L-P 10-16). 
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Otepää vallavolikogus 

 Kehtestati toimetulekutoetuse taotlemise ja 
määramise kord.
 Kehtestati toimetulekutoetuste määramisel 

eluruumi alaliste kulude piirmäärad.
 Kooskõlastati Palupera valla üldplaneering 

tingimusteta.
 Anti Otepää Vallavalitsusele luba müüa kir-

jaliku enampakkumise korras Otepää vallale 
kuuluvad kaks korterit (aadress Puustusmäe 
korterelamu, Nüpli küla, Otepää vald, ka-
tastriüksus moodustamisel) pindalaga 31,5 m2 
korter, alghinnaga 65 000 krooni korter.
 Kehtestati Otepää vallas Vidrike külas asuva 

Kantso III kinnistu detailplaneering.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 22.01.2009. 

aasta otsust nr 1-4-7.
 Kinnitati Otepää valla ühisveevärgi ja -ka-

nalisatsiooni arengukava aastateks 2008-2019, 
punkti 7.3 täiendatakse ja viiakse sisse Otepää 
reoveepuhasti peapumpla ekspertiishinnang.
 Kinnitati AS Otepää Veevärk põhikirja muu-

datused.

Otepää vallavalitsuses

 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 
Arula-Mõisa maaüksuse liitumiseks elektri-
võrguga.
 Väljastati ehitusluba Gunnar Roosele spor-

diplatsi püstitamiseks Otepää vallas Vidrike 
külas Vildi maaüksusel.
 Jagati Uue-Jaanimäe katastriüksus ja anti 

kinnistutele nimed.
 Jagati Ala-Tammiku katastriüksus ja anti 

kinnistutele nimed.
 Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasu-

tuskõlbmatu vara, kokku 13 ühikut summas 
341 977, 20 krooni.
 Kanti Otepää Gümnaasiumi köögis maha 

kasutuskõlbmatu vara, kokku 138 ühikut sum-
mas 107 639 krooni.
 Määrati ühekordset abiraha Otepää valla ela-

nikele aprillikuus 2010, kokku 4300 krooni.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks üksteist taotluse esitanud isikut.
 Sõlmiti äriruumi, asukohaga Lipuväljak 

13, III korrus ruum nr 308, üürileping 
CherryBerry OÜga tähtajaga kuni 30. aprill 
2015. a.
 Tagastati OÜ Merevei Invest äriühingu poolt 

avalikul kirjalikul enampakkumisel „Munamäe 
tn 4a ja 8a rendile andmiseks“ osalemiseks ta-
sutud tagatisraha summas 6 000 (kuus tuhat) 
krooni.
 Määrati võistluste korraldamise toetust spor-

diklubidele.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk 

Lembit Uibo Rahamäe kinnistu liitumiseks 
elektrivõrguga.
 Väljastati kasutusluba OÜle Jaotusvõrk 

Taga-Karupea maaüksuse liitumiseks välis-
võrguga.
 Väljastati kasutusluba OÜle Proliving kuulu-

vale elamule Pedajamäe külas Otepää vallas.
 Määrati projekteerimistingimused Maret 

Sal-Sallerile, asukohaga Truuta küla Otepää 
vald Järve 1 maaüksus, suvila ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Väljastati projekteerimistingimused Anti 

Oot`ile elamu ja kõrvalhoonete, asukohaga 
Pedajamäe küla Mäe-Pauska maaüksus, ehi-
tusprojektide koostamiseks.
 Määrati projekteerimistingimused Romet 

Puhkile ja Uuno Lausingule asukohaga Nüpli 
küla Otepää vald Jaaniniidu maaüksus, spor-
diväljaku ehitusprojekti koostamiseks.
 Anti nõusolek Spordiklubile DO viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil noortelaager 
ajavahemikus 21.06.2010-02.07.2010 vastavalt 
esitatud projektile. Lastelaager toimub Marguse 
Puhkekeskuses.
 Anti nõusolek MTÜle Fän Clab viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil noortelaager 
ajavahemikus 25.07.2010-31.07.2010 vastavalt 
esitatud projektile.
 Määrati ühele valla kodanikule lapse sünni-

toetust 6000 krooni.
 Määrati kultuurialase tegevuse toetust.
 Kinnitati riigihanke „Otepää valla teede 

remont ja hooldus“ pakkumuste hindamisko-
misjoni otsused.
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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 28. 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

Millised arengusuundi on sellel kevadel 
Otepääl oodata?

Soovin kõigile otepäälastele sooja kevadet ja suve 
algust! Nagu me teame, on kevad  alati positiivsete 
ideede ja asjade algus, nii on ka tunda, et Eesti ellu 
on tulemas lootus majadustõusule. Sellega seoses 
loodame, et ka Otepää valla eelarve, mis oli sellel 
aastal küllaltki pingeline, on järgmisel aastal rohkem 
tasakaalus ning valla töötajad ei pea enam minema 
nn “vabatahtlikule” puhkusele. 
   Oleme võtnud vallas kursi heakorrapoliitikale, et 
teha just selliseid töid, millele ei kulu oluliselt raha. 
Nii näiteks soovime muuta Otepääd nägusamaks 
– hävitada ära metsistunud võsa, metsistunud puud, 
jne. Kutsun kõiki maaomanikke üles korrastama oma 
maavaldusi ja teeäärseid alasid. 
   Otepää vald annab oma parima, mida antud olukor-
ras teha saab, et teha nii kesklinna haljastus kui ka 
Linnamäe ümbrus meeldivamaks ja atraktiivse-
maks. Teame ju, et Linnamägi on olnud märgiliselt 
meie vabaduspüüdluste kants ja nn “Otepää häll”. 
Valmimas on 3D-visioon linnusest ja piiskoplossist, 
mis pannakse välja avalikuks aruteluks.
   Otsime võimalusi EL struktuurifondidest, et viia 
lõpuni mitmed head algatused ja ideed. Nii näiteks on 
meil kindel soov renoveerida kultuurikeskus, arenda-
da välja linnaraamatukogu, viia lõpuni valla üldpla-
neering. Samuti on plaanis osaliselt ellu viia Ajaloo 
Teemapargi projekti. Esmane töö on Linnamäe oru 
muutmine atraktiivsemaks ja rahvale kättesaadava-
maks. See paik peab muutuma vaba aja veetmise 
ning kultuuriliste elamuste saamise kohaks. 
   Kavas on ka Otepää vallale mitteoluliste kinnis-
varaobjektide müümine. Täiendavate ressursside 
saamiseks müüakse Pilkuse vallamaja, Luigakuuri 
kinnistu jt. On alanud vee- ja kanalisatsioonisüsteemi 
rekonstrueerimistööd. Käimas on otepäälase kaardi 
käivitamine, mitmed firmad on juba andnud nõuso-
leku selles projektis osalemiseks. Sel suvel kavan-
datakse Pühajärve Jaanituli korraldada kahepäevase 
üritusena, kus on oma koht ka traditsioonilisel jaani-
päeva kombestikul. Sellest võiks saada nn valgete 
ööde festival, kus kohtuvad Koit ja Hämarik, kus 
näiteks otepäälase kaardiga saaks 50% soodustust. 

Tahame ka liberaliseerida valla üldplaneeringut, et 
muuta see märksa inimsõbralikumaks ning vähem 
bürokraatlikuks. See tähendab – võimalikult vähe 
planeeringuid, va üldsust puudutavad teemad.
   Oleme võtnud eesmärgi puhastada Neitsijärv. 
Algavad läbirääkimised Tartu Maratoniga finiši 
toomiseks Otepääle. See muudaks Tartu maratoni 
kohalikule ettevõtjale kasulikumaks. Keskväljakule 
on plaan rajada parkimistaskud, käivitamisel on idee-
konkurss purskkaevu rajamiseks. Lipuväljakul maha 
võetud paplite asemele plaanime istutada kuusepuu, 
mis oleks edaspidi linna jõulupuuks. See oleks ehe 
täiendus Eesti lipule. Kõiki tegevusi ei jõuagi loetle-
da, neid on palju. 

Viimasel ajal on Otepää poliitelus olnud 
küllalt segased ajad. Kas nüüd on loota 
koostöö jätkumisele?

Nagu elu viimasel 20 aastal on näidanud, tekib 
Otepää arenguga seotud küsimustes alati pingeid ja 
vaidlusi. Vaidlused ja arutlused on edasiviiv jõud, kui 
suudetakse üheskoos leida kõiki osapooli rahuldavad 
koostöövormid. 
   Praegune vallavalitsus näitab head tahet, et elu 
muutuks otepäälastele turvalisemaks ja kodani-
kusõbralikumaks. Soovin tuult tiibadesse tänasele 
koalitsioonile, edu ja jaksu kuni järgmise kohalike 
valimisteni 2013. aasta sügisel. Mitte destruktiivsus, 
vaid konstruktiivsus on edu võti Otepää arengus. 

2011. aastal on Riigikogu valimised, kas 
plaanite osaleda?

Eesti elu laiemalt ei ole mind kunagi ükskõikseks 
jätnud. Minu elukreedo on ikka selline, et kus näed 
viga, seal ära laida, vaid aita. Praegu ei kuulu ma küll 
ühessegi poliitilisse erakonda, kui aga minu teeneid 
ja kogemusi vajavad Eesti riik ja rahvas, siis olen 
loomulikult valmis osalema Riigikogu valimistel. 
Kas osutun ka valituks, seda otsustab ikkagi valija. 
   Ideid ja mõtteid ning strateegilisi plaane jagub mul 
nii Otepää, Otepää regiooni kui ka Eesti arenguks. 
Olen olnud tegevpoliitikas juba enam kui 20 aastat. 
Kogemusi ja head tahet jätkub. Paljud mu ideed on 
ka teostusnud ja samas paljud soovid ja unistused 
ootavad täitumist. Ega midagi ei parane, kui ise ei 
haara härjal sarvist. 

Otepää muutub nägusamaks
Lühiintervjuu Otepää vallavolikogu 
esimehe Jaanus Raidaliga

Vallavalitsuse liikmete 
kohtumine vallarahvaga

10. mail kell 18.00 toimub Otepää Kultuurimajas 
vallavalitsuse liikmete kohtumine vallarahvaga. 
Ootame kõiki huvilisi!
   Kohtumise peateemaks on 2010. aasta ja 
valla eelarvega seonduv.
   Küsimused ja ettepanekud palume tuua vallakant-
seleisse (Lipuväljak 13, Otepää), või saata e-posti 
aadressile: monika@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

MOOTORSAANIRADADE 
arengukava avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus teavitab Otepää piirkonna (Ote-
pää, Palupera, Puka, Sangaste, Rõngu, Urvaste, Sõ-
merpalu, Kanepi, Valgjärve vallad) mootorsaaniradade 
arengukava avaliku väljapaneku ja arutelu toimumisest 
7. maist kuni 21. maini.
   Avalikule väljapanekule ning arutelule ootame 
kõigist üheksast vallast eelkõige maaomanikke, kes 
kasutavad või planeerivad kasutada mootorsaane 
oma talvises igapäevaelus, samuti ootame kohalikke 
ettevõtjaid, kes juba tegelevad turismiga või plaanivad 
sellega alustada ning on huvitatud mootorsaanituris-
tide sihtrühmast ning saaniradade kulgemisest oma 
ettevõtluspiirkonnas. 
   Väljapaneku ja arutelu käigus soovime saada 
konstruktiivseid ettepanekuid rajatrassi kulgemise koh-
ta. Arengukava materjalide ja kaartidega on võimalik 
tutvuda Otepää valla veebileheküljel rubriigist “Areng 
ja planeerimine” - “Projektid”. 
   Küsimused, ettepanekud ja vastuväited on võimalik 
esitada nii suuliselt kui kirjalikult samal perioodil 
Otepää Vallavalitsuse arendusnõunikule: Merlin Müür, 
merlin.myyr@otepaa.ee, tel. 515 7487. 
   Kõik soovid ja ettepanekud registreeritakse ning 
nengega püütakse arengukava teostusel maksimaal-
selt arvestada.

Hea Otepää elanik!

7. augustil 2010 toimub Pühajärvel rahvus-va-
heline triatlonivõistlus TriStar111 Estonia. Tegemist 
on suuremastaabilise võistlusega, kus osalevad 
paljude riikide võistlejad.
   Seoses sellega otsivad korraldajad VABATAHT-
LIKKE võistlustele appi. 

   Samuti otsime vabatahtlikke, kes oleks nõus spor-
tastele pakkuma võistluste ajaks KODUMAJUTUST.
   Täiendava info saamiseks palun pöörduda: Anni-
ka Vaikla, e-post: annika.vaikla@tristar111estonia.
com

li. Lammutati sissekukkunud katusega, vene ajast 
mälus ja jalus jõusööda jagamise aidahoone. Jaak 
ATV-ga aina vuhises lõkkeplatsi poole, lammutatav 
kõrvalhoone jäänus trossiga järel. Peagi oli tõstuk 
appi tulnud, et asja edendada. Kella 16neks kogunes 
higine, kuid rõõmus talguliste pere endise poe laoruu-
mi, pika laua ümber suitsulihakondilist nõgesesuppi 
sööma. Keegi lisas juustu ja singivõileivad, küüs-
lauguleivad, suure plaaditäie õunakooki, küpsiseid, 
morssi jm. Kõik maitses mõnusalt.
   Silm puhkamas tehtul, kibeleti lahkuma, et kodusau-
nad õige aja peale köetud saaksid ja seekordne talgu-
higi maha pestud.

Talguline AILI NARUSKI Tõutsi külast

1. mail jäeti oma kodude „teeme ärad“ pooleli ning 
sätiti Lokumärdile minemist. Külavanem Peeter 
Kangur pakkus talguliste kõhumurede leevenda-
miseks idee lõpetada talgupäev ühise kevadise 
nõgesesupi söömisega. Mati Naruski klapitas vana-
rauahunnikust välipliidi kava ning keevitas nädala 
sees vajaliku instrumendi, kena korstnaga ning laia 
pliidiplatega, kokku. Perenaist nad välja ei pakku-
nud. Olude sunnil ja vabatahtlikkuse printsiibil tuli 
mul kohapeal asuda koorima, puhastama, tükelda-
ma oma keldri „tuttavaid“ – porgandeid ja kartuleid. 
Supivee ja keedumunad saime Ilme Verniku majapi-
damisest. Mall Rein lapselapsega korjas supirohelise 
Lokumärdi talu laudavaremete nõgesepõõsast.
   Enne supiloomist tutvustati meid Kappermäe 
Seltsimaja projektiga. Rõõmsalt üllatas teade, et 
projektipõhiselt valmib ehitis juba käesolevaks 
jõuluks. Annaks Jumal!
   Talgurahvast kogunes 34, väga tore oli näha niipalju 
noori ja lapsi oma abikäsi pakkumas. Lillepeenralt 
murti vanad varred, riibuti lehed, ehituspraht maja 
akna alt laaditi traktorikärusse. Meesperel mürisesid 
saed, traktorid, tõstukid. Võsa vähenes, naised-lapsed 
lisasid peenemad oksad lõkkeseina jaanitule ootele. 
Teine suur lõke koguti loodushuviliste lastelaagri 
rõõmuks. Kõrgus ka kolmanda lõkkejagu materja-

„Teeme ära!“ Kappermäe Seltsis

Lasteaias Pähklike on 20. mail kell 10.00 
- 12.00 LAHTISTE USTE PÄEV. 

Ootame kõiki sügisest lasteaeda tulevaid 
lapsi ja lapsevanemaid ning teisi huvilisi.

Töövarjupäeval 
Otepää asutustes

Pühajärve Põhikooli 9. klassi õpilaste töövarjupäev 
toimus 4. mail. Tänu vallavanemale Aivar Pärlile, 
vallavolikogu esimehele Jaanus Raidalile, ALLANI 
TÖÖKOJALE ja Rando Ilvesele, TERVISEKESKU-
SELE ja Kai Irdile, REEDE VILLALE ja Aivo Puidaku-
le, kes tutvustasid nende asutuste töid ja tegemisi.

Otepääl kõlab taas Vihti 
meeste laul

1991. aasta kevadel esines Otepää kultuurimajas 
meeskoor sõprusvallast Vihtist, võõrustajaks 
Otepää segakoor. Selle kontsertreisiga alustas 
dirigenditööd Osmo Tuppurainen. Nüüd on ta 
otsustanud dirigendikepi puhkama panna ja teeb 
oma lahkumiskontserdi Otepääl.
   Kõik laulusõbrad, endise segakoori liikmed, kõik, 
kel sõprus ja tänutunne südames – tuleme 14. 
mail taaskohtumisele.
   Kohtumiseni kontserdil!

Otepää Vihti sõprade nimel LAINE PULLERITS

Talgud Lokumärdil
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KULTUURIKESKUSES

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

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

www.otepaa.ee

Otepää Muusikakooli 
VASTUVÕTUKATSED

-klaver

-akordion

-viiul 

-erinevad puhkpillid

(klarnet, trompet, tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt) 
-muusikaline eelkool
-klassikalise kitarri huviõpe
 (2-aastane rühmaõpe lastele, kes on vähemalt 10-aastased ja 
omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise võimalust)

ESMASPÄEVAL, 24. mail kell 10.00- 19.00
TEISIPÄEVAL, 25 mail kell 10.00-18.00

Ette valmistada üks laul! Koolitare 7 II korrusel
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee

7. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. Otepää Kultuurikeskus 
koostöös Tartu tantsukooliga Tango korraldavad 
TANTSUSALONGI elava muusika saatel. Tantsurütme mängib 
ansambel Black & White. Tantsuõpetaja Veiko Ratase juhenda-
misel õpime dzaivisamme. Töötab puhvet. Pääse50,-

8. mail kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Emadepäeva kontsert. 
Esinevad laulustuudio Madonna lauljad, naisansambel Relami 
ning noored muusikud viiulil, kitarril ja klaveril. Tunnustame 
Otepää valla 2010. aasta ema. Pärast kontserti tants kõigile 
tantsuklubi Tango tantsijate kaasalöömisel.

11. mail kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Vihti-Otepää eakate 
sõprusõhtu. Esinevad ansamblid Relami, Tantsurõõm ja 
Laulurõõm. Otepää Naisseltsi moeshow “Alati on midagi selga 
panna”. Tantsu ja meelelahutust pakuvad rahvamuusikud Lille 
Tali ja Merle Soonbergi juhendamisel.

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

14. mail kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Sõpruskontsert. 
Esinevad Vihti meeskoor, Ansamblid Laulurõõm ja 
Tantsurõõm. Tantsuks mängivad Viive ja Karl Ilves.

20. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO. Kõik algas 
Roomas. Lubatud kõigile. Pilet 25,-

29. mail Otepää Kultuurikeskuses. III Balti- ja Vahemeremaade 
kevadfestival. Külas Läti, Leedu ja Tuneesia kollektiivid.

„Teeme ära!“ on Eestis juba mitu aastat erine-
val moel populaarne olnud. Otepää gümnaa-
siumi rahvas on samuti igal aastal sellesse oma 
osa andnud. Eelkõige oleme hoolitsenud oma 
kooliümbruse ilu eest, kuid nii eelmisel kui ka 
sel kevadel korrastasime kirikuümbrust.
   20. aprillil otsustasid aga meie kooli skaudid, 
õpilasesindus ning nendega seotud õpetajad 
võtta ette toredad talgud Gustav Wulff-Õie 
majamuuseumi õuel. Üritus sai alguse heataht-
likust soovist tulla vastu G. Wulff-Õie otsese 

järeltulija Mari-Ann Karupää palvele. 
   Meie püüdsime anda endast parima: maja-
muuseumi õu sai peagi ilusa kevadiselt värske 
välimuse. Seejärel heideti pilk ka muuseumi 
ruumide, sest tänapäeva koolinoor ei eksi just 
eriti sageli sinna ära, mis sest, et see on kodule 
nii ligidal. 
   Majaperenaine Mari-Ann Karupää andis 
ülevaate eksponaatidest ning vastas ka aktiiv-
seimatele küsijatele. Endise Rootsi riigi ajakirja-
nikuna jagas ta nõuandeid ja kogemusi ka selles 

valdkonnas. 
   Ajalooõpetaja Heivi Truu eestvedamisel lauldi 
pärast muuseumiretke üheskoos G.Wulff-Õie 
laulu „Õrn ööbik“ ning mõnuleti piknikulaua 
ääres.
   Koristuspäev lõppes rahuloleva teadmisega, et 
saime kellelegi abiks olla ning tükike kodukan-
dist on jälle puhtam. 

STELLA REIN, 
X klassi meediaõpilane

Koristustalgud „Õrna ööbiku“ radadel

Täname südamest Otepää Gümnaasiumi kooliperet 

Otepää kirikuaia ja kirikumõisa koristustalgutel 
osalemise eest. 

Tänu teile sai oluline osa meie Otepää ühisest linna-
ruumist puhtamaks ja ilusamaks.

EELK Otepää Maarja koguduse nimel Marko Tiirmaa.

Otepää Muusikakooli 
LÕPUAKTUS
toimub pühapäeval, 16. mail kell 13.00
Otepää Gümnaasiumi aulas.

18. mail kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses

Otepää Muusikakooli 
KEVADKONTSER

Muusikalise eelkooli kontsert toimub 
26. mail kell 17.00 Otepää Muusikakooli saalis.

Kui Lääniste küla mees Jaan Matson 1889. 
aastal Ahja mõisas tüdrukuid passimas 
käis, ei võinud keegi arvata, et rohkem 

kui saja aasta pärast tantsib Eesti tema koomi-
liste juhtumite kaudu end Euroopasse.
   Neljapäeval, 29. aprillil kogunesid Otepää 
kultuurimajja Nuustaku sega- ja naisrahvatant-
surühm, koolinoored ja Vesiroos Pühajärvelt, 

et Vikerraadiost tuleva muusika saatel tantsida 
ühiselt tuntud rahvatantsu „Kaera-Jaan“.
   Mõnusal õhtupoolikul tantsisid koos need 
inimesed, kes osa oma vabast ajast pühendavad 
rahvatantsule. Suures ringis said kokku emad 
oma poegade-tütardega, õpetajad õpilaste-
ga. Kaire Ojavee eestvedamisel said selgeks 
seltskonnatantsud, mis pakkusid rõõmu kõigi-

Emadepäeva jumalateenistus toimub 

9. mail algusega kl 11.00 Otepääl suures kirikus.

9. klassi neidude-noormeeste ettekanne 
“Kooli rahvastik “ meeldis oma põhjalikkuse-
ga. Saime teada, et meie kooli keskmine pere 
on 5,6liikmeline, milles on 3,8 last. 
   Konverentsi teises osas esitasid uurimistöö 
8. klassi õpilased, kes said endale juhen-
daja/õpetaja loosi tahtel. Kõikide tööd olid 
huvitavad ja hästi ette kantud. Nendega saab 
tutvuda kooli kodulehel www.pyhajarve.edu.
ee/uudised.
   Sel päeval olid külas ka meie sõpruskooli 
Raudna Põhikooli õpilased, kelle uurimistöö 
oli “Veekasutus Raudna koolis”. Kooli direk-
torina tundsin ma järjekordselt uhkust oma 
kooli õpilaste ja õpetajate üle, kes sisustasid 
väga põneva ja teadmisterohke päeva.

MIIA PALLASE

„Kaera-Jaan” Euroopasse

Kutsume teid kõiki Otepää Gümnaasiumi 

Heategevuslikule 

KEVADKONTSERDILE

13. mail algusega 18.00 kooli aulasse.

Esinevad meie kooli koorid ja väikesed peotantsi-
jad ning segakoor Eveko.

Kontserdi tulu läheb noorte vaba aja 
pargi asustamiseks.

Tulge kontserdile ja toetage meie tulevikku!

Spordilinn Otepää on laiemalt tuntud eeskätt 
talispordialade mekana. Kuid Otepääl tegeletakse 
aktiivselt ka kaunite spordialadega. Nii näiteks on 
Otepääl iluvõimlemist harrastatud juba viis aastat.
   Iluvõimlemisega saab tegeleda võimlemisklubis 
Rütmika, treeneriteks on Elsa Sinijärv, Laura-Liisa 
Kruusamäe ja Helen Tooming. Iluvõimlemisklubis 
käib treenimas keskmiselt 50 last. Otepääl käivad 
treenimas huvilised ka Tartumaalt ning Helmestki.
   Ette on näidata ka head saavutused – hiljuti sai 
Prahas rahvusvahelistel võistlustel 4. koha klubis-
se Rütmika kuuluv Augustiine Tamme.
   “Otepääl on olemas väga hea potentsiaal ja 
palju huvilisi,”sõnas lapsevanem Jana Mae, kelle 
lapsed samuti tegelevad iluvõimlemisega. “Oleme 
sedal meelt, et Otepääst võiks saada Valgamaa 
iluvõimlemiskeskus, sest tingimused on meil väga 
head.”
   Iluvõimlejad on kiitnud Otepää Spordihoone 
saali, kus on head tingimused võistluste kor-
raldamiseks. Spordiklubi Rütmikal on plaanis 
projektidest raha taotleda, et osta spetsiaalne, 
iluvõimlemiseks mõeldud vaip. Kui on olemas 
iluvõimlemiseks kõik tingimused, võib tulevikus 
Otepääl ka hakata läbi viima iluvõimlemisvõistlusi.
   “Iluvõimlemine, nagu ka peotants paneb aluse 
naiselikkusele ja heale rühile, mis saadab tütarlast 
läbi kogu elu,” ütles Jana Mae. “Seepärast on 
teretulnud iluvõimlemisega tegelema kõik huvi-
lised!”

MONIKA OTROKOVA

Iluvõimlemine Otepääl 
kogub traditsioone 27. aprillil toimus konverentsi teema oli 

“Keskkond ja säästlikkus”, oma uurimistöid 
esitasid klassikollektiivid. Konverents algas 
lasteaiarühma esinemisega “Linnud”. 2. ja 
3. klassi lapsed vaatlesid läbi kolme aastaaja 
haavapuud ning kuuske ning 3. ja 4. klassi 
õpilased Pühajärve, kus nad tegid ka veeuu-
ringuid. 5. klassi õpilaste ettekandest saime 
teada, mitmes peres on olemas kahetariifne 
elektriarvesti ja millist kodutehnikat kasuta-
takse. 6. klassi tüdrukud-poisid uurisid kodu-
loomade olemasolu õpilaste peredes. 
  7. klassi poiste uurimisettekanne “Kokku-
hoid õpilaste transpordis” tekitas kuulajates 
elevust, sest nende kokkuvõte kõlas nii: 
“Kooli sõiduks kasutage jalgratast (ei kulu 
üldse fossiilseid kütuseid) või rollereid.” 

Väike vanker Pühajärvel

Selle tähtkuju järgi nimetatud teadusbuss 
sõitis meie kooli hoovile 27. aprillil. Varus-
tatud oli see igasuguste keemia- ja füüsi-
katarvetega. Tudengid – kaks noormeest ja 
neiu – seadsid tööplatsi üles ning teadus-
teater algas.
   Kõigepealt süüdati piirituslambis tuli, aga 
mitte tikku, vaid väävelhapet kasutades. Siis 
tehti midagi hämmastavat – pandi jää põle-
ma. Niisama see muidugi ei põle, enne pan-
di jää kaussi, kus toimus ühe ainega reaktsi-
oon, mis põlemist soodustas. Meile näidati, 

le. Lisaks näitas veel iga rühm, mida nad on 
selgeks õppinud. Kõige suurem aplaus kuulus 
7. klassi poistele, kes on hoolega valmistunud 
suviseks meeste tantsupeoks Rakveres.
   Tore on tõdeda, et rahvatants Otepää kandis on 
populaarne ja eakamatele tantsijatele on kindel 
järelkasv olemas. 
   Seda üritust jääb meenutama Internetis video, 
mis näitab meid kui ühte osa Eesti ja Euroopa 
ajaloost.

TIIA LEHISMETS, rahvatantsija

Igal aastal aprillis on saanud traditsiooniks 
mõelda rohkem oma tervisele. 26. april-
lil toimus südamenädala raames Otepää 

Gümnaasiumis tervisepäev. Gümnaasiumi aula 
täitus koolinoortega, kes kuulasid terviseala-
seid loenguid.
   Räägiti olulistel teemadel – kahjulikest harju-
mustest, seksuaalkäitumisest ja seksuaaltervi-
sest, tervislikust toitumisest, mõõdeti kehamassi 
indeksit, jagati nõuandeid ja vastati noori huvi-
tavatele erinevatele küsimustele.
   Sissejuhatavas loengus käsitleti põhjalikult 
alkoholi, tubaka, huuletubaka, vesipiibu ja 
narkootiliste ainete kahjulikkust noorukite tervi-
sele nii lühi- kui ka pikaajalisel tarvitamisel.
   Seksuaalkäitumise ja seksuaaltervise teemali-
ses loengus käsitleti päevakajalist ja tänapäeva 
noori huvitavat teemat inimese papilloomvii-
rusest. Õpilased said ülevaate HPV tekkemeh-

hanismidest, levikuteedest ja ennetusvõimalus-
test. Tervisliku toitumise loengus anti ülevaade 
noorukite ööpäevasest toitainete vajadusest,toi
tumishäiretest ja nende ennetusviisidest.
   Erinevatel terviseteemadel rääkisid noorte-
le SA Otepää Tervisekeskuse ämmaemand-
meditsiiniõde Svetlana Potasenkova, SA Valga 
Haigla Otepää noortenõustamise kabineti juha-
taja ja günekoloog dr. Aive Kalinina ning TÜ 
Tervishoiu instituudi tervise edendamise õppe-
jõud Inga Villa.
   Koolinoorte kinnitusel on sellised tervise-
päevad väga vajalikud ja õpetlikud. 8. klassi 
tüdrukute sõnul puudutas neid ennast rohkem 
tervisliku toitumise alane teema. 
   9. klassi poisid tunnistasid, et neile tuli üllatus-
ena huuletubaka kahjulikkus, ei teatud, mis selle 
tarvitamine endaga kaasa toob. Samuti ütlesid 
noormehed, et käivad noortenõustamiskeskuses 

seksuaaltervise alast nõu küsimas, kuna sõpra-
dega neist asjadest alati rääkida ei saa.
   Noored olid väga rahul SA Otepää 
Tervisekeskuse juures tegutseva noortenõus-
tamise kabineti tööga, neile meeldis see, et 
kabinet asub kodu lähedal ja alati saab sealt 
vajalikku infot ja igakülgset abi.
   “Tervisepäeva läbiviimise algatus tuli Otepää 
Tervisekeskuse poolt,” sõnas dr. Aive Kalinina. 
“Töötades noortenõustamiskabinetis, näen, 
et noored tahavad nõu saada spetsialistidelt. 
Koolis on küll terviseõpetuse tunnid, kuid 
seal ei julgeta või ei soovita õpetajatega olulisi 
teemasid arutada.”
   Otepää noortenõustamise kabinet on avatud 
esmaspäeviti kella 9.00 - 16.00. Noori nõustab 
diplomeeritud noortenõustaja, günekoloog dr. 
Aive Kalinina.
   Tervisepäev sai teoks tänu SA Otepää Ter-
visekeskuse ja AS Valga Haigla Noortenõusta-
miskeskuse ning Otepää Gümnaasiumi koos-
tööle. Otepää Tervisekeskus soovib aprillikuus 
toimuva tervisepäeva muuta iga-aastaseks 
traditsiooniks.

MONIKA OTROKOVA

Tervisepäeval räägiti toitumi-
sest ja seksuaaltervisest

et soolad põlevad eri värvi leegiga. Sama 
efekti kasutatakse ilutulestikus. Magneesiumi 
abil imiteeriti sõjas kasutatavat hetkelist pi-
mestust tekitavat granaati. Demonstreeriti, 
kuidas raha pärast põlema süütamist siiski 
kahjustada ei saa. Etendus lõpetati sõna 
otseses mõttes kõva pauguga. Seebivette 
lahustati puhast vesinikku ja hapnikku, tekkis 
paukgaas, mis väärib oma nimetust. Mitu 
korda rõhutati seda, et neid katseid kodus 
järgi proovida ei tohi.
   Etendus oli põnev ja ka hariv.

REMI LEOPARD, 9. klass

Pühajärve Põhikooli õpilaskonverents
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Palupera Vallavalitsuses
23.04.2010 korraldati ja määrati:

 Kehtestati Palupera valla kriisikomisjoni põhimää-
rus.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni puhkea-

la ujuvsilla ehitustöö teostamisel Osaühing Maheri 
Ehitus pakkumus maksumusega 376 313 krooni 
käibemaksuta.
 Valiti Osaühing Palu-Teenus juhatuse liikmeks 

Tõnu Raak, Toomas Kikas ja Tõnu Kukk.
 Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas 

kahe dreeniva kanalisatsioonikaevu rekonstrueeri-
miseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas Kase 

kinnistul kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimi-
seks.
 Väljastati ehitusluba Palupera külas Palupera 

põhikooli kuuri rekonstrueerimiseks.
 Väljastati ehitusluba Nõuni puhkeala hooldetöö-

dele.
 Kinnitati raske puudega hooldajatoetuse saajate 

nimekiri kogusummas 4800 krooni. 
 Kinnitati sügava puudega hooldajatoetuse saajate 

nimekiri kogusummas 6000 krooni. 
 Kinnitati sügava puudega täiendava sotsiaaltoetuse 

saajate nimekiri kogusummas 3600 krooni. Otsustati 
maksta puudega lapse hooldajatoetust 300 krooni.
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri ko-

gusummas 9011 krooni ja täiendava sotsiaaltoetuse 
saaja summas 200 krooni.
 Anti kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´300 krooni, 

üks toetus retseptiravimite hüvitamiseks summas 825 
krooni, neli ühekordset õppetoetust a´600 krooni 
ja üks toetus lapsele prillide ostuks summas 656 
krooni.

Palupera Vallavalitsuses 
30.04.2010:

 Väljastati Palupera vallale raieluba Hellenurme 
külas, Mõisa kalmistu kinnistul kuivanud ja mur-
dumisohtlike puude raieks. Määrati töö teostajaks 
Rain Komlev.
 Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme külas 

Tallimäe elamu sotsiaalkorterite akende vahetami-
seks.
 Väljastati ehitusluba Nõuni puhkealale ujuvsilla 

paigaldamiseks.
 Anti üks matusetoetus 2000 krooni, üks sünnitoe-

tus 2000 krooni ja üks toetus lapsele prillide ostuks 
summas 543 krooni.
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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

Kevadine kanuumatk Elva jõel 

Alanud on registreerimine VVV 2. matkasarja 
matkale – kevadisele kanuumatkale Elva jõel, 
mis toimub 5. juunil. Matk on osavõtutasuga 
500 krooni kanuu. Kanuusse mahub kaks 
täiskasvanut, soovi korral saab lapse keskele 
võtta.
   Registreerimiseks helistada 525 4172 või 
triinu@vvvs.ee. Osavõtutasu palume kanda 
peale registreerimist üle 20. maiks Vapra-
mäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse arvele 
10220001454014. Registreerunutele täpsem 
info matka kohta.
   Matkasarja matka toetab SA Keskkonnain-
vesteeringute Keskus ja A. Le Coq

VVV maikuu matkapäev

Laupäeval, 15. mail algusega kell 10.00 toimub 
jalgsimatk JAHELÄTTEST KUNIMÄENI. Ko-
gunemine kell 9.45 Elva-Palupera teel Vitipalu 
kruusaaugu teeristi infotahvli juures. Edasi 
sõidame umbes 4 km Ruusa talu juurde, kus 
pargime autod ja alustame matka Päidlapalus. 
Naudime kevadist loodust Elva jõe ääres, 
Kunimäel ja allikasoos. Matka lõpus Ruusal 
väike kehakinnitus. Selga matkariietus ja jalga 
kindlasti kummikud soos liikumiseks. Matkaks 
kulub aega kolm tundi ja liigume 5 km. Retke-
juhid Siiri Kaarna ja Eevi Volmer. Registreerimi-
ne telefonil 5343 7597 (Siiri).
   Algusega kell 15.00 MAASTIKUMÄNG JA 
FOTOJAHT LUKE MÕISAS. Teeme orienteeru-
mise veidi lõbusamaks. Pildistame ja lahenda-
me ülesandeid. Kogunemine Luke Mõisa park-
las. Maastikumängu kestvus orienteeruvalt 4 
tundi, sellest 2 tundi matka. Grupi suurus 20 
inimest. Retkejuhid Karin Raud ja Kairit Raud, 
Registreerimine telefonil 517 8912, Karin.
   Matkapäeva matkad on tasuta. Matkapäeva-
de läbiviimist toetab SA Keskkonnainvesteerin-
gute Keskus.

KULUD

VOLIKOGU 151 800

VALLAVALITSUS, RAHANDUS, ÜLD-
KULUD 1975 355

MAAKORRALDAJA 208 830

SOTS. TÖÖTAJAD 237 624

MAAKORRALDUS 204 550

LIIKMEMAKSUD, OSALUS 205 582

MAANTEETRANSPORT, KORRALDUS 567 000

TURISM 15 000

BIOL. MITMEKESISUS, JÄÄTMED, 
HALJASTUS 719 717

KOMMUNAALMAJ., ELAMUMAJ., 
VALGUSTUS 556 824

MUUSIKAKOOLID 180 000

HELLENURME RMT. KOGU 135 780

NÕUNI RMT. KOGU 137 793

HELLENURME KULT. MAJA 70 370

NÕUNI KULT. MAJA 620 936

KULTUURI, HARIDUSE MUUD 20 000

PALUPERA PÕHIKOOL 4 488 450

ALUSHARIDUS 1 419 500

OSTETUD TEENUS-HARIDUS 872 842

ÕPILASLIINID 500 000

HOOLDEKODUD 425 000

SPORT, VABA AEG, SELTSITEGEVUS 247 110

PERETOETUSED, MUU SOTS. KAITSE, 
KORRALDUS 355 000

TOIMETULEKUTOETUS 325 640

HOOLDAJATOETUS, PUUDEGA 
LAPSED 353 000

PÄÄSTETEENISTUS 5 000

LAENU TEENINDUS 157 920

OTEPÄÄ TEATAJA 70 000

KALMISTU 35 000

RESERV 174 000

KOKKU 14 435 623

Palupera valla 2010.a. eelarve 

(kroonides)

ÜKSIKISIKU TULUMAKS 5 381 576

MAAMAKS 637 000

RIIGILÕIV 40 000

KANTSELEI 5 000

MAAVARAD, VEE ERIKASUTUS 
JM. 75 000

TOETUSED RIIGILT 2 447 570

TEEDE KORRASHOID 357 000

HARIDUSKULUDEKS 2 488 176

LASTEVANEMATE OSALUS 25 000

ÜÜRI- JA PILETITULU 67 000

VALLAVARA MÜÜK 140 000

SA KIK, EAS jt. 753 546

TEISED KOV-id 500 370

ÕPPELAEN 30 625

A/A JÄÄK 1 486 823

MUUD 937

KOKKU 14 435 623

TULUD

Palupera valla 2010. aasta 
eelarvest

Palupera Vallavolikogu võttis 28. jaanuaril vastu 
valla 2010. aasta eelarve. Tänase seisuga on valla 
2010. a. eelarve tulude-kulude üldmahuks kavan-
datud 14,44 milj. krooni, mis on 7,7 milj. krooni 
vähem, kui 2009. aasta eelarve vastu võtmisel. Seda 

aga enamasti Nõuni raamatukogu KOIT-toetuse 
ja planeeritud laenusumma vahena. 
   Planeeritud füüsilise isiku tulumaksu ja laeku-
mise maavaradest vähenemise (kokku ca 1 milj. 
krooni) loodetakse katta 2009. lõpus tõstetud 
maamaksumäärade abiga, samuti tasandusfondi 
ning hariduskuludeks riigilt eraldatud vahenditele 
lisaeraldiste vähendamise arvelt. Iga töötava valla-
kodaniku makstud üksikisiku tulumaksust laekub 
54,285% kohalikule omavalitsusele, ülejäänud 
jääb riigile (koduvallale siis aastas miinimum-
palgalt näitena 2873 krooni, 10 000kroonise 
kuutöötasu puhul näitena 10 600 krooni aastas 
jne). Mullusega võrreldes on vähendatud riigiee-
larvest veelgi kohalike maanteede hoiuks eraldatud 
summat (- 43 tuh. kr). Eelarvet tasakaalustada aitas 
ka 2009. aasta viimaste kuude karm kokkuhoid 
ning laenusumma tegeliku vajaduse vähendamine. 
Kokkuhoidu andis ka tööjõukulude vähendamine 
kõikides valla asutustes. Positiivse otsuse saanud 
rahastajate finantseralduste osagi on 2010. aastal 
vähenenud (5%). Eks siin andis lisaks omaosaluse 
tagasihoidlikele võimalustele tunda ka eelnenud 
valimisteaasta. 
   Loodame, et vastu võetud, planeeritud eelarve 
ei pea aasta kestel elama üle kärpeid, sest niigi 
napp säästueelarve on seotud juba ka nn ebapopu-
laarsete otsustega (sõidukulude kompenseerimi-
se lõpetamine põhikooli astmes väljapoole valda, 
mittetulundussektori toetuse vähenemine jms). 
   Suurim osa kuludest on järjekordselt suunatud 
haridussektorisse – 52%, sotsiaalhoolekandele 
kulub eelarvest 10%, kultuurile ja spordile koos 
kolmanda sektoriga 9%. Volikogu ja vallavalitsuse 
kulutuste katteks kulub 8% eelarvest.

Palupera Vallavalitsus ootab hinna-
pakkumisi hiljemalt 17. mail 2010. 
a. Lustimäe puhkeala trimmerda-
miseks (puhkekoht, mäe nõlv, lai 

jalgrada) ja
 Hellenurme-Palupera noorpuude alleede 
ümbruse trimmerdamiseks, veel enne jaani-
päeva. 

   Võib vaja minna ka võsalõikuri abi. 

Kõigil soovijail, kes kohta ja ala veel ei tea, tulla objektiga 
tutvuma. Võid võtta eelnevalt tellijaga ühendust. Pak-
kumised (orienteeruv töömaht 6 korralikku tööpäeva) 
saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme sjk. 
Palupera Vallavalitsus, märksõnaga „Trimmeritöö“. Info tel. 
7679 501, 5174 740.

26.-30.04 toimus projekti „Let`s live healthily and 
colourfully!” (“Elagem tervislikult ja värvikalt”) 
seitsmes visiit, mis viis kaks Palupera põhikooli 
õpetajat üle Gibraltari Põhja-Aafrikasse, kus asub 
väike osa Hispaania kuningriigist – linn nimega 
Ceuta. Reisil käisid käsitöö õpetaja Kaire Kompus 
ja allakirjutanu. 
   Sõit oli võrreldes eelmistega keerulisem, sest 
pärast lendu Malagasse pidime kohalike bussidega 
sõitma sadamalinna Algecirasse ja sealt praamiga 
üle Gibraltari väina.
   Ceuta linn võttis meid vastu suvise ilma ja kaunite 
kõrgete valgete majadega. Vahemeri oli päikese-
paistel sini-sinine.Tegemist on väga multikultuurse 
linnaga, kus sõbralikult kõrvuti eksisteerib mitmeid 

erinevaid kultuure, mis sageli lähtuvad usust. Neli 
suuremat kultuurigruppi on moslemid, katoliik-
lased, juudid ja hindud. Külastasime kõigi nelja 
erineva grupi pühakodasid ja templeid, et paremini 
mõista selle linna elanikkonna omapära. 
   Kuna meil oli tööalane visiit, siis tutvusime 
ka Hispaania haridussüsteemiga.Üldiselt on 
Hispaania koolisüsteem sarnane meie omale – 6-
klassiline algkool, 3 aastat vaheastet ja 3 aastat 
keskooli. Külastasime ka erinevaid koole – tava-
list algkooli, algkooli, kus õpetatakse süvandatult 
inglise keelt ja keskkooli, kus lisaks keskharidu-
sele saab omandada ka elukutset, samas võib seal 
õppida ka ainult keskkooli aineid ilma kutseosku-
si omandamata. Õpilased olid rõõmsameelsed ja 

särasilmsed, meid oli oodatud, sest neil oli palju 
küsimusi meie maa, harjumuste ja igapäevaelu 
kohta. 
   Lisaks koolidele tutvusime loomulikult Ceuta 
linna ja selle ümbrusega, üheks päevaks sõitsime 
ka naaberriiki Marokosse, mille linnad oma hoopis 
teistmoodi elukorralduse ja arhitektuuriga jätsid 
kustumatu mulje.
   Viis päeva kulusid väga kiiresti ning tuligi 
jätta hüvasti päikselise Ceutaga. Meie koolile 
oli see sõit viimane, sest järgmine visiit toimub 
Eestisse. Nimelt 17.-21. mail ootame oma 
sõpru Hispaaniast, Türgist, Poolast, Tšehhist ja 
Portugalist endale külla.

Projekti koordinaator REET ALLAK

Palupera Põhikooli viimane Comeniuse visiit viis Aafrikasse

5. juunil kell 15.00
Hellenurme kultuurimajas

värvikirev omaloominguline estraad 

“MUHKEL ja MUHEDAD”
Lavastaja Anita Pavlova

Rahva ees areenil:

Lauljad,
lõuapoolikud (peaosas peenemad preilnad 
Andres ja Aare jt),
tantsijad,
mustlased,
meeskõhutantsijad,
nõiad jt.

Tule vaatama, sest ainult sinu najal seisab 
tsirkus koos ja toeta 30 krooniga.

Info: Elsa 5662 2044, Anita 5380 4299.

Palupera Vallavalitsus ootab hinna-
pakkumusi hiljemalt 17. mail 2010.
a. bussipeatuste trimmerdamiseks 

(5 tükki) ja bussiootepaviljonide, -peatus-
te (13 tükki) ümbruse (s.h. prügikastid) 
korrastamiseks kevadest-sügiseni, vasta-
valt vajadusele. 
   Pakkumised saata kinnises ümbrikus 67514 Valga-
maa Hellenurme sjk. Palupera Vallavalitsus märksõna-
ga „Palupera bussipeatus“. Info peatuste ja paviljonide 
kohta tel. 7679 502, 5174 740.
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Puka valla inimesed mäletavad kindlasti 
eelmisest aastast nii kevadisi koristustal-
guid, kui ka sügisel toimunud Pritsumehe 

pargi rajamise talguid. Mäletame kindlasti seepä-
rast, et talgud õnnestusid ja kevadel oli tegevuses 
üle 200 talgulise. Plaanisime juba möödunud 
aastal, et kindalasti jätkame talgutega ka uuel 
aastal. Heaks võimaluseks oligi üleriigilise teeme 
ära talgute raames viia läbi meie valla kevadised 
koristustalgud.
   Kutsusime taas kokku varasemast tuttavad ja 
aktiivsed inimesed küladest talguid vedama ning 
asusime tegevusi planeerima. Koordinaatori rolli 

võttis ka seekord enda kanda ehituse ja arendus-
spetsialist Ants Manglus.
   Oluliseks ülesandeks külaaktivistidele kujunes 
inimeste kodust välja meelitamine. Arvasime, et 
möödunud aasta 200 talgulise hulka on raske ületa-
da, kuid nagu öeldakse on julge hund rind rasvane 
ning asusime tegutsema.
   Arutasime koos läbi milliseid kohti sellel aastal 
koristame ja peagi leidsime, et tööpõld on kuju-
nenud väga suureks. Osad plaanid pärinesid 
möödunud aastast ja osad olid päris uued.
   Kuna tööpõld oli lai, siis otsustas osa inimesi 
panustada oma jõudu rohkem, kui ühel päeval ja 

talgud said alguse juba nädal varem.
   Aakres tegeleti vanade pargipuude korrastami-
sega Silver Laks, Ilme Hõbemägi ja Terje Lepik 
eestvedamisel. Külaseltsi vedas eest Arno Kangro. 
Talgupäeval koristati tervet Aakre asulat.
   Kuigatsis koristati külaplatsi ja tööde eestveda-
ja oli Õnne Paimre. Komsi talgud toimusid paar 
päeva varem ja eestvedajaks oli Eha Kallis. 
   Varem alustasid talgutega Pukas Tööstuse tänava 
inimesed Priit Hainsalu vedamisel ja korda tehti 
mänguväljaku plats ning tiigi ümbrus. Talgupäeval 
vedas töid Milvi Pajumäe ja korda tehti rautee äär 
ning vana võimla plats.
   Ka Puka pargi korrastamise tööd said alguse 
varem ning Olev Rebane tegeles mädanud puude 
langetamisega ning tükeldamisega. Talgupäeval 
vedasid töid Anneli Uffert, Riina Kiisler, Ants 
Manglus. Tööd käisi pargis kuni kella neljani ja 
koristati kõik oksad ja pakud.
   Talgusupi eest hoolitsesid Puka ja Aakre kooli-
de kokad. Tänud neile maitsva supi eest! Erilised 
tänud Maie Niidule ja lihatööstusele Edgar, kes 
varustas meid supiks vajaliku lihamaterjaliga ning 
Vahur Vuksile, kes hoolitses joogimaterjali eest.
   Osavõtjate nimekirjad ja osalejate arv on täna 
veel täpsustamisel, kuid kindlasti sai möödu-
nud aasta osalejate arv ületatud ja tegemist on 
uue rekordiga. See teeb ainult rõõmu. Järgmises 
Otepää teatajas avaldame kõikide talguliste nimed 
ja täpsustame, kus toimus täiendavaid väiksemaid 
tegevusi. Seekordsed talgud olid ülevallalised, sest 
kaasatud olid kõik suuremad piirkonnad. 
   Õhtul toimus Aakres talgusimman, mis oli tubli-
dele inimestele tasuta.
   Tänan talgulisi aktiivsuse eest ja üheskoos jätka-
me oma valla korrastamist.

HEIKKI KADAJA

Ja Puka vallas tehtigi ära!

AS Kiilung töötajatega kohtumine

1)Aakre asula lähistel on mitmeid korrastamata 
taluhooneid ja rajatisi. 
   Vallavalitsus on teadlik, et paljud omanikud on 
lasknud oma hooned laguneda või jätnud korras-
tamata. Selles osas ongi omanikel endil palju ära 
teha. Kavandame senisest rohkem suunata Aakresse 
Keskkonnakeskuse juures tegutsevat heakor-
rainspektorit. Kui rääkimine enam ei aita, tuleb 
kasutada karmimaid abinõusid.
   2)Mida kavatsetakse teha talude heaks?   
Eravalduste korrashoid on kõigepealt omanike endi 
kohus. Maapiirkondade edastamiseks on käivitatud 
mitmeid riiklikke programme, kust saab taotleda 
maaelu arendamiseks rahalisi vahendeid (elektrita 
majapidamiste elektrifitseerimise programm, haja-
asustuse veeprogramm, erinevad külaelu arendami-
se meetmed jne). Oleme aktiivselt osalenud nendes 
programmides ja panustanud ka valla raha. Mitmed 
talud on saanud oma veeprableemidele lahendused. 
Vallavalitsuses töötavad inimesed, kes on valmis 
vajadusel inimesi programmides osalemisel nõus-
tama. 
   Ühe mõttena oleme arutanud talude juurde viivate 
teede viitadega varustamist, siin peaksid omanikud 
ka ise kaasa lööma.
   3)Aakre keskuse majade numeratsioon vajab 
korrastamist. 
   Vallavalitsus tegeleb selle küsimusega. 
Probleemiks on ühse numeratsiooni loomine, sest 
majad paiknevad hajali.
   4)Rebaste külas kulgevad teed, mida mööda 

veetakse kruusa, vajalik piirata kiirust ning muuta 
tee tolmuvabaks. 
   Vallavolikogu on kaevandamislubade andmise 
kooskõlastamisel lisanud tingimuse teede tolmu-
vabaks muutmise ning kiiruse piirangu osas, kui 
neid nõudeid rikutakse, tuleb sellest teavitada kesk-
konnainspektorit.
   5)Puka vald piirneb Võrtsjärvega, samas aga ei 
ole kohta, kus saaks paadiga järvele minna. 
   Vooremäele on planeeritud paadisild, kust saab 
tulevikus väiksema paadi ka vette lasta. Hetkel 
saab paadi vette lasta Väike-Emajõel ning sealt 
Võrtsjärvele sõita. Kulli järve äärne maa-ala on 
otsustatud munitsipaliseerida.

Aakre rahvamajas

1)Aakre rahvamajas küsiti rahvamaja remondi 
kohta. 
   Praegu puuduvad valla eelarves selleks vahendid. 
Oleme esitanud taotlusi erinevate külaobjektide 
korrastamiseks koostöös mittetulundusühingutega. 
Näeme Aakre rahvamaja korrastamise võimalusi 
samasuguse koostöö läbi. Tänaseks on Aakresse 
loodud mittetulundusühing.  
   2)Kas ja millal saab ohtlikke jäätmeid ära anda? 
Teiste naabervaldadega koostöös oleme tellinud 
ohtlike jäätmete äraveoks auto. See auto käis 
eelmisel aastal ja ka sellel aastal planeerime seda 
teha sügiskuudel.
   3)Vallavalitsus kooskõlastas OÜ Otepää Oskar 
taotluse Puka alevikus rändkauplusest sealiha ja 
lihatoodete müümiseks, nimetatud auto võiks ka 

Aakres peatuda. 
   Küsisime sellise võimaluse kohta ja osaühing 
Otepää Oskar nõustus selle ettepanekuga, esitame 
neile skeemid võimaliku peatuskohaga, seejärel 
teevad nad ettepaneku kooskõlastamiseks.

Kuigatsi rahvamajas

1)Mis teid on sellel aastal planeeritud remontida, 
kas ka Kuigatsi külamaja esine tee on võimalik 
remontida? 
   Katsume kindlasti ettepanekut arvestada, kuid 
rahalised võimalused on väga piiratud.
   2)Mõisahoonete saatus on Kuigatsi rahvale 
suureks mureks. 
   Hoonetel on omanikud olemas ja koostöös muin-
suskaitsega proovime omanikega olukorda muuta. 
Hoonete seisundi eest vastutavad muidugi omani-
kud.
   3)Kuidas saaks ära anda väiksemaid ohtlikke jäät-
meid (patareid, värvid jne)? 
   Pukas on vallamaja juures konteiner selleks otstar-
beksolemas, kokkuleppel võime saata kord kvartalis 
majandusnõuniku auto järelekäruga ja aidata need 
jäätmed ära tuua.
   4)Missugused on plaanid Puka Keskkooli osas? 
Täna on kindel seisukoht, et säilitame oma kooli 
niikaua kui võimalik.

Puka rahvamajas

1)Varasemalt on olnud mõte luua Pukka muusika-
kool, kuidas on selleks võimalused tänapäeval?   
   Sellises mõtted on olemas, kuid midagi täpsemat 
on täna vara öelda.
   2)Miks noortekeskus ei kasuta rahvamaja oma 
kooskäimise kohana? 
   Ei oska sellele vastata ja seda tuleb küsida neilt 
endilt. Alguses tegutses noortekeskus rahvamajas.
   3)Missugust ettevõtlust teie nägemusel võiks 
Pukas arendada? Kõige suurem vajadus on toitlus-

SÜNNID

Steven Arak   29. märts 
Janeli Tuhkur   14. aprill 
Rainer Prii   23. aprill 
Rauno Prii   23. aprill 

22. mail algusega kell 8.00 toimub 

Puka rahvamaja juures 

kevadlaat.

Teade!

Puka vallavalitsusele eraldati vähekindlus-
tatud peredele 5 soodustuusikut Veski Noor-
telaagrisse.
   
Vahetused 07.06-14.06 – 2 soodustuusikut ja 

19.08-26.08 – 3 soodustuusikut.

Soovijatel palun esitada sooviavaldus Puka valla-
valitsusse hiljemalt 10. maiks k.a. 

Info: 7669 415, Marika Uibo

tusteenuse osutamise järgi. Puka vallas on majutus-
asutusi vähe, ka selles osas on arenguvõimalused. 
Vajadus on ka teiste väiksemate teenuste järele nagu 
pärgade, lillekimbukeste jne valmistamine jne.  
   4)Millises järgus on Puka surnuaiale kabeli ehita-
mine? 
   Kabeli ehitamiseks on loodud fond, millesse on 
laekunud raha annetustest, pärandist jne, kokku 
umbes 100 000 krooni ulatuses, tööde teosta-
miseks praegu raha ei jätku. Puka Aianduse ja 
Mesinduse Seltsi majja valmib ruum, kuhu saab 
surnuid paigutada, külmseadmete paigaldamiseks 
on kokkulepped sõlmitud. Seal on ka surnu viima-
sele teekonnale saatmise võimalus.
   5)Kas Puka saun jääb saunateenust osutama? 
Avalikku sauna ei ole otstarbekas pidada, mõttekas 
oleks selle tegevuse jätkumine hobikorras. Hoones 
võiks pakkuda ka muid teenuseid, näiteks pesupe-
semine, maniküür, pediküür jne.
   6)Kuidas on lood teede hööveldamisega? 
Teehöövel on nüüd korras ja hööveldame kõik 
teed üle, kui ilm seda lubab.
   7)Kas Puka Keskkooli on planeeritud näiteks 
mõne kutse õpetamist? 
   Puka Keskkoolis õpetatakse majandusõpet. 
Arutletud on puidutööstuse algõpet. Tähtis on 
parandada sidemeid kooli ja lastevanemate vahel. 
Viimasel ajal näitavad kooli õppetaseme para-
nemist märkimisväärsed tulemused olümpiaa-
didel. Ootame naabervaldade õpilasi meie Puka 
Kunstikooli.
   8)Puka Keskkooli vana õppekorpuse katus on 
vajalik vahetada. 
   Loodame sel aastal uue katuse peale saada. 
Katuse remonditöödel on vajalik järgida muin-
suskaitse nõuet, hoonel peab olema kivikatus. 
Remonditöödeks lepingu sõlmimisega tegeleb 
ja tööde teostamist organiseerib Ameerika saat-
kond.
   9)Kas vanuritele korraldatakse arvutiõpet? 
Puka vallas on võimalik raamatukogudes kasuta-
da arvuteid, juhatajad on meeleldi nõus vajadusel 
juhendama. Kui on vajadust täiendavale õppele, 
siis saab seda korraldada.

Puka Vallavalitsus kohtus rahvaga
Rahvaga kohtusid Tõnis Mark, Õnne Paimre, Anita Kallis, Ants Manglus, 
Taimi Sikk ja Heikki Kadaja. Vallavanem Heikki Kadaja rääkis lühidalt lähia-
ja tegemistest ja plaanidest ning seejärel vastas vallavalitsus küsimustele. 
Toome siinkohal lühidalt küsimused ja vastused.

Puka valla päev
22. mail toimub Puka valla päev.

Kavas on lisaks laadale 
traditsioonilised spordiüritused.

Valla päev lõpeb peoga Puka rah-
vamajas. Tantsuks mängib ansam-
bel VANKER.

Olete kõik oodatud!
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Sangaste vallavolikogus

 Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Raul Nämi.
 Valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Karli Oja ja Marju Karavin.
 Kinnitati Sangaste Lasteaia arengukava 2010-2012.
 Anti kinnitus projektile „Sangaste Pansionaadi hoone rekonstru-

eerimine“.
 Taotleti keskkonnaministrilt luba Sangaste alevikus asuva Vallamaja 

katastriüksuse jagamise tulemusel moodustatava 1519 m2 suuruse 72 
Sangaste-Tõlliste tee katastriüksuse sihtotstarbe muutmiseks transpor-
dimaaks.
 Määrati Mäeküla külas asuva Piiri spordi- ja puhkekeskuse maaük-

suse uueks nimeks Piiri puhkekeskus ning maaüksuse sihtotstarbeks 
I maatükil 20% ärimaa ja 80% sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike 
ehitiste maa) ja II maatükil sotsiaalmaa (alaliigiga ühiskondlike ehitiste 
maa).
 Võõrandati Sangaste alevikus asuv Ao kinnistu otsustuskorras tasuta 

mittetulundusühingule Sangaste Asundused.

Sangaste vallavalitsuses

 Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk 
Ädu külas asuval Toomsalu kinnistul, Mäeotsa kinnistul ja Jaanuse-1 
kinnistul elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
 Nõustuti Sangaste alevikus asuva Lilleoru katastriüksuse jagamisega 

kaheks katastriüksuseks nimedega Lilleoru ja 72 Sangaste-Tõlliste 
tee.
 Määrati Sarapuu külas asuva Kõlli katastriüksuse uueks nimeks 

Laulu.
 Otsustasti lugeda üks isik korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks.
 Määrati aprillikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isikule kogu-

summas 22 197.14 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste 
perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 
krooni.
 Määrati õpilase märtsikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoo-

dustused kahekümne ühele isikule kogusummas 9932 krooni.
 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus neljakümne kahele isikule kogu-

summas 10 281.35 krooni.
 Lõpetati ühe puudega isiku üle seatud hooldus.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele isikule.
 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude kat-

miseks toetus ühele isikule summas 216 krooni.

AMETLIK INFO

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

www.sangaste.ee

Reedel, 30. aprillil kogunesid Valga- ja 
Võrumaa rahvatantsijad Sangastesse, et 
tantsida legendaarse tantsujuhi Kai Leete 

100 sünniaastapäeva auks. Õhtu avati regilau-
luga, mille sõnad kirjutas Contra. Laulu sisse 
jäädvustati kõik sel õhtul esinenud rühmad. 
Eeslauljaks regilauluansambli „Koidu Tähed“ 
juhendaja Koidu Ahk. Kohal oli ka meie pillimees 
Ilmar Tiideberg, kes ei puudu üheltki rahvakul-
tuurisündmustelt  ja laseb kandlehelidel kõlada.
   Tervitama tuli tantsurahvast Sangaste vallava-
nem Kaido Tamberg ja Valgamaa rahvakultuu-
rispetsialist Eha Mandel, kes oli ka selle sündmu-
se ideeautor ja algataja. 
   Kai Leete austamisürituse traditsioon algatati 

aga viis aastat tagasi ja siis toimusid erinevad 
rahvatantsupeod kõigis kolmes maakonnas, 
millega Kai leete omal ajal seotud oli – Viljandi- 
Võru- ja Valgamaal.
   Võrumaa rahvakultuurispetsialist Maie Pau 
rääkis Kai Leetest näidates juurde filmilõike. 
Filmi Kai Leetest valmistas Ruti Murusalu ja filmi 
ametlik esitlus toimub maikuus Võru Kultuuri-
majas „Kannel“.
   Peo esimeses osas esitatigi tantsujuhi- ja looja 
auks autori tantse. Vahepalaks esines regilaulu-
ansambel „Koidu Tähed“. Eha Mandel koostas 
Kai Leete kohta küsimused, millele ühiselt vas-
tuseid otsiti. Õige vastuse teadaja sai auhinnaks 
kotikese Rukki Maja leivapallidega.

   Tantsiti ka teiste autorite tantse, kokku esitati 
16 numbrit. Sangaste Loss kattis ilusa ja rikkaliku 
suupistelaua, aitäh Enno Morelile ja tema abi-
listele. Enne kojuminekut sai mängitud mõned 
Sangaste kihelkonna laulumängud, Tiina Kukk 
õpetas seltskonnatantse ja õhtu finaaliks kujunes 
ühine „Kaera Jaani“ tantsimine. Aitäh naisrüh-
male Tanuke ja segarühmale „Kõvvera kõdara“, 
kes ürituse korraldamisel nõu ja jõuga abis olid.
   Rahaliselt pani tantsupeo korraldamisele õla 
alla Valgamaa Omavalitsuste Liit, Rahvakultuuri 
Arendus- ja Koolituskeskus ning Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp.

MERLE TOMBAK

225 tantsijat vallutasid Sangaste Lossi

SANGASTE VALLA SOTSIAALINSPEKTORI VASTUVÕTTU EI 
OLE: 

21.05 – 5.06.2010, 18.06.2010, 25.06.2010 , 5.07 – 16.07.2010, 
23.07 – 13.08.2010, 27.08.2010, 8.09.2010, 17.09.2010, 
24.09.2010, 4.10 – 15.10.2010. 

Metsaomanike vastuvõttu ei toimu 17.05.- 20.06.2010. Metsatea-
tised saata Keskkonnaametile Kesk 12 Valga 68 203. tel 7666 131, 
504 4368, 524 4368. 

Sangaste valla „Teeme ära“ talgupäev toi-
mus 2. mail ja eesmärk oli Sangaste Lossi 
ümbrust korrastada. Samal päeval tegi ka 

Restu küla oma talgupäeva. Restu küla korraldab 
juba mitmeid aastaid mai alguses oma küla ko-
ristustalgud ja nad väärivad oma järjepidevuse 
eest igati tunnustust.
   Sangaste Lossi juurde saabus pühapäeva 
hommikul 95 talgulist. Head inimesed, on ikka 
äärmiselt uhke ja hea tunne, et te leidsite aega 
ja tahtmist üksi, sõbraga, perega, kollektiiviga, 
tantsurühmaga kodust välja tulla. See tegelikult 
näitab, et kodukoht ja siin toimuv on teile tähtsad 
ning te kõik olete valmis panustama, et Sangaste 

vald oleks järjest ilusam ja parem elukoht. 
   Õige hoo andis talgulistele väike virgutusvõim-
lemine Katrin Kõiva vile ja sammude saatel.
   Ligi kaks tundi saime riisuda, lossimüüre 
samblast puhastada, pesakaste paigaldada, 
puid saagida ja aknaid pesta, kui vihmahoog 
ajas meid lossi varju otsima ajas. Enno Morel oli 
talgulistele valmistanud imehea kanasupi ja saal 
oli ahjusoojade kuklite lõhna täis. Kella poole 
kaheks kogunes suur hulk inimesi vaatama üle 
pikkade aastate meie esimest kohalikku näite-
mängu. Ning selle kangelasteoga said hakkama 
meie omad koolinoored. Margus Mölli juhen-
damisel valmis absurdimaiguline ja koomiline 

näitemäng „Süütaja“ milles mängisid Kelli Vällo, 
Mariana Raudsepp, Tormi Oja, Tauri Davõdov ja 
Henry Varjun. 
   Aitäh teile, noored inimesed, et saite hakka-
ma, et teil jätkus tahtejõudu, vastutustunnet ja 
rõõmu koos käia ja midagi luua. Saite kindlasti 
väärtusliku kogemuse osaliseks. Kes aga püha-
päeval etendust ei näinud, saavad seda lähiajal 
teha Keeni koolis, kuhu on plaanis „Süütajaga“ 
külla minna.
   Olge tänatud ja terved, head inimesed! Kohtu-
miseni järgmistel ühistel ettevõtmistel.

MERLE TOMBAK

Mis Sangaste vallas talgupäeval tehtud sai?

Sangaste Lossi heakorratalgutel osalenud 
isikute nimekiri

Sangaste Vallavolikogu ja Sangaste Vallavalitsus tänavad talgutel 
osalenud tublisid kogukonna liikmeid

Saima Jänes, Priit Areng, Pille Sikk, Tõnu Varjun, Marina Varjun, Pille 
Kirt, Rait Elvet, Madis Kirt, Ott Papagoi, Sander Teder, Siim Praosk, 
Rene Levin, Silver Linde, Teele Jakobson, Jaan Tammsalu, Marili Vih-
mann, Marju Karavin, Laura Karavin, Kaur Karavin, Valentina Toom, 
Helge Kalbri, Viive Puudist, Heili Freimanis, Kenter Freimanis, Kristjan 
Kalbri, Ott Rang, Merle Tombak, Kai Jääger, Aino Jääger, Kairi Aamer, 
Eliise Aamer, Ene Perle, Sirje Koriškevitš, Katrin Kõiv, Maie Käämer, 
Valve Sprenk, Janek Luik, Kadri Luik, Melina Luik, Brandon Luik, 
Anette Luik, Kaido Tamberg, Kati Ermel, Tuuli Merimaa, Lea Vutt, Carl 
Erik Uibu, Jan Markus Uibu, Kerli Sulg, Laur-Rogert Sulg, Ilme Lepik, 
Endel Vasar, Tiina Kukk, Kati Velner, Marta Zirk, Lea Korbun, Merle 
Käis, Greete Areng, Kenno Aldosin, Kerlin Mägi, Ülle Makke, Janar 
Makke, Rivo Makke, Saima Tell, Aivar Oja, Karli Oja, Tiina Liivamägi, 
Airi Korbun, Pilve Kängsepp, Maie Vill, Heya Lepa, Siiri Liiva, Arvo 
Kõiv, Piibe Vällo, Airi Linde, Hiie Vähi, Eliis Areng, Lauri Oja, Einar 
Toomemägi, Kristofer Oja, Rando Undrus, Sille Undrus, Brandon 
Undrus, Catharina Undrus, Vaike Tuisk, Randa Undrus, Mariana 
Salundi, Anabel-Liisbet Õim, Jane Gross, Küllike Kallas, Jüri Gross, 
Toomas Kalmus jr., Küllike Rebane, Diana Sarapuu 

Kokku 93 talgulist.

kehõlmav. Kogukond korrastab talveunest 
tõusnuna oma kodude ümbrust ja panustas 
tugevalt ka ühistalgusse Sangaste lossipargis. 
Maad ja majad on muutumas järjest kauni-
maks ja hoolitsetumaks meie oma inimeste 
käe läbi. Meietunne on tugevam ja kokku-
hoidmist tundub varasemast enam olevat. 
Reservis on siiski veel ka vingumist, kadedust 
ja parastamise vajadust, kuid parem oleks 
püüda need reservid konserveerida. 
   Inimestel on oma mured muretseda ja oma 
rõõmud rõõmustada. Siiski võiks õppida roh-
kem jagama. Jagatud mure on alati jagatud 
mure, mitte rohkem muret. Murede ja rõõmu-
dega on alati nii, et jagamine vähendab muret 

ja kordistab rõõmu. Endashoidmine piinab ja 
kasvatab muret ning lahjendab rõõmu. Kui Sul 
on mingi hea idee, siis jaga seda sõbra ja tema 
ideega, sest nii on teil kummalgi varsti 2 ideed 
ühe asemel. Kui Sul on aga 1 õun ja sõbral 1 
õun, siis vahetades on kummalgi ikkagi üks 
õun. Ideede ja rõõmude vahetamise korral on 
aga kohe teine lisaks. Niisiis, kulla kogukond , 
jagame ja vahetame oma asju omavahel roh-
kem ning korrutame mantrat hirmsast elust 
vähem! Elu on elu ja elu on ka ilusam, kui seda 
ilusasti võtta! Võtame siis elu mõnuga! 
   Päikest kõigi peale ja valgust kõikjale!

KAIDO TAMBERG

Kevad on külluslikult kaunisse kodukanti 
sisse astunud. Päike põletab põsele 
pruuni ja kevadiilid on paled pisut tuu-

lekaredaks kraabitud. Loodus peab oma lõ-
putut taassündimise pidu. Iga selline õierikas 
elupidu paneb ka inimolendi positiivsemasse 
maailma uskuma ja oma ülevoolava iluga 
hingelillegi sees liikuma. Korstnad neelatavad 
kibeda talvesuitsu sisse ning õhk muutub klaa-
riks ilma õhupuhastita- ja suitsuninaka kodani-
kutagi. Võib temagi muretult aasal lillede vahel 
lustida, talvistest valvekordadest väsinud õrna 
ihu kosutada ja telefonijuttudest kurdistunud 
kõrva hellitada. 
   Üleüldine kevadeilu jõuab kõikjale, on kõi-

Päikesest paitatud ja tuultest silitatud

27. aprillil käis Sangastes külas Otepää Teater 
etendusega „Laip sahvris“. Väga hea meel on, et 
meie „teatrihooaja“ avasid naabrid oma lustaka 
näitemänguga. 
   Etenduse autor ja lavastaja on Margus Möll, 
kes käib meilgi näiteringi juhendamas. Etendust 
käis vaatamas ligi 70 inimest ja see on äärmiselt 
rõõmustav, et näitemängu hea meelega vaatama 
tullakse. Sügisel kindlasti jätkame, sest ainuüksi 
Valgamaal tegutseb mitmeid truppe, kellel on, 
mida meile näidata.

Sangaste kultuurimaja 
lavalaudadel esimene 
teatritrupp

Sangaste Seltsimajas 13. mail 
kell 9.00-11.00 

võimalus VERD loovutada.

SVANK2 tänab Keeni kooli!
Sangaste Valla Avatud Noortekeskus Keenis SVANK2 tänab Keeni 
põhikooli dataprojektori eest, mille kool noortekeskusele kinkis. Aitäh!

Noortekeskuse noorsootöötajad RAIT ELVET ja SIIRI LIIVA

Seltsing „Sangaste 
hooldaja” kutsub 

OMASTEHOOLDAJAID 

reedel, 14. mail 
 kell 14.00

Sangaste Seltsimajja.

   Kavas kohtumine Võrumaa 
omastehooldajatega ning 
käesoleva aasta tegevus-

plaanide arutelu.
  ÜRITUS ON TASUTA. 

Palume igal osavõtjal võtta 

midagi kaasa 
ühisele kohvilauale.
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Paigaldan soodsalt ripsmepiken-
dusi.Info tel. 5370 8228

MASSAAŽ, 5669 5952

Korstnapühkimisteenus. Tel 
5392 9445, www.tahmatont.ee

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

Otepää kultuurikeskuses kolma-
päeval, 12. mail kell 10.00 ka-
sutatud riiete müük. Inglismaa 
kaup.
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Helmo Autokool 
REGISTREERIB 
UUSI ÕPILASI 

algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele.
Võimalik läbida ka libedasõidu koolitus.

Telef. 5648 1462

Südamlik kaastunne Kalevile ja 
Evelynile kalli abikaasa ja ema 

VIIVI AINLOO 
kaotuse puhul.

Perekond Märtinson

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

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 390 
kr/rm, kask 500 kr/rm). Hind koos 
veoga, koorem 6 rm. Telef. 5394 
6271

Pakun kruusa, mulda ja killustikku. 
Tel. 5291 256

Perekond üürib, ostab suvepuh-
kuseks korteri või maja. 5343 
6470

Ostan talu või lahtivõetavad talu-
majad, palke. 5343 6470

Müüa ilus maja kesklinnas, aed-
linnas, Munamäel. Müün metsa. 
5343 6470

Välja üürida 2-toaline keskküttega 
korter Otepää vallas Kannistiku 
külas. Otse omanikult, info telef: 
5375 7166

ANTS MÕISTUS
31.03.1938-7.04.2010

Südamlik kaastunne Ardi Hiobile 

VANAISA

kaotuse puhul. 

Kaja, Meelis, Ain, Urve

Südamlik kaastunne Merike 
Prantsule perega kalli isa, va-

naisa, äia 

JOHANNES PRANTSU 
kaotuse puhul.

Otepää vineeritehase III vahetus

Nüüd tühi on koduõu ja tuba, 
lein raske järele vaid jäi...

Südamlik kaastunne Merikesele, 
Margusele, Meelisele, Mairele 
peredega ja Siinale kalli isa ja 

abikaasa

JOHANNES PRANTSU 
kaotuse puhul.

Jaanika ja Maarek

Elu on kui tundmatu tee, iial ei tea, 
millal lõpeb see...

Avaldame sügavat kaastunnet 
heale naabrile Aivarile perega 

kalli isa, vanaisa ja äia

EDGAR SARVE 
kaotuse puhul.

Perekonnad Steinbach, Kruus
 ja Kasemets.

Südamlik kaastunne Astale ja 
poegadele perega abikaasa ja isa

EDGAR SARVE 
surma puhul.

Richard perega

Nurmede keskel oli su kodu 
linnulaulust helises nurm. 

Puud lehte ei jõudnudki minna 
kõigest sellest sind lahutas surm.

Südamlik kaastunne Merikesele 
kalli isa

JOHANNES PRANTSU 
kaotuse puhul.

Otepää vineeritehase I vahetus

Kesk kevade päikese hurma
läksid ära, kust tagasi ei tulda.

Mälestame

ARVO LAUDI
tunneme südamest kaasa lesele 

lastega.

Aino, Terje, Kalmer peredega

Mälestame head majanaabrit

HARALD VIIKMANNI

Avaldame sügavat kaastunnet 
lähedastele.

KÜ Tehvandi elanikud

Kallis Hardi! Südamlik kaas-
tunne kalli vanaisa

EGDAR SARVE 
surma puhul.

Mart ja Martin

Sügav kaastunne Viivele 
abikaasa

HARALD VIIKMANNI 
surma puhul.

Virve ja Elmo perega

Südamlik kaastunne Viive 
Pleerile

HARALD VIIKMANI
kaotuse puhul.

Otepää postkontori pere

Meie südamlik kaastunne 
Tarmole lastega kalli isa ja 

vanaisa

EDGAR SARVE 
kaotuse puhul.

Majanaabrid

Südamlik kaastunne Merike 
Prantsu perele kalli isa, vanaisa 

ja äia 

JOHANNES PRANTSU 
surma puhul.

Spooni ja vineeri IV vahetus ning 
Urmas

Südamlik kaastunne Astale ja 
poegade perele kalli

EGDAR SARVE 
surma puhul.

Pühajärve jahisektsioon

Südamlik kaastunne Astale ja 
poegade peredele kalli

EGDAR SARVE 
surma puhul.

Perek Täär

EVGRAF PAAL
27.06.1914-26.04.2010

HEINO UIBOPUU
9.03.1935-5.04.2010

MALLIKA ÖÖBIK
18.06.1965-27.03.2010

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

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

(II ja III kvartalis: 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni,
6. ja 20. juuli, 3., 17. ja 31. august, 14. ja 28. september)

Aakre rahvamaja parklas kell 11.00–12.00
Pukas A ja O kaupluse juures kell 12.45–14.00
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.

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

SA Otepää Tervisekeskus (Tartu 
mnt.2, Otepää) pakub rendiruu-
mi MASSÖÖRILE. Info: 5322 
5152

Soovin üürida garaažiboksi või 
mõne muu ruumi, mis sobib 
laoks. Tel 5662 4370

Ehitus ja remont. Tel. 5353 6160

Südamlik emadepäeva tervitus 

kõigile Otepää emadele!

Otepää Lihatööstus Edgar
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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

mehed. Kõige rohkem oli vastajaid vanu-
ses üle 45 eluaasta (45%), järgnesid 30-45 
aastased (33%) ja kuni 30-aastased (22%) 
vastajad.
   Tulemused on lühidalt järgmised: 90% 
vastanutest peab vajalikuks, et Otepää vald 
panustaks senisest rohkem tervishoiu- ja 
sotsiaalvaldkonna arengusse. 67% vasta-
nutest on rahul tervishoiuteenuste kättesaa-
davusega vallas, samas 33% ei ole teenuste 
kättesaadavusega rahul.
   Vastajate seas oli kõige rohkem neid, 
kes kasutab arstiabi kord kvartalis (39%), 
järgnesid inimesed, kes kasutavad arstiabi 
kord aastas või harvemini (31%). Vajalikke 
tervishoiuteenuseid saadakse peamiselt 

Otepää vallavalitsus korraldas aprilli 
lõpus ja mai alguses valla arenguka-
va uuendamisega seoses küsitluse, 

mille raames küsiti vallakodanike hinnangut 
tervishoiu- ja hoolekandeteenuste olukorrale 
vallas. Enamiku vastanute arvates peaks vald 
senisest rohkem panustama tervishoiu- ja 
sotsiaalvaldkonna arengusse.
   Vallavalitsuse arendusnõunik Merlin Müür 
ütles, et inimesed vastasid kümne päeva 
jooksul küsimustikule nii valla kodulehel kui 
praktikantide kaasabil. Kodanike aktiivsusega 
võib tema sõnul igati rahule jääda. Täidetud 
küsitlusankeete laekus kokku 167, mis teeb 
vastanute arvuks kogu Otepää valla elanike 
arvust 4%. Vastajatest 68% olid naised ja 32% 

Selgusid Otepää vallakodanike 
küsitluse tulemused

Vallakodanike seas läbi viidud küsitlus 
tervishoiu- ja hoolekandeteenuste 

olukorrast annab hea ülevaate inimeste 
arvamustest, kuid pakub ka mõtteainet vald-
konna arendamiseks. Tervikuna on inimesed 
tervishoiuteenustega rahul. Paljud saavad 
vajalikud teenused kätte Otepäält, samas on 
ka Tartusse käijate osakaal suur. Üks on siiski 
selge – inimesed soovivad kohapeal rohkem 
teenuseid ja veelgi paremat kvaliteeti.
   Peame meeles pidama, et meditsiini rahas-
tatakse Haigekassa poolt läbi konkreetsete 
ravijuhtude ja sellest rahast piisab vaid 
teenuste osutamiseks, kuid mitte inves-
teeringuteks. Paraku ei saa tänane teenuse 
kvaliteet kesta lõputult. Kui soovime, et 

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.

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

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

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

AVATUD 
ÕMBLUSATELJEE

OTEPÄÄL
Lipuväljak 13

Otepää Vallamaja 
III korrusel
ruum 308

Avatud E-R 8.00-15.00

Rõivad algusest lõpuni
Rõivaste korrigeerimine ja 

parandus
Voodilinad, linikud, kardinad 

jne.

Õmbleja: 5619 5205
Info: Mari Laos 5330 5107

mari.laos@mail.ee

Otepää vallaelanike ootused 
tervishoiule

Vallale on laekunud idee rajada uus tervise- ja taastusravi-
keskus, kasutades projekti rahastamiseks valla vahendite 
asemel Euroopa struktuurifondide ja erakapitali tuge. Vald 

on uue tervise- ja taastusravikeskuse idee arendamisest huvitatud, 
sest ei peaks projektis rahaliselt osalema ning saaks ühtlasi hea 
lahenduse Otepää tervise- ja hoolekandeteenuste viimiseks uuele 
tasemele. 
   Otepää seisab sotsiaalse infrastruktuuri arendamisel olulise valiku 
ees, mille lahendamine vajab poliitilist tarkust. Küsimus – kuidas 
edasi – eeldab konstruktiivset arutelu vallavalitsuse ja volikogu 
tasandil. Uue tervisekompleksi võimaliku asukohana on välja paku-
tud praegu tühjalt seisev plats Pühajärvel GMP hotelli kõrval, mis 
sobiks ideaalselt nii hoolekandeks kui taastusravi patsientidele, 
nii tervisevaldkonna esmatasandi kui tugiteenustele. Kui volikogu 
annaks loa detailplaneeringu algatamiseks, saaks selle raames välja 
selgitada, kas kaasaegne tervise- ja taastusravikeskus sobib paku-
tud asukohta ja kuidas projekti parimal moel teostada, lähtudes nii 
elanike kui valla huvidest. 

Mida arvavad uue tervise- ja taastusravikeskuse ideest vallakodani-
kud.

Eha Kuus, Otepää valla elanik

Otepääl on hädasti vaja paremaid võimalusi taastusraviks. Minu 
abikaasa taastub kuuendat aastat ajuinfarktist. Meie pere teab, kui 
raske ning kallis on käia taastusravis kodust kaugel. Kuna Otepääl 
ei ole eriarste, oleme käinud ravil Valgas, Võrus, Tartus ja isegi 
Haapsalus. Sama mure on paljudel, ka neil, kellel tunduvalt lihtsa-
mad traumad. Pühajärve oleks taastusravi patsientidele parim paik. 
Kui täna peab aedlinna elanik sõitma kesklinna tervisekeskusesse, 
siis uude keskusesse äärelinnas saaksid nii linlased kui maapiirkonna 
elanikud bussiga, kui see paremini korraldada. Uus keskus tooks 
Otepääle ka inimesi üle Eesti ja see toetaks siinset elu.

Anne Margusson, Otepää valla elanik 

Minu poeg on ratastoolis ning praeguses tervisekeskuses aitab teda 
teisele korrusele viia vend süles vedades, sest isegi lifti ei ole. Paraku 
peame hakkama saama, sest ei ole teist võimalust. Terviklikku 
teenust pakkuv keskus oleks hädavajalik, kus oleksid ka eriarstid 
jne. Kes tuleb pikemalt taastusravile, selle jaoks oleks looduslähedus 
ikka parem kui linnasüda. Taastusravi vajajatel oleks hea saada kõiki 
teenuseid kodu lähedal ja ööbida kodus, et oleks lihtsam, mugavam 
ja odavam.

Evi Lill, perearst 

Vajadus uue tervisekeskuse järele on selgelt olemas. Kõige nõrgem 
on Otepääl praegu röntgenikabineti võimekus, ka laboritehnika 
vananeb kiiresti. Eriarsti järjekorrad on pikad (naistearst, silmaarst, 
kõrva-nina-kurguarst jne). Lausa ideaalne oleks, kui siin saaks teha 
rehabilitatsiooniprogramme. Mina ei arva, et uus terviklik tervise-
kompleks peaks asuma bussijaama kõrval. Bussiliiklus tuleb käima 
saada, paljud sõidavad aga niikuinii ainult autoga. Hooldusravihaigla 
ei sobi kindlasti kesklinna suure tee äärde, ka hooldekodu ei sobi 
linna. Kui kesklinna jääb esmatasandi arstiabi ehk perearstipunkt, 
siis hooldus- ja taastusravikeskuse asukoht ei ole tähtis.

Janel Kuus, MTÜ Otepää Arendusgrupp juhatuse liige 
Kuna uue tervise- ja taastusravikeskuse võimalikuks asukohaks 
on pakutud GMP hotelli kõrval asuv plats Pühajärvel, otsustasime 
selgitada välja selle koha kasutusaktiivsuse. Kohavaatlus nädala 
jooksul näitas, et selles parginurgas inimtegevus sisuliselt puudub. 
Tööpäevadel liikus sealt ülevalt läbi mõni üksik inimene, nädala-
vahetusel oli all järve ääres rohkem jalutajaid, kuid üleval vaid paar 
kiikujat. Kui keegi kardab, et inimestelt võetakse ära Pühajärve 
park ja kõik puud saetakse maha, siis seda ju ei juhtu! Ka liiklus 
plaanitakse seal ümber korraldada senisest paremaks. Uus tervi-
se- ja taastusravikeskus tundub igati mõistliku valikuna, sest tooks 
Otepääle uusi töökohti, tõstaks terviseteenuste taset ja kohalike 
elanike elukvaliteeti ning toetaks ka valla rahakotti.

meditsiiniline teenindus oleks kõrge ka 
tulevikus, on vaja leida lisaraha, kas valla 
eelarvest või väliseid partnereid kaasates. 
Tervishoiu arendamiseks vald lisaraha riigilt 
juurde ei saa, seega tuleb meil kaasata sot-
siaalse infrastruktuuri arendamisse Euroopa 
Liidu fonde ja erakapitali.
   Suuremaid investeeringuid vajavad kul-
tuurikeskus, kaks lasteaeda, tervisekeskus, 
valla teed, samuti uuendame veevärki ja 
investeerime ka teistesse valdkondadesse. 
On selge, et Otepää valla eelarvest selleks 
kõigeks raha ei jagu. Võiksime olla avatud 
ja kaasata partnereid, kes on valmis omalt 
poolt panustama.
   Uus tervise- ja taastusravikeskus oleks ots-

tarbekas viia kesklinnast välja loodusesse. 
Vahemaad on väikesed ja inimeste liikumise 
saab lahendada parema bussiühendusega. 
Oleme mõelnud, et kesklinna ja uue tervi-
sekeskuse vahel võiks käima panna tunni-
bussi. Kaasaegne tervisekompleks pakuks 
inimestele rohkem teenuseid ja paremat 
kvaliteeti. Samuti tooks see Otepääle ka uusi 
töökohti ja hoogustaks kohalikku majandust. 
Uusi tööandjaid on valda väga vaja, kahjuks 
ei ole ettevõtluse poolelt hetkel piisavalt 
suuri investeeringuid. Tänu uuele tervise-
keskusele paraneks elujärg kogu vallas.
   Kui vallaelanikud soovivad rohkem teenu-
seid ja paremat kvaliteeti, peame lähiajal 
otsustama, kuidas ning milliste vahenditega 
tervishoiu- ja hoolekandevaldkonda aren-
dada.

Otepää abivallavanem AARE MATT

Elanike küsitlus andis mõtteainet

Otepäält (52%) ja Tartust (42%), lisaks veel 
Valgast (4%) ja mujalt (3%). 92% vasta-
nutest pidas vajalikuks, et vallas pakutakse 
toetavaid hoolekandeteenuseid (hooldusravi, 
erivajadustega patsientide ravi jm). Rahulolu 
praeguse tervisekeskuse suhtes väljendas 
63% vastajatest, kuid 37% ei olnud sellega 
rahul.
   Otepää vallavalitsus tänab kõiki vallakoda-
nikke, kes vastasid küsitlusele ja andsid seelä-
bi oma panuse valla arengukava 2007-2020 
uuendamisele. Töö arengukavaga jätkub ja 
kõik huvilised on oodatud kaasa mõtlema. 
Kellel on põhjalikum huvi küsitluse tule-
muste vastu, palume ühendust võtta valla 
arendusnõuniku Merlin Müüriga.

HALJASTUSE 
HOOLDUSTÖÖD

Niidame,
trimmerdame, 
hooldame istutusalasid, 
lõikame hekke jne.

Info: 508 9294
info@aiadkorda.ee

Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus ootab oma 
meeskonda rõõmsat ja teotahtelist töötajat 

KOKA ametikohale.
Kandidaadilt eeldame erialast väljaõpet ja 
töökogemust.

Ametikohale taotlejal palume esitada CV ja avaldus 
aadressil: SA Tehvandi Spordikeskus, 
Nüpli küla, 67408 Otepää vald, 
märgusõna “Konkurss” või ylle@tehvandi.ee.
Avalduste esitamise tähtaeg on 24. mai 2010.

Projekt TERVES KEHAS 
TERVE VAIM 50+
lõpetas talvised võim-
lemistreeningud spor-
disaalis ja kutsub jälle 
kõiki 50+ inimesi koos 
kõndima, sest tervislik 
liikumine värskes õhus 
teeb head nii kehale, 
vaimule kui ka hingele.
  
 Sinulgi on aeg lõpeta-
da talvine „trenn“ 
külmkapi ja teleka 
vahel ja tulla koos 
meiega ennast värs-
kendama ja tugevda-
ma. Alustame oma 
hooaega Käärikul 
matkamise ja sauna 
ning suplusega. 

   9. mail kell 12.00
 Otepää bussijaamast.


