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

www.otepaa.ee/ot
Otepää Talispordimuuseum alustas 

tegevust Tehvandi keskuses

Vasakult: kultuuriminister Laine Jänes kõlistab kella, plaksutavad Otepää Talispordimuuseumi juht Tanel Uibo ja 
Eesti Spordimuuseumi direktor Daimar Lell.

 9. veebruaril avas kultuuri-
minister Laine Jänes alpi 
kella kõlina saatel Tehvandi 
staadionihoones Otepää 
Talispordimuuseumi. 
   Muuseum tegutseb Eesti 
Spordimuuseumi filiaalina.

Endise Otepää vallavanemana olen saanud 
mitmel järjestikusel nädalal tõelist uhkust 
tunda tipptasemel korraldatud suusa-

võistluste üle. Mitte ainult rohke lumi, vaid just 
sellised sündmused teevad meie talvepealinnast 
tõelise suusameka ja tõmbekeskuse. 
   Uuenenud Tehvandi kompleks on omamoodi 

ausammas meie suusaspordile ja selle eestve-
dajatele. Ükski suurehitis ei kerki praegusel 
ajal kergelt. Selle nimel on väga paljud inime-
sed pingutanud aastaid. Nende inimeste töö 
ja tehtud investeering suusastaadionisse on 
ennast juba tänaseks õigustanud. Otepää oli 
ühtejärge üle nädala rahvusvahelises telepildis. 
Tuntust kogusid Otepää ja kogu Eesti. Kõik 
majutuskohad nii Otepääl kui ka ümbruskon-
nas olid pealtvaatajaid, sportlasi ning igat sorti 
asjamehi pilgeni täis. Rohkelt rahvast tähendab 
aga tööd ja loodetavasti ka sissetulekute kasvu 
meie inimestele.
   Alar Arukuusk oma meeskonnaga on teinud 

tohutu töö ja tõestanud, et nad saavad hakka-
ma ükskõik mis masti ürituse tipptasemel kor-
raldamisega. Selle taustal ei olegi mõtted las-
kesuusatamise MKetapi või isegi suusatamise 
MMi korraldamisest helesinine unistus.
   Ja mis võiks olla meie noortele suusatajate-

le veel motiveerivam kui võimalus tõusta ko-
dupubliku ees pjedestaali kõrgeimale astmele. 
Vaadates lõppenud võistluste tulemusi on see 
pühendumise ja kõva tööga täiesti võimalik.

MEELIS MÄLBERG

Unistame julgelt!

Uus muuseum täidab vabanevat 
nišši, sest seni Otepää kirikumõi-
sa pastoraadihoones tegutsenud 
suusamuuseum lõpetas tegevuse 
2010. aasta lõpul.
   Töö talispordimuuseumi ekspo-

sitsiooni ettevalmistamisel on kest-
nud 2009. aasta lõpust. Püsiekspo-
sitsiooni, millel pinda ligi 150 m², 
kujundas Arhitektibüroo Lunge ja 
Ko, kes kaasas töösse hulgaliselt 
teisigi heal tasemel spetsialiste. 
  Põnevate filmiklippide kokku-

panijaks oli Artur Talvik, suurte 
kunstfotode ning fotomontaažide 
autoriks Ott Kadarik, atraktsi-
oonid valmisid Aare Baumeri 
eestvedamisel, helikujunduse lõi 
Toomas Lunge. Uue muuseumi 
loomisel ei öelnud abist ära spor-
dialaliidud, spordisõbrad ja teised-
ki asjahuvilised.
   Uus ekspositsioon pakub küla-

listele mõndagi põnevat. Väljapa-
neku kroonijuveelideks on kind-
lasti Eesti talisportlaste võidetud 
medalid ja auhinnad olümpia-
mängudelt ja teistelt suurvõistlus-
telt, samuti erinevate talisportlaste 
võistlusvahendid ja -riietus. 
   Muuseumiseinte vahel leiavad 

koha mitmed põnevad atraktsioo-

nid. Huvilised saavad oma suut-
likkust testida kuulsast Tehvandi 
tõusust üles rühkides ja võrrelda 
võimeid talviste sportlaste võistlus-
kiirusega. Kaasa saab elada lume 
sünnile ning tutvuda võib suusa-
määrimise saladustega. 
   Suurtelt ekraanidelt on vaadata 

meeleolukas videovalik Eesti ta-
lispordi eilsest ja tänasest päevast 
ning rohkesti infot on peidus muu-
seumi arvutipargis. 

  Tulevikus on muuseumitöötaja-
tel plaanis korraldada ka aktiivset 
tegevust lastele väljas – teha lume-
räätsamatkasid ja viia läbi vanade 
suuskadega proovisõitusid. 
  Kõigile huvilistele on talispordi-

muuseum avatud 10. veebruarist 
kolmapäevast reedeni kella 11–
17ni, laupäeviti-pühapäeviti 11–
16ni. Täispilet maksab 1.50 ning 
sooduspilet 1 euro.
 Muuseumi juhataja on Tanel 

Uibo ja giid Jana Mae. Telefon 766 
3670, tanel@spordimuuseum.ee, 
jana@spordimuuseum.ee.
 Talispordimuuseumi eelkäija, 

Otepää Suusamuuseum avati täp-
selt 10 aastat tagasi. Rahvusvaheli-
se Suusaföderatsiooni tunnustuse 
sai muuseum 2003. aastal. 
   Otepää Suusamuuseum on ilm-

selt ainuke muuseum maaimas, 
millel on FISi tunnustus.

Talvepealinnas Otepääl 
toimub Euroopa sauna-
maraton. Start antakse 

13. veebruaril kell 12.00-14.00 
Pühajärve Spa&Puhkekeskusest, 
finish on avatud samas kohas 
kella 16.00-18.00.
   Saunamaratoni ajal on vaja 

läbida erinevaid Otepää piirkonna saunu. 
Võistkonnad võivad olla kuni 4liikmelised. 
Lühima ajaga enim saunu läbinud mees-
kond on võitja. Autasustamine ja ühine koos-
viibimine koos saunaomanikega toimub 
13.02.2011 kell 18.30 Pühajärve Pubis.
   Võistlejad saavad stardipaigas saunade ori-

enteerumiskaardid ja võistlusjuhendi. Kõigil 
võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili 
võtta vähemalt 3 minutit, lisaboo-
nust annab saunalistele jää-
aukudes, kümblustünnides ja 
muu saunaomanike välja pa-
kutud atraktsioonides ja mee-
lelahutuses osalemine. Alko-
holi kuritarvitanud saunalisi 
leili võtma ei lubata.
   Otepää valla kultuurijuhi 

Sirje Ginteri andmeil osaleb 
saunamaratonis piirkonna 18 
sauna, mis asuvad nii lähemal 
kui ka kaugemal. Saunalisi oo-
tavad 7 jääauku, kümblustün-

2010/2011. õppeaasta geograafiaolümpi-
aadi eelvoorus võisteldi neljas vanuserüh-
mas: 10.-12. klassi, 9. klassi, 8. klassi ja 7. 
klassi õpilased. Kokku osales 62 õpilast 
maakonna 9st koolist.

Meie piirkonna parimad:

7. klass
1.koht – Maris Sala, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Ülle Kümmel
3. koht – Silvia Luup, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Ülle Kümmel

8. klass
1.koht - Merylin Tihomirova, Pühajärve 
põhikool, õpetaja Peeter Kangur
2.koht - Gertrud Aasaroht, Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Ülle Kümmel
3.koht – Sille Sööt, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Ülle Kümmel

9. klass
1.koht - Kristiine Aluvee, Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Ülle Kümmel
3.koht – Lauri Rauk, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Ülle Kümmel

10.-12. klass
1.-2.koht - Helen Aluvee, Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Ülle Kümmel

Iga vanuserühma kolme parema õpilase 
tööd saadeti Tartusse geograafiaolümpiaa-
di žüriile. 

Geograafiaolümpiaadi 
eelvooru tulemused

Kuldkala 2011 
Kuldkala 2011 toimub laupäeval, 12. veebruaril 
Pühajärve jääl.
    Osalejatele on peale kalapüügivõistluse 
mitmeid põnevaid atraktsioone.

Talvepealinn on valmis Euroopa 
saunamaratoniks

nid ja muud atraktsioonid. “Saunalised, 
kes lähevad starti, peavad andma allkirja, 
et nad on teadlikud oma tervislikust sei-
sundist ja et see seisund lubab saunama-
ratonist osa võtta,” selgitas Sirje Ginter. 
“Kindlasti tasub kaasa võtta joogivett, 
mitu kuiva saunalina ning ujumisriided, 
üleriietega sauna ei lubata.”

   Stardipaika tuleks tulla varem, et jõuaks 
õigeks ajaks võistkond registeerida. Osavõtt 
saunamaratonist on kõigile tasuta.
   Saunamaraton toimub Euroopa 2011 kultuu-

ripealinna raames “Kuum saun kuumas Talve-
pealinnas Otepääl”. Korraldab: Otepää Kul-
tuurikeskus, Pühajärve Spa&Puhkekeskus ja 
Otepää saunaomanikud. Toetab Otepää vald.
   Täiendav info ja võistlusele registreerimi-

ne: Sirje Ginter, 765 5212; 509 7795, Sirje.
Ginter@otepaa.ee. Vaata ka 

www.otepaa.ee.

Eesti Vabariigi 
93. aastapäeva 
tähistamine Otepääl

23. veebruaril 
Kell 15.00  
Otepää Gümnaasiumi aulas pi-
dulik vabariigi 93. aastapäevale 
pühendatud kontsert-aktus.

24. veebruaril 

Kell 10.00  
Otepää kirikus jumalateenistus.

Kell 10.45  
pärgade asetamine Otepää 
Vabadussamba jalamile.

Kell 11.00-13.00  
perepäev Neljakasemäel 
(jõustruktuuride tehnikanäitus, 
relvastus, teatevõistlused, saa-
nisõit, sõdurisupp).



11. veebruar  2011

Otepää Vallavalitsuses

 Kinnitati huvitatud isiku Toomas Uibo taot-
lusel projekteerimistingimused Otepää vallas, 
Arula külas asuvale Palumetsa kinnistule üksik-
elamu ehitusprojekti koostamiseks.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22.12.2010 kor-

ralduse nr 2-4-614 „Õuna 14 katastriüksuse jaga-
mine ja kinnistule nime andmine“ punkti nr 1.
 Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemise taotlus ühel vallakoda-
nikul.
 Määrati MTÜle Oti Spordiklubi Zahkna 

Team toetus 600 eurot seoses Otepää valla kahe 
noorsportlase lähetamisega Nove Mestos toimu-
vatele juuniorite MMvõistlustele laskesuusatami-
ses.
 Määrati MTÜle Oti Spordiklubi toetus 190 

eurot Otepää valla XII võrkpalli karikavõistluste 
korraldamiseks.
 Määrati MTÜle Võimlemisklubi „Rütmika“ 

Võimlemiskool toetus 380 eurot Valgamaa lah-
tiste MV ilu- ja rühmvõimlemises korraldami-
seks.
 Määrati ühekordne toetus kahele vallakoda-

nikule.
 Määrati matusetoetus kuuele vallakodani-

kule.
 Anti nõusolek Võru Spordikoolile viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil noorsuusata-
jate laager.
 Kinnitati puuetega inimeste eluruumide 

kohandamise taotlemise vorm.
 Algatati lihtsustatud korras Otepää linnas 

Palupera tee 45 kinnistu detailplaneering.
 Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagen-

tuur nõukogust tagasi nõukogu liige Jaanus 
Raidal.
 Anti nõusolek Spordiklubile Do viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil suvelaager.
 Anti nõusolek Võimlemisklubi „Rütmika“ 

Võimlemiskoolile viia läbi Otepää valla haldus-
territooriumil õppetreeringkogunemine.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitu-

nuks Metsatervenduse OÜ ja OÜ Sport 200 
International taotlus.
 Väljastati kasutusluba OÜle Landstone konve-

rentsihoonele asukohaga Valgamaa Otepää vald 
Nüpli küla Kolga Puhkebaasi maaüksus.
 Algatati Päikese-Tuule detailplaneering 

Otepää vallas Pühajärve külas.
 Anti MTÜ Koos Kalale luba korraldada 

Pühajärve jääl ja rannas avalik üritus Pühajärve 
kalapidu Kuldkala 2011.
 Kinnitati SA Tartu Kiirabi taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas, 
Tartu mnt 1b asuvale kinnistule Otepää kiir-
abijaama ehitusprojekti koostamiseks.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 25. veebruaril.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est: 
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks. 
Trükk: AS Kroonpress

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
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

w w w.otepaa.ee

PLANEERINGUD

SÜNNID

TEADE

Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää 
üksikkompanii aastakoosolek 

toimub 

27. veebruaril 10.00 

Otepää vallamajas, 

Lipuväljak 13.

Detailplaneeringute algatamine

Otepää Vallavalitsus algatas 26.01.2011 istungil 
Otepää linnas asuva Palupera tee 45 kinnistu 
(katastritunnus 55601:001:0140) lihtsustatud 
korras detailplaneeringu. Kavandatud on 4847 
m² suuruse elamukrundi jagamine kaheks ning 
kummalegi elamu ja kõrvalhoonete rajamine.

Otepää Vallavalitsus algatas oma 02.02.2011 
istungil Pühajärve külas Päikese-Tuule detail-
planeeringu. Detailplaneeringuala hõlmab 
Nurga, Päikese, Tamme ja Tuule (katastri-
tunnused 63601:002:0018; 63601:002:0017; 
63601:002:0016; 63601:002:0028) kinnistuid. 
Kavandatud on alal kehtiva Tamme detailpla-
neeringu muutmine juurdepääsutee osas ja 
ehitusõiguste määramine Päikese kinnistul elamu 
ja kõrvalhoonete ehitamiseks.

Avalik arutelu

Kirikla kinnistu (katastritunnus 63602:001:1962; 
63602:001:1963) detailplaneeringu avalikul 
väljapanekul tehti ettepanekuid juurdepää-
suservituudi seadmiseks, planeeringuala 
suurendamiseks ja hoonestusala nihutamiseks. 
Otepää Vallavalitsus on osaliselt ettepanekutega 
arvestanud. Detailplaneeringu avalik arutelu toi-
mub 21.02.2011 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus).

Anna Arike  30. jaanuaril

Pühapäeval, 6. veebruaril toimunud tõuke-
kelgupäeval “Kolkja Kelk 2011” leidis aset 
üks teinegi tähtis sündmus. Nimelt täienes 

Eesti teemapealinnade maastik ühe pealinna 
võrra, kui Otepää omistas tõukekelgupealinna 
tiitli Peipsi-äärsele Kolkjale.  
   Kolkja on traditsiooniline vene vanausulis-

te küla, kus on siiani säilinud eripärane vana-
usuliste arhitektuur, kombed ja usk. Kolkjas 
tegeldakse aktiivselt ka turismiarendusega – 
viimase aasta jooksul on siin algatatud uusi 
kogupereüritusi (lisaks Kolkja Kelgule ka 
Kolkja Sibulapidu) ja avatud Peipsimaa Kü-
lastuskeskus, mis on nüüdseks teenindanud 
tuhandeid Peipsimaa külastajaid. 
   Kolkja lipulaevaürituseks on juba teist 

aastat tõukekelguvõistlus Kolkja Kelk. 
Tänavu oli see eelmise aastaga võrreldes veel 
suurem ja uhkem. Kahel võistlustel osales 
kokku üle 100 tõukekelgutaja, auhindu jagati 
nii individuaal- kui ka meeskondlikus arves-
tuses. Ürituse patrooniks oli Rändur Rääbis 
– Peipsimaad mööda ringi rändav muinasju-
tuline kala, kellest on kujunemas piirkonna 
maskott.
   Lisaks haaravatele võistlustele ja Eesti 

Kunstiakadeemia tudengite disainkelkude 
näitusele sai “Kolkja Kelk 2011” üheks 
kõrghetkeks tõukekelgupealinna tiitli üleand-
mine Kolkjale Otepää valla delegatsiooni 
poolt. Pidulik tseremoonia algas Otepää va-
piloomaks maskeerunud vallavanema Andres 
Visnapuu sütitava kõnega, milles Kolkja rah-
vale pandi südamele tõukekelgupealinna tiit-
liga kaasnevat suurt vastutust.   
   Uime teemapealinnade saual hoides, tõotas 

Kolkja delegatsiooni esindanud Rändur 
Rääbis tiitlit igati ja väärikalt välja teenida. 

Niisiis, kel vähegi soovi kelgutada värskes tõu-
kekelgupealinnas – Kolkja ootab teid! 
   Kui teil endal pole kelku käepärast, saab 

seda laenutada Peipsimaa Külastuskeskusest. 
Talvepealinnast pärit külalistele lubame eriti 
sooja ja südamlikku vastuvõttu! 

KAIRI VILLEMSON, Peipsimaa Külastuskeskus 
(www.peipsimaa.ee)

Otepää andis Peipsi-äärsele Kolkjale 
tõukekelgupealinna tiitli

Otepää valla mälumängurid Urmas Kuld-
maa, Kadri Steinbach ja Kaido Mägi 
said 21. jaanuaril Tallinna TV kutsel 

peetud mälumängus teise koha.
   Mälumängus kohtusid Tallinna Kristiine 

linnaosa, Rakvere linn ja Otepää vald. Võitis 
Rakvere, Otepää sai teise koha, kolmandaks 

jäi Tallinna Kristiine linnaosa võistkond.
   Mälumängu saade oli eetris Tallinna TVs 

28. jaanuaril kell 21.00. Tallinna TVd edastab 
Elioni digitelevisioonivõrk ja Starman, saateid 
saab jälgida reaalajas Tallinna TV kodulehel 
www.tallinnatv.eu.

Otepää valla mälumängurid said 
Tallinnas teise koha

Külavanemad käisid koos
27. jaanuaril olid vallavanema Andres Visnapuu 
kutsel vallavalitsusse kogunenud Otepää külade 
vanemad. Ümarlaual räägiti jäätmekäitlusest 
külades, rahade taotlemisest Valgamaa Partner-
luskogust ning valla üldplaneeringust. 
   Vallavanem Andres Visnapuu tegi kokkuvõtte 
sellest, milliste küladega seotud küsimustega 
vallas iga päev kokku puututakse. Vallavanem tõ-
des, et külavanemad peaksid olema vahemehed 
külaelanike ja vallavalitsuse vahel, kelle kaudu 
info peaks jõudma iga külaelanikuni. 
   Abivallavanem Andres Arike kõneles Valgamaa 
jäätmekäitluskavast, mille menetlemine on prae-
gu käimas. Valgamaa Partnerluskogu tegevjuht 
Aili Keldo andis ülevaate Partnerluskogu rahas-
tatavatest kogukonna meetmetest ja tutvustas, 
millistele projektidele ja mis suurusjärgus raha 
taotleda võib. Planeerimis- ja ehitusteenistuse 
juhataja Ülle Luuk rääkis valla üldplaneeringu 
koostamise hetkeseisust. 
   Lepiti kokku, et üldplaneeringu asjus hakkavad 
toimuma külade koosolekud piirkondade kaupa, 
kus on võimalik üldplaneeringuga täpsemini 
tutvuda. Samuti planeeritakse üldplaneeringu-
alastel kokkusaamistel läbi viia külavanemate 
valimisi. 
   Arendusnõuniku Annika Jaansoo sõnul võeti 
külavanemate ümarlaua idee hästi vastu. Enamik 
külavanemaid leidis, et taolised kokkusaamised 
võiksid toimuda paar korda aastas. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Tule osalema kodukoha 
tundmise võistluses!

Pühajärve Põhikooli kodulehel www.pyhajar-
ve.edu.ee läheb alates 14. veebruarist käima 
kodukoha tundmise võistlus.
   Oma teadmisi saab proovile panna iga 

veebi külastaja, määrates fotodel olevaid 
Otepää piirkonna objekte. Võistlus koosneb 
kolmest voorust ja kestab märtsi lõpuni. Kahe 
nädala tagant pannakse välja uus 3–5 pildist 
koosnev ülesanne. Samas ilmuvad ka eelmise 
vooru õiged vastused koos selgitustega.
   Parimatele kodukoha tundjatele auhinnad.

Võistlust korraldab Pühajärve Põhikool koostöös 
Otepää Loodusseltsiga.

Otepää aedlinna 
kodanike ühenduse 
moodustamine
Mul oli au osaleda Otepää vallavalitsuses 
Valgamaa kultuurkapitali laureaatide piduli-
kul vastuvõtul. Sealt saadud idee inspireeris 
meid moodustama Otepää aedlinna kodani-
ke ühendust.
   2. veebruaril asutati viieliikmeline komitee 
ja otsustati jäädvustada aedlinna ajalugu. 
Alustame elanike mälestuset kogumist, et 
nende põhjal koostada väljaanne.

Komitee liige ENLA ODAMUS 

3. veebruaril said kokku Palupera, Otepää, 
Sangaste ja Puka vallavanemad ning voliko-
gude esimehed.
   Traditsioonilisel kohtumisel räägiti hari-

dusest, sotsiaaltööst, puudutati keskkonna-
teemasid ja turvalisusega seotud küsimusi. 
Kõneldi ka transpordist, hariduskorraldu-
sest, kultuuri- ja noorsootöö tegemistest, tu-
rismist ning üldvalitsemisest.
  Lepiti kokku, et edaspidi võetakse kohtu-

miste kavasse arutelud eraldi teemavaldkon-
dadest.

MONIKA OTROKOVA

Neli valda pidasid nõu

EELK Maarja koguduse
jumalateenistused 
veebruaris:

13. veebruaril jumalateenistus talvekirikus kl 11.00.
20. veebruaril jumalateenistus talvekirikus kl 11.00.
24. veebruaril EV aastapäeva jumalateenistus   
 talvekirikus kl 10.00.
27. veebruaril missa (jumalateenistus armulauaga)  
 talvekirikus kl 11.00.

EELK Maarja koguduse kantselei avatud E kl 9 – 12.
EELK Maarja koguduse vaimuliku kõnetunnid: 
K 9 – 13, P 10 – 13 (soovitav kokku leppida tel. 518 5305).

Petangivõistlused Otepääl 
24. veebruaril algusega 10.00 Otepääl Hurda 

tänava petangiväljakutel toimub 
segatriode petangiturniir 

OTEPÄÄ TALV.
Info: Tõnu Ainsoo 52 33 299

28. veebruaril algusega 10.00 Otepääl Hurda 
tänava petangiväljakutel toimub 
Lõuna Prefektuuri segatriode 

LUMEPETANK.
Info: Tõnu Ainsoo 52 33 299

Pühapäeval on Otepää matk
13. veebruaril toimub esimene tänavune Otepää 
matk: Kiigemägi (Tartu maratoni avatud raja raa-
mes, kontrollpunkt Kiigemäel). 
   Sihtpunkt on avatud kella 10-12, matkalisi ootavad 
soe tee ja matkakleepsud.

Fotokonkurss 
„Otepää – paik, kus olla on hea”.

Võisteldakse kolmes kategoorias:

-parim loodusfoto, -parim foto üritusest, -varia.
Konkurss kestab 31. märtsini 2011. 

   Lisateave: Monika Otrokova 766 4811; 505 8970
 e-post: monika@otepaa.ee.

Rändur Rääbis ja Otepää karu Kolkjas.
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KULTUURIÜRITUSED

10. veebruar
14.00 Koolinoorte LTP mudilaskooride eelproov. 
20.00  Kino. “Kohtumine väikeste Fockeritega”.  Alla 12 a.   

 mittesoovitatav. Pilet 1.60 EUR.
13. veebruar
12.00 Kuum Saunamaraton kuumas talvepealinnas. Start kell 

12-14 Pühajärve SPA & Puhkekeskuses. Autasustamine ja 
koosviibimine kell 18.30 Pühajärve Pubis. Info ja võistkonda-
de eelregistreerimine: 765 5212, 5303 3036 (Sirje Ginter)

15. veebruar
16.00 Anu Kase Kammermuusikapäev. Korraldab Otepää 

Muusikakool. Tasuta.
18.00 Sokikudumise jätkukursus (koorisaalis). Oodatud on kõik! 
17. veebruar
19.30 Kohtumine kaitseminister Jaak Aaviksooga. Ansambli 

“Lindpriid” (Toomas Lunge, Jaan Sööt, Indrek Kalda) kont-
sert. Kohvilaud. Õhtut juhib Peep Puis. Tasuta.

18. veebruar
18.30 Naisseltsi käsitööring. Albumi köitmine, salli kudumine. 

Osalustasu 1,80 EUR. Oodatud on kõik huvilised! Info 5615 3357.
20.00 Tantsusalong. Tangosamme õpetab Veiko Ratas. Muusikat 

teeb ansambel Black and White. Avatud puhvet. Pilet 5 EUR.
21. veebruar
17.00 Valdo Randpere kohtub Otepää rahvaga. 
23. veebruar
15.00 Vabariigi aastapäeva kontsert Otepää Gümnaasiumis.
24. veebruar
20.00 Kino “Kiirem”. Action-põnevik. Alla 14 a. ei ole soovitatav! Pilet 

1,60 EUR.

2. veebruaril tähistasime lasteaia Võru-
kael 20. tegutsemistähtpäeva “Nukit-
samehe” lavastusega Otepää Gümnaa-
siumis. Lavastuses osales kogu lasteaia 
pere – nii suuremad kui ka väiksemad.
   Tubli tööpanuse eest tunnustas Otepää 

vallavanem Andres Visnapuu valla tänu-
kirjaga lasteaia direktorit Marju Ilisto-
mi, lasteaiaõpetajaid Pilvi Saart ja Ester 
Haidmat ning majandustöötajat Alar Lii-
vamäge. 
  Võrukaela olid tulnud tervitama ka 

Palupera valla esindus ning Otepää 
Gümnaasiumi direktor Aivo Meema.
   Lasteaia ajaloost meenutab lasteaia 

direktor Marju Ilistom: „Põhimääruse 
järgi alustas lasteaed tööd 1. veebruaril 
1991. a. Lapsed tulid majja esmaspäeval, 
4. veebruaril. Avati kaks rühma umbes 
kahekümne lapsega. Lasteaia esime-

ne pidaja oli Otepää sovhoos. 3. märtsil 
1993. a saime praeguse nimekuju Lastea-
ed Võrukael ja valdajaks Pühajärve Val-
lavalitsuse. Alates 2004. a on lasteaed 
Otepää Vallavalitsuse hallata.
   Lasteaed-taastusravikeskusena tegut-

sesime 1994.-2003. a. Juhatajaid on 
nende aastate jooksul olnud viis. Perso-
nali on majas olnud üsna ühetaoliselt, 
pisut suurem oli töötajate arv taastusra-
viga tegelemise ajal. 
   Lapsi on majas olnud kõige rohkem 

1990ndate aastate keskpaiku, kui laste 
arv küündis 90-ni. Tasapisi on laste arv 
langenud ja hetkel on majas 52 last. Las-
teaia ruumid ongi tegelikult planeeritud 
45-50 lapsele.
   Haridus- ja Teadusministeeriumi koo-

litusloa saime 3. juulil 2007. a. Õppete-
gevus käib hetkel meie tegutsemisaja kol-

manda õppekava järgi, kuid suunad ja 
põhimõtted on jäänud läbi aastate ühe-
sugusteks. Meil on liitrühmad, me käime 
palju looduses, spordime, peame täht-
saks mängu ja ringitegevusi.
   2010. aasta lõpus hindas meie laste-

aeda haridusministeeriumi nõunik, kes 
tõi meie tugevustena välja laste huve ar-
vestava meeskonnatöö, oskuse pööra-
ta ruumikitsikus tugevuseks huvitava-
te tegevustega väljaspool maja, väga hea 
koostöö lapsevanematega ja töö poiste 
huvide arvestamisel. Märgiti ära ka ori-
ginaalset muusikalist kasvatust ja ebata-
valisi pidupäevi. 
   Tänan kõiki Võrukaela töötajaid 

panuse andmisel lasteaia töösse!“

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Otepää lasteaed Võrukael tähistas 20. aastapäeva

27. jaanuaril oli Pühajärve põhikoolil 
spordipäev. Otsustati minna Tehvandile 
MMi vaatama. Võistlejaid oli 37st  riigist. 
Päev oli päikesepaisteline, kuid külm. 
Ilm oli väga ilus. 
  Startisime pärast kolmandat tundi. 

Klassid gruppidesse jaotatud, suundusi-
me Tehvandi suusastaadionile vaatama 
U23 15 km suusatamist. Kuna võistluses 
osales ka eestlasi, oli väga huvitav vaada-
ta, kuidas just nemad sõidavad. Eestlas-
test sõitis ka üks tulevikulootusi, Karel 
Tammjärv. Hoidsime neile kõvasti pöialt.    

Samal ajal toimus suusahüppevõistlus. 
Suundusime seda  vaatama. Hüpped olid 
võimsad ja endale jäi küll selline küsi-
mus, kuidas suusahüppajad julgevad nii 
kõrgelt alla lennata. Pealtvaatajaid oli pii-
savalt palju, kindlasti aitas sellele kaasa 
kaunis talveilm: päike paistis ja lumi sil-
lerdas. 
   Eesti tublim oli Kaarel Nurmsalu, kes 

sai pronksmedali. Kui kell jõudis sinna-
maani, et oli aeg hakata liikuma suusa-
staadioni poole, siis oleks küll taht-
nud veel vaadata, sest aeg oli nii kiires-

Pühajärve põhikooli spordipäev suusatamise MMil
ti läinud. 
   Edasi liikusime Otepää Gümnaasiu-

misse, kus oli näitus: õpilased olid joo-
nistanud pilte talvistest spordialadest. 
Joonistusvõistluse nimi oli „Vancouver 
2010“. Pilte oli üle 200. Joonistused olid 
väga ilusad, õpilased olid nendega palju 
vaeva näinud. Siis läksime kiiresti bussi-
ni, et koju sõita. Spordipäev oli väga tore 
ja loodame, et tulevikus korraldatakse 
selliseid üritusi veel ja veel. 

ELINA EENSOO ja KÄROL BELOV

24.-28. jaanuaril toimus Pühajärve põhi-
koolis matemaatikanädal, mille korral-
dasid 9. klassi õpilased. Toimus traditsi-
oonilisi tegevusi, kus sai kaasa lüüa nii 
ainetundides kui ka vahetundides. 
   Esmaspäeval oli mängude päev arvu-

tiklassis, oodatud olid 1.-4. klassi õpi-
lased. Osaleti väga aktiivselt ja kõigi-
le meeldis. Väiksed olid õnnelikud, sest 
kellele ei meeldiks, kui kõik vahetunnid 
saad arvutis mänge mängida. Algas ka 
kabevõistlus, kus omavahel võistlesid 1.-
4. klassi õpilased ja 5.-9. klassi õpilased. 
Iga klass sai välja panna ühe kolmeliik-
melise võistkonna. 
   Esmaspäevast reedeni lahendati ai-

netunnis nuputamisülesandeid, et oma 

klassist välja selgitada parim nuputaja. 
Vahetunnis toimus meeskondlik nuputa-
misvõistlus segavõistkondadele.
  Kuna vaibasaalis on meil alates 2. vee-

randist televiisor, otsustasime seda ära 
kasutada, et nädala tegemisi seostada õp-
peaasta läbiva teemaga “meedia”. Jälgida 
sai väga põnevaid optilisi illusioone, kat-
seid, eelmiste aastate matemaatikanäda-
la pilte, arvutamise nippe, loodusnähtusi, 
konstruktsioone vm. Näitamiseks kogu-
nes materjali tõesti palju, nii et jäi vaa-
tamiseks veel edaspidigi. Matemaatika-
klassis tutvustati huvilistele matemaa-
tikaprogrammi GeoGebra ja räägiti ka 
teistest programmidest, mida oleme tun-
dides kasutanud. 

Matemaatikanädal Pühajärve põhikoolis oli huvitav 
   Kogu nädala jooksul pildistati koolima-

jas kõike matemaatikaga seostuvat huvi-
tavat. Saime palju toredaid ja omanäolisi 
pilte, millest 9. klass valis välja kõige põ-
nevamad.
   Osalesime maakondlikul MIKSIKE-

se pranglimise võistluse 1. etapil. Erili-
selt tubli oli 2. klass (vabariiklikus arves-
tuses 5. kohal). Üle 5000 punkti kogusid 
juhu-kolmevõistluses õp Maie ja Markus, 
9. kl.
   Arvame, et meie projektiüritus pakkus 

huvi ja toredaid elamusi ning avastamis-
rõõmu kõigile osalenuile. 

M.O.T.T. ehk mida oligi tarvis tõestada

9. klass ja õpetaja KARIN 

Rõõm põhjanaabrite abikäest
Otepää Naisseltsil on juba 3 aastat olnud võimalus pakkuda oma 
ümbruskonna rahvale sümboolse hinnaga (ja abivajajaile lausa 
tasuta) kodukaupa ja riideesemeid. Oleme rõõmsad, et meid 
on leitud üles nii Otepää kesklinnast, haigla garaažist kui ka 
nüüdsest asupaigast, Otepää kirikumõisast (avatud kolmapäeval 
ja laupäeval 10.00-12.00).
   Vähesed teavad aga seda, et niisugust heategevust saame 
arendada vaid tänu oma sõpradele Soomest. Meie abilised Vihti 
Kinnas-rühmast on juba aastaid võtnud vaevaks koguda, korras-
tada, pakkida ja saata laevade-bussidega Otepääle ikka uusi ja 
uusi saadetisi. Kinnas-rühm sündis 1994. aastal ning juba tollest 
ajast on selle aktiivsed naised ka paljudele otepäälastele rohkem 
või vähem tuttavad. Kuna paljud neist on meile justkui head 
haldjad, kes enamasti mingit tänu ei oota, peame vajalikuks neid 
siiski oma ajalehe veergudel esile tõsta. Enamik meie inimestest 
tunneb end otepäälaseks pidavat Päivi Veikkolainenit ja tema 
õde Tuulat, tänu kellele nii mõnigi kaubasaadetis meieni on 
jõudnud. Aga aktiivselt tegutsevad selle heaks veel Leena Huuh-
tanen, Inkeri Päivähonka, Sirkka Kemppi, Terhi Leino-Ikola, Seija 
Heinonen, Raila Myllyntausta, Maire Noutama, Erkki Kaiponen, 
Uuno Saarelma, Harri Linna, Karri Sahramaa.
   Meiepoolsed aktivistid on tubli raamatupidaja Mare Kalev, 
töömesilased Sirje Möldre, Sirje Zujeva, Anne Peetersoo, Luule 
Juust. Alati ulatavad oma abikäe Vello Zujev, Enno Peetersoo, 
Urve Rampe, Priit Loide. Koostöö eest kuulub eriline tänu ka 
Mare Treierile, Kersti Tammele, Helle Luhtarule, Tiie Jaanistele, 
Marika Paavole ja Jaan Uibole.
   Olgu aeg ajalooraamatus milline tahes, abikäsi ja mõistev 
meel on ikka olnud inimväärikuse mõõdupuu.

 RIITA AADER, Otepää Naisseltsi esinaine

Anu Kase nimeline kammer-
muusika päev Otepääl
15. veebruaril kell 16.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses 
traditsiooniline Anu Kase nimeline kammemuusika päev, mille 
põhirõhk on õpilasansamblite kontserdil. 
   Tore on teatada kõigile muusikahuvilistele, et tänavu on 
tulemas pillimängijaid Võru, Tartu, Valga ja Otepää muusika-
koolidest. Valga muusikakool on esindatud trioga, kus osalevad 
klaver, altsaksofon ja klarnet. Võru muusikakooli esindab 
flöödiansambel. Tartu H.Elleri muusikakoolist ootame kahte 
koosseisu. Otepää muusikakooli esindavad meie parimad õpi-
lasansamblid, mille selgitamiseks toimus koolisisene ansambli-
muusika päev.
   Laste esinemist hindab žürii, mis koosneb professionaalsetest 
muusikutest (Kristo Matson, Pille Taniloo, Liina Palu). Žürii valib 
välja kõige silmapaistvama koosseisu ning jätkates eelmise 
aasta tava, tuuakse iga ansambli esinemises välja parim, mis 
kajastub igale ansamblile antaval diplomil.
   Suur rõõm on tänada abilisi ja toetajaid. Juba mitmendat 
aastat on muusikapäevale õla alla pannud meie oma ettevõt-
ted. Parimatele on sel aastal auhinnad välja pannud Otepää 
Seikluspark (Indrek Taukar), Otepää Snowtubing (Ülle Mündi), 
Pühajärve Puhkekodu AS. Lõpulaud saab kaetud tänu Maie 
Niidule ja Lihatööstus “Edgarile”. A.Kase nim. kammermuusika 
päeva toetajad on Valgamaa Omavalitsuste Liit, kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää Vallavalitsus. Iga osavõtja 
saab kingituseks ürituse logoga meene, mille valmistamisele 
aitas kaasa OÜ Dikland.
   Ajal, mil žürii teeb kokkuvõtteid, on noortel muusikutel või-
malus kuulata pidulikku muusikat Otepää muusikakoolist välja 
kasvanud vaskpilliansamblilt koosseisus: Tambet Leopard, Imre 
Leopard, Magnus Leopard ja Arno Anton.  
   OOTAME KÕIKI KUULAMA JA VAATAMA. Mis võiks pillimän-
gijaid veel rohkem rõõmustada kui saalitäis sõbralikke kuulajaid.

Otepää Muusikakool, VILVE MAIDE

Jälginud kahe kooli, Otepää gümnaa-
siumi ja Pühajärve põhikooli vahel teki-
tatud pingeid haridusvõrgustiku avalikel 

aruteludel ning lugenud Otepää valla hari-
dusvõrgustiku arengukava, jääb arusaama-
tuks, milles on tegelikult  viimaste aegade 
väitluste põhiküsimus. Kas selles, milliseid 
haridussuundi tahame tulevikus Otepää 
vallas kujundada või selles, millises koolis 
meie õpilased haridust omandavad. 
   Kui tsiteerida ajakirjanik Jaanika Kuu-

siku 20.01.2011 ilmunud Valgamaalase 
artiklit „Arutelu takerdus emotsiooni-
desse“, siis poriga loopimise tagajärg võib 
olla see, et mõlema kooli maine kahjus-
tub sedavõrd, et ka nende potentsiaalse-
te vanemate lapsed, kes praeguse seisu-

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu avalik pöördumine
ga oleksid valla koolidesse tulemas, vali-
vad hoopis stabiilsemad haridusasutused. 
Ja need head õpetajad, kes oma tööd ar-
mastuse ja hoolega teevad, saavad aluse-
tult solvatud ning nende igapäevatöö on 
häiritud.
   Eeltoodud asjaoludele toetudes esita-

me palve vallajuhtidele: palun näidake 
oma oskust otsuseid vastu võtta, pannes 
paika selge ajaline tegevuskava, kuidas 
hariduselu Otepääl toimima hakkab. 
   Mõistame, et teatud muudatused on 

tänases majanduslikus olukorras mööda-
pääsmatud. Kindlale tegevuskavale tu-
ginedes peab seda mõistma ja aktseptee-
rima ka iga vallakodanik. Omavalitsuse 
kindel plaan ja konkreetne visioon piir-

konnale nii olulises (haridus-)küsimuses 
välistab ka võimaluse igal kodanikul ha-
ridusküsimusi oma tahte järgi tõlgenda-
da. 
   Meie, Otepää Gümnaasiumi hooleko-

gu liikmed, ei kahtle Otepää gümnaa-
siumi ega Pühajärve põhikooli vääriku-
ses, neis koolides antavas hariduses ega 
pädevates õpetajates. Käesoleval ajal on 
oluline olla jätkusuutlik ja teha õigeid va-
likuid. Jätkusuutlikkuse tagab aga eel-
kõige õpilaste olemasolu. 

Otepää Gümnaasiumi hoolekogu liikmed: 
KUNO OJA, AVE KRUUSMAA, JANA MAE, VERO-
NIKA KIVIMÄE, PILLE VILLEMS, KAIRE OJAVEE, 
MARIKA PAAVO, TIIMAR LAINE, TOOMAS LIIVA, 

RAIVO KALDA.

Otepää avatud 
noortekeskus otsib logo
Otepää avatud noortekeskus korraldab noortekes-
kuse logo leidmiseks konkursi. Noortekeskuse logo 
on tähis, mida noortekeskus kasutab tutvustami-
seks ja eristamiseks. 
   Noortekeskus ootab logo kavandeid 1. märtsini 
aadressil Otepää ANK, Virulombi 2, Otepää vald, 67 
404.
   Logo kavandeid saab hinnata 4.–17. märts 2011 
Otepää noortekeskuses. Kõige rohkem hääli saanud 
kavand saab noortekeskuse logoks. Parimate idee-
de autoreid premeeritakse auhindadega!
   Täpsem info: tel. 53 435 173 Kadri Orav.

Otepää Avatud Noortekeskus
kuulutab välja konkursi

OTEPÄÄ NOOR TALENT 2011

2. aprillil kell 19:00 
Otepää Kultuurimajas.

Osalejate registreerimine 

21. märtsini.

Täpsem info
 www.noortekeskus.otepaa.ee

või tel. 53 435 173, Kadri.

Pealtvaatajatele pilet 3 €.

Otepää Avatud Noortekeskus KORRALDAB

14. veebruaril on Otepää ANKis 
sõbrapäev. 

Küpsetame vahvleid ja pannkooke, 
mängime seltskonnamänge.

16. veebruaril kell 18 
filmiõhtu!

19. veebruaril kell 18–23 
Otepää Kultuurikeskuses 

disko. 
DJ Kinks. Pilet 1 €.

Kohtume noortekeskuses!
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Esimene kooli-
tus ja ühine arute-
lu valla elanikega 
toimub teisipäeval 
15. veebruaril kell 
18.00 Nõuni maa-
kultuurimajas. Koo-
litajaks on kommu-

nikatsiooniekspert RAUL REBANE. Tee-
maks ”Kuidas me välja paistame? Kuidas 
me saame oma mainet parandada?”

Palupera Vallavolikogus
4. veebruaril 2011:

 Kuulati Valga politseijaoskonna esindaja ettekannet 
valitsevast õiguskorrast Palupera vallas 2010 ja Eesti 
Politsei prioriteetidest aastal 2011. 
 Võeti vastu Valgamaa omavalitsuste ühtne jäät-

mekava aastateks 2011–2016. 
 Kehtestati uus „Mittetulundustegevuseks toe-

tuste andmise kord Palupera vallas”. 2009. aastast 
kehtinud kord tunnistati kehtetuks.
 Võeti vastu 2011. aasta Palupera valla eelarve 

kogumahus 1 002 216, 74 eurot. Reservfondi suuruseks 
on 10 030, 74 eurot.
 Võeti vastu Sillakese kinnistu nr 76340 katastriük-

suse nr 58202:003:0241 detailplaneering vastavalt 
planeeringu seletuskirjale ja joonistele, mis asuvad 
Palupera Vallavalitsuse kantseleis. Korraldada pla-
neeringu avalik väljapanek 18. veebruarist 4. märtsini 
2011. a. ja kohaks Palupera Vallavalitsuse kantselei ja 
Nõuni  külaraamatukogu. Kui avaliku väljapaneku 
käigus laekub planeeringu kohta kirjalikke ettepa-
nekuid ja vastuväiteid, korraldatakse avaliku välja-
paneku tulemuste avalik arutelu 7. märtsil 2011 kell 
16.00 Palupera vallamajas.
   Sillakese kinnistu asub Makita külas ja planee-
ringuala on suurusega 7,6 ha. Detailplaneeringu 
eesmärgiks on  kinnistu jagamine ja uutele krunti-
dele ehitusõiguse andmine, planeeritava ala sihtots-
tarbe muutmine ja hoonestustingimuste seadmine. 
Planeeringuga nähakse ette moodustada planeeringu-
alast üks uus krunt puhkekompleksi tarvis suurusega 
7,6 ha. Krundil antakse ehitusõigus puhkekompleksi 
hoonetele, atraktsioonidele ja väikeehitistele ning 
nende orienteeruvad asukohad.
 Otsustati garanteerida Regionaalsete inves-

teeringutoetuste andmise programmile projekti 
“Hellenurme kultuurimaja katuse rekonstrueerimine 
” omafinantseering 2011. aastal taotluses esitatavas 
summas – 8950 eurot. 
 Otsustati seada elektrivõrgu talumiskohustuse keh-

testamiseks sundvaldus Palupera vallas Neeruti külas 
asuvale kinnistule Raiendiku (kinnistu nr 195038, 
katastritunnusega 58202:003:0270), mille omanik on 
E.W. Sundvaldus seatakse Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ 
kasuks Eesti Energia Võrguehitus AS poolt koostatud 
elektrivarustuse tööprojekti nr J89164 “Valgjärve – 
Jennuda 10kV õhuliini rekonstrueerimine maakaa-
belliiniks” Palupera vald Valga maakond, Valgjärve 
vald Põlva maakond asendiplaanil näidatud asukohas. 
Rajatava 10kV maakaabelliini kaitsevöönd on 1 m äär-
misest kaablist.
 Nimetati Riigikogu valimisel Palupera valla vali-

misjaoskonna nr.1 jaoskonnakomisjoni esimeheks 
Toomas Kikas ja liikmeteks: Maire Lemberg, 
Maimu Noorhani, Merike Terve, Imbi Parvei, Maire 
Voolaid, asendusliikmeteks Heli Elbson ja Alfred 
Veemees. Valimisjaoskonna nr.2 esimeheks nime-
tati Merli Maranik ja liikmeteks: Astra Andressoo, 
Nikolai Metslind, Hilja Tamm, Tarmo Viks, Anne 
Viks, asendusliikmeteks Vaike Viks ja Malle Kõll.
 Lisati Palupera valla teeregistrisse Neeruti külas 

metskonna tee nimetusega Otepää vahtkonna tee 
nr 5820083, pikkusega 2900 m ja laiuseks määrati 5 
m. Muudeti Miti külas tee nr 5820059, pikkusega 1790 
m, nimetusega Miti-Matsi pikkust, laiust ja nimetust 
alljärgnevalt – tee saab alguse 71 Rõngu – Otepää – 
Kanepi teelt, tee üldpikkus 3434m ja uueks nimetuseks 
Miti-Roopjärve tee. Tee laiuseks pikkusel 0-770 m 12 
m ja pikkusel 770-3434 5 m.
 Määrati Palupera valla 2010. aasta raamatupida-

mise konsolideeritud aastaaruannet auditeerima ja 
OÜ PALU-TEENUS 2010. aasta majandusaasta aruannet 
kontrollima OÜ Juristibüroo Fides.

Palupera Vallavalitsuses
28.01.2011:

 Muudeti Palupera vallavalitsuse 10.12.2010 kor-
ralduse nr 2-1/221 lõikes 1 ja 2 punktis toodud 
katastriüksuse nime, asendades Pika-2 nimetusega 
Mäe-Pika.
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri 

jaanuarikuus kogusummas 525,33 eurot ja täiendava 
sotsiaaltoetuse saajate nimekiri kogusummas 296,50 
eurot.
 Anti neli kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/

tudengi toetust 40 eurot.
 Väljastati ehitusload Tsura Talu OÜ-le Neeruti 

külas Tsura 4 kinnistule linnumaja ja kasvuhoone 
ehitamiseks.
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Koolituste sari 
„Kuidas me saame ise oma elukeskkonna arengule kaasa aidata?“

   Koolitus algab 1,5h loenguga, millele järg-
neb väike kohvipaus ning ca 1h ühist arute-
lu. Koolituse lõpp kellaajaks on umbes 21. 
   Koolituse lõppedes loodame leida aktiiv-

seid kohalikke elanikke, kes tahavad aeg-
ajalt koos maha istuda ja kaasa mõelda, rää-
kida ning osaleda oma küla ja valla arengus. 
Koolitustele on oodatud kõik Palupera valla 
elanikud! 
KOOLITUS ON TASUTA!
   Võimalusel palume registreerida ennast 

koolitusele www.ymarait.blogspot.com või 
tel. 52 27 830, siis saame üritust paremi-
ni planeerida. Juhul kui ei ole võimalik re-
gistreerida, siis olete ikkagi koolitusele oo-
datud.
  
 Koolitusprojekti toetab rahaliselt EAS Ko-

haliku Omaalgatuse Programm ja Palupera 
vald.

Ei ole sugugi nii, et väike maakool suurte 
taustal välja ei paista. Paistab ikka, kui 
tahta, osaleda ja areneda. Ja et maakoo-

li õpilastele just maaga seotu on meeltmööda, 
selles on oma osa kindlasti lähisuhtel maise 
temaatikaga, olemasoleva käega katsutavus, 
aga eelkõige kindlasti siiski õpetaja hea töö. 
Tiiu Rohtla on just see andekas ja tore õpeta-
ja, kelle kasvandikud on viimastel kuudel ribu-
rada häid tulemusi toonud.

   Tartu Ülikooli Teaduskooli korraldatud 
geograafiaolümpiaadilt saavad ülevabariigi-
lisele olümpiaadi lõppvooru osalema 7. klas-
sidest 20 õpilast, nende hulgas VII kohal 
oma tulemustega Palupera põhikoolist Artur 
Lõhmus. Valgamaa piirkondlikul bioloogia-
olümpiaadil saavutas sama noormees VIII 
koha.
   Bioloogias on tugev ka Palupera põhikoo-

li 6. klassis õppiv Tanel Riivik, kes saavutas 

Maakoolis on tublid tulemused bioloogias ja geograafias
oma klassis lausa I koha Valgamaal. Ja eks 
Kaur Nõu IV kohtki on märkimist vääriv.
   Ja ega siis tüdrukudki alla jäänud. Val-

gamaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil 
saavutas 8. klasside esindajate hulgast Triin 
Roodja I koha.
   Õnnitleme tublisid õpilasi, nende õpeta-

jat Tiiu Rohtlat! Olgu need võidud seemneks 
uutele võitudele!

Palupera vallavalitsus

Aasta alguses said Palupera põhi-
kooli noormehed teada võimalu-
sest esindada Valgamaad Eesti 

Koolispordi Liidu 6.-9. klasside saalijalg-
palli meistriliiga finaalvõistlusel. See või-
malus saadi tänu headele tulemustele Val-
gamaal.
   Veebruari alguses toimunud turniiril 

jagati Haapsalu Wiedemanni Gümnaa-
siumiga 13.-14. kohta.

HEI-HEI!
Tule ja kutsu sõber ka kaasa laupäeval, 

19. veebruaril kell 18 Nõuni kultuurimajja

SÕBRAPÄEVA DISKOLE.
DJ Burks ja DJ Bobo

Palju head eesti muusikat ja hitte laiast maailmast!
Pilet: 1 euro, alates kella 22st 2 eurot.

Palupera poisid mängisid 
koolispordiliidu finaalis

Laupäeval 12. veebruaril kell 19.00

PUHKEÕHTU
Hellenurme Maakultuurimajas

Esinevad: laulab-mängib muusikaansambel 
Lycille – õhtujuht,
segakoor U-Tuur,

tantsutrupp Helles – juubilar 5.

Pääse 2 eurot
Toetajad: Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-grupp, 

Otepää Lihatööstus Edgar, Palupera vald

Lisainfo tel. 5662 2044, Elsa.

26. veebruaril algusega kell 14.00 
tähistame

 Nõuni kultuurimajas

EESTI  ISESEISVUSPÄEVA.
Volikogu esimehe ja vallavanema tervitused,

esinevad Palupera valla taidlejad,
seltskondlik ühistegevus.

Olete oodatud!

Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr

I.Üldised, universaalsed toetused

1.Sünnitoetus Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht emal Palupera vald 130 eurot

2.Lapse 1 aastaseks 
saamise toetus

Rahvastikuregistri andmetel  alaline 
elukoht emal ja lapsel Palupera vald 100 eurot

3.Matusetoetus Rahvastikuregistri andmetel oli surnu 
viimane elukoht Palupera vald 130 eurot

4.Põhikooli, 
gümnaasiumi, 
õpilaskodu ja 
lasteaia toidu toetus

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht õppuril Palupera vald

Põhikoolis ja 
gümnaasiumis riigi 
poolt makstavast 
toetusest puudujääv 
osa. Õpilaskodus 2 
toidukorra maksumus 
päevas. Lasteaias 0,20 
eurot toidupäevast

5.Koolimineku 
toetus 1.klassi 
astujale, nn. 
ranitsatoetus

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht õppuril Palupera vald 65 eurot

6.Kutseõppeasutuse 
ja kõrgkooli 
õpilaste toetus

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht õppuril Palupera vald 40 eurot, 2 korda aastas

7.Sünnipäevatoetus 
eakatele

Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht Palupera vald, 
alates 90.a. eakatele

20 eurot

8.Jõulupakitoetus 
lastele

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht lapsel Palupera vald ja 
Palupera põhikooli õppuritele

kuni 5,20 eurot

9.Jõulupakitoetus 
eakatele

Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht Palupera vald, 
alates 70.a. eakatele

kuni 3,20 eurot

10.Hüvitis lastele 
prillide ostuks

Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht mittetöötaval 
lapsel Palupera vald

50% kulutustest, 
kuid mitte üle 65 
euro, 1 kord aastas

11.Kooli lõpetamise 
toetus

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht õppuril Palupera vald

Põhikool 20 eurot, 
gümnaasium ja 
kutseõppeasutus 30 
eurot, kõrgkool 35 eurot

12.Transporditoetus 
põhikooli ja 
gümnaasiumi 
õppuritele

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht päevases õppevormis 
õppuril Palupera vald ja 
Palupera põhikooli õppuritele. Ei 
kompenseerita, kui elukohajärgset 
kooli (1-9 kl) ei kasutata ja kui 
elukohajärgsest asulast on 
organiseeritud õpilastransport.

Sõidupiletite 
aruande alusel

II.Erivajaduse põhjal

1. Toetus puudega 
lapse perele

Rahvastikuregistri andmetel  
alaline elukoht raske ja sügava 
puudega lapsel Palupera vald

20 eurot, 2 korda aastas

Kõikidest Palupera vallas makstavatest toetustest saab ülevaate alljärgnevast tabelist. 
Infot saab lisaks vallavalitsusest. Oleks mõistlik see endale edaspidiseks säilitada, et vajadusel hiljemgi pilk peale visata:

2.Puudega lapse 
hooldajatoetus

Rahvastikuregistri andmetel  
alaline elukoht puudega lapsel ja 
hooldajal Palupera vald. Toetus 
isikule, kes puudega lapse eest 
hoolitseb ja ei saa seetõttu töötada 

3-15.a. keskmise, raske 
või sügava puudega 
laps – 19,17 eurot kuus.
16-18.a. raske 
puudega nooruk – 
15,34 eurot kuus.
16-18.a. sügava 
puudega nooruk – 
25,56 eurot kuus.

3.Toetus raske või 
sügava puudega 
lapse või tema 
perega seotud 
sotsiaalteenuste 
osutamiseks ja 
arendamiseks

Rahvastikuregistri andmetel  
alaline elukoht puudega lapsel 
Palupera vald. Toetust makstakse 
kui on ülejäägis riigi rahastatava 
lapsehoiuteenuse vahendeid

Kuludokumendi, 
lepingu alusel vastavalt 
võimalustele

4.Hooldajatoetus

Raske või sügava puudega 
hoolealuse ja puudeta või keskmise 
puudega hooldaja asukoht 
Palupera vald. Rahvastikuregistri 
andmetel teise omavalitsuse 
isikutele kooskõlastatult. 

Sügava puudega 
isiku hooldajale 
25,56 eurot kuus. 
Raske puudega isiku 
hooldajale 15,34 eurot 
kuus. Riigi rahastatav 
hooldajatoetuse 
mahu piires.

5.Puudega 
isiku täiendav 
sotsiaaltoetus

Rahvastikuregistri andmetel  alaline 
elukoht puudega isikul Palupera vald.

Sügava puudega isikule 
25,56 eurot kuus. 
Raske puudega isikule 
15,34 eurot kuus. 

III.Sissetuleku vähesuse jm. põhjal

1.Toimetulekutoetus
Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht taotlejal ja tema 
pereliikmetel Palupera vald

Arvestatakse 
normpinda, eluruumide 
kulusid piirmäärade 
ulatuses, et perele 
tagada toimetulekupiir. 
Igakuine taotlemine 
ja toetus.

2.Toetus 
paljulapselistele 
peredele kooliaasta 
alguse puhul

Rahvastikuregistri andmetel  alaline 
elukoht taotlejal ja lastel Palupera 
vald. Peres vähemalt 4 õppeasutuse 
päevases vormis õppivat last

10 eurot lapse kohta, 
1 kord aastas

3.Jõulutoetus 
paljulapselistele 
peredele

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht taotlejal ja lastel Palupera 
vald. Peres vähemalt 4 last

10 eurot lapse kohta, 
1 kord aastas

4.Ühekordne toetus 
maj. raskustesse 
sattunud isikule/
perele

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht taotlejal Palupera vald

20 eurot, kuni 2 
korda aastas

5.Erakorraline toetus 
õnnetusjuhtumi või 
kriisiolukorra puhul

Õnnetusjuhtumi koht (nt tulekahju, 
loodusõnnetus vm) ja taotleja 
elukoht rahvastikuregistri 
andmetel Palupera vald

Kuni 640 eurot

6.Ravikindlustuseta 
isiku toetus

Rahvastikuregistri andmetel ja alaline 
elukoht taotlejal Palupera vald

Kuni 35 eurot, 1 
kord aastas

7.Lastelaagri 
tuusikute hüvitis

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht laagrisse minejal Palupera 
vald. Eelisjrk-s paljulapselised ja 
toimetulekupiiril elavad pered

Kuni 65 eurot lapse 
kohta, 1 kord aastas

   Märkus: Laps on Eesti Vabariigi lastekaitseseaduse § 2 alusel kuni 18. aastane isik.

Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr

Palupera vallas makstavad toetused
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Heljo Mänd on kinkinud meile palju 
vahvaid raamatuid ja nüüd oli meie 
kord talle raamat vastutasuks kinkida. 

Mõned nädalad tagasi saime kirja, kus meil 
paluti osa võtta Heljo Männi 85. juubeli tähis-
tamise võimalusest – iga kool ja lasteaed meis-
terdab juubilarile raamatu.
   Hakkasime koos mõtlema, mida ja kuidas 

teha. Mõtted kokku kogutud, asusime tööle. 
Koos toodi raamatukogust igale lapsele Heljo 
Männi teos. Lapsed said oma loovust ja an-
dekust näidata. Tööga said hakkama meie 
kooli 1.–4. klassi õpilased, igaüks omamoo-
di. Meie õpetajatena pidasimegi kõige tähtsa-
maks lapse fantaasiat. Me ei öelnud selle töö 
puhul, mida on vaja kindlasti teha. Ja lõpuks 
valmisid väga vahvad tööd. Oleme õpetajate-
ga väga uhked oma õpilaste üle.
   Loodame,et ka Heljo Mänd tunneb oma 

sünnipäeval suurt rõõmu meie töödest.
   Suur tänu kõigile lastele ja neid juhendanud 

õpetajatele.

Puka Keskkooli 1.–4. klassi õpetajate nimel 
õpetaja JANE VERNIK

Heljo Mänd – 85!
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31. jaanuarist 7. veebruarini toimus Puka Keskkoolis 
maailmanädal, mille keskmes oli islami, moslemi-
te ja araabia kultuuri tutvustamine. Teise korruse 
saalis oli Õ.Pärli fotonäitus Afganistanist, mis andis 
ettekujutuse, milline on Kabuli-ümbruse maapiir-
kondade eluolu ja millistes tingimustes seal lapsed 
õpivad. 
   Terve nädala vältas ka teemakohane viktoriin, mil-
le käigus sai vastata küsimustele (näiteks kui palju 
elab maailmas moslemeid, millistes piirkondades 
nad elavad, millised on Eesti seosed moslemite ja 
Afganistaniga jne). Vastused sai leida samas olevalt 
stendilt. Viktoriinist osavõtt oli üsna aktiivne ning 
kõige rohkem õigeid vastuseid andnud õpilased 
saavad ka premeeritud.
   Kooli vanematele klassidele käisid esinemas ka 

Kooli maailmanädala keskmes oli islam

Puka rahvamajas 
24.  veebruari l  kel l  15.00

Vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert.

Esinevad valla taidlejad.

Ootame kuulama, vaatama!

Aakre rahvamajas 19. veebruaril 

kell 20.00
sõbrapäevapidu.

Tantsuks ansambel Vildist Kübar.

Pääse eelmüügist ja broneerimisel 3 EUR, 
kohapeal 5 EUR.

Info tel 539 45031

Mate on lahe!
Nii arvab enamik Aakre kooli õpilastest. 4. veeb-
ruaril sai meie koolis teoks järjekordne matemaati-
kapäev. Sellest on saanud traditsiooniline üritus, 
millega püüame õpilastes alles hoida huvi mate-
maatika õppimise vastu. Igal aastal oleme leidnud 
matemaatikale uue lähenemisnurga, mis näitaks, 
et see õppeaine ei tähendae ainult kuivi ja igavaid 
arve. Tänavu oli moto: „Igast inimesest ei pea 
saama matemaatikaprofessorit, kuid matemaatika 
ilu ja vajalikkust võib ometi näha meist igaüks!“ 
   Seekordne matemaatikapäev algas suure 
sigina-saginaga kooli saalis, kus toimus õpilaste 
mõõtmine ja kaalumine. Tulemused pandi kirja 
omavalmistatud passi. Pärast oli tore ennast kaas-
lastega võrrelda. Nalja sai palju, kui mõõtja oli ek-
sinud ja mõne pisikese tüdruku pikemaks mõõtnud 
kui tema suurem koolikaaslane. Järgnes piltide 
joonistamine, kus tohtis kasutada ainult numbreid. 
Tööd tulid vahvad ja fantaasiarikkad. 
   Ega matemaatikas päris ilma ajude ragistamiseta 
läbi ei saa. Nii järgnesid ka seekord peamurdmis-
ülesanded, seekord ristsõnade vormis. Selleks 
olid lapsed koos vanematega teinud kodutööd 
ja valmistanud erinevaid matemaatilisi ristsõnu. 
Selle eest vanematele suur tänu! 
   Kus siis peitus seekord matemaatika ilu? Päev 
lõppes lõbusa ühislaulmisega. Laulud tuli valida 
sellised, kus tegemist on numbritega. Kooli saalis 
läks lahti selline laulmine, mida kadestaks iga 
lauluõpetaja! 
   Matemaatikapäeva raames palusime laste-
vanematel meenutada oma kooliaegset suhet 
matemaatikaga. Ka selle eest suur tänu kõikidele 
emadele, isadele, vanaemadele, kes võtsid vae-
vaks meenutused kirja panna! Kõik saabunud lood 
panime kooli stendile, et lapsed saaksid lugeda 
sellest ajast, mil koolis käisid nende vanemad ja 
võrrelda praegust koolielu tolleaegsega.  

ANNELI SARNIT

8.Retseptiravimite 
hüvitis

Rahvastikuregistri andmetel ja 
alaline elukoht taotlejal Palupera 
vald. Eelisjrk-s alla riiklikult 
kehtestatud toimetulekupiiril 
elavad pered, kroonilisi haigusi 
põdevad töötud ning vanadus-ja 
töövõimetuspensionärid, kes ei tööta

50% kulutustest, kuid 
mitte üle 65 euro aastas

9.Toetus küttepuude 
ostmiseks

Rahvastikuregistri andmetel  alaline 
elukoht taotlejal Palupera vald. 
Eelisjrk-s paljulapselised ja alla 
riiklikult kehtestatud kahekordset 
toimetulekupiiril elavad pered

65 eurot, 1 kord aastas

10. Hüvitis 
meditsiiniliste 
abivahendite 
ostuks/rendiks ja 
haigla voodikoha 
päeva tasuks

Rahvastikuregistri andmetel alaline 
elukoht abivajajal Palupera vald, kel 
vajalik toimetulekut soodustada

50% kulutustest, 
kuid mitte üle 65 
euro, 1 kord aastas

11.Küttetoetus 
küttematerjali 
ostmiseks või 
töötlemiseks

Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht abivajajal Palupera 
vald, kel vajalik toimetulekut 
soodustada. Toetust makstakse 
kui on ülejäägis riigi rahastatava 
toimetulekutoetuse vahendeid

Kuni 128 eurot, 
1 kord aastas

12.Toetus 
sõltuvushaigele 
isikule võõrutusravi ja 
rehabilitatsiooniteenuse 
saamiseks

Rahvastikuregistri andmetel 
alaline elukoht abivajajal Palupera 
vald, kel vajalik toimetulekut 
soodustada. Toetust makstakse 
kui on ülejäägis riigi rahastatava 
toimetulekutoetuse vahendeid

Kuni 96 eurot

13.Toetus 
kommunaalkuludeks, 
dokumentide 
vormistamiseks, 
lastele hädavajalike 
asjade ostmiseks jms.

Rahvastikuregistri andmetel  
alaline elukoht abivajajal Palupera 
vald, kel vajalik toimetulekut 
soodustada. Toetust makstakse 
kui on ülejäägis riigi rahastatava 
toimetulekutoetuse vahendeid

Kuni 32 eurot,
 1 kord aastas

Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr Toetuse nimetus Selgitus, piirang Toetuse määr

algus lk4.

Puka Vallavolikogus
 Valga Politseijaoskonna juht Tõnu Kürsa ja Otepää 

Konstaablijaoskonna piirkonnavanem Jaanus Kokkonen 
andsid ülevaate 2010. aasta kuritegevusest Puka vallas 
ning vastasid volikogu liikmete küsimustele.
 Riigikogu valimisteks moodustati jaoskonnakomisjon 

koosseisus: esimees Harri Irv, liikmed Kaire Pedajas, Piret 
Vahi, Helgi Pung, Reili Kangro, Airin Hermann, Marina 
Kala, Karin Tilga ja Anita Kallis. Asendusliikmed Kaja 
Linder ja Õnne Paimre.
 Puka vallavalitsuse majandusaasta aruande auditee-

rijaks määrati BDO Eesti AS. 
 Puka Vallavolikogu 26. veebruari 2008 määruses nr 2 

kroonides märgitud summa väljendati eurodes.
 Puka Keskkooli hoolekogusse määrati volikogu esin-

dajaks Irja Sõnum.

Puka vallavalitsuses
 Kooskõlastati Võru-Kuigatsi-Tõrva maanteelt algava 

Parve-Uniküla tee nimetus ning uus number 6080733.
 Otsustati maksta matusetoetust ühele isikule 63,91 €, 

ühekordset toetust kahele majanduslikult raskes olukor-
ras olevale taotlejale kokku 45 €.
 Kooskõlastati Puka Keskkooli sisehindamise aru-

anne.
 Otsustati toetada MTÜ Segakoor U-Tuuri esinemis-

riiete ostmisel.

AMETLIK INFO

külalised. Nii külastas meie kooli 4. veebruaril Ja-
nek Kesselmann Eesti kaitseväest, kes 2010. aasta 
novembris tuli tagasi poole-aastaselt NATO-missi-
oonilt Afganistanist Helmandi provintsist. Ta rääkis 
kohalikest kommetest, rahvusvahelistest suhetest 
ja ka sellest, kuidas Eesti sõdurid seal sõjakoldes 
igapäevaselt hakkama saavad.
   Maailmanädala lõpetasid 7. veebruaril Kristi Ockba 
ja Maari Ross. Esimene neist on Eestis sündinud, 
Kuveidis ja Jeemenis elanud ning õppinud eesti 
moslem. Juba pikka aega on ta olnud peamisi islami- 
ning araabiateemadel eestkõnelejaid ning kultuuri 
tutvustajaid Eesti meedias. Meie kooli õpilastele 
tutvustas ta üldisi islami põhimõtteid ning araabia tä-
hestikku, mille abil oli igal õpilasel võimalik oma nimi 
kirjutada. Teise tunni sisustanud Maari Ross tegeleb 

Eesti-Afganistani sõpruskoolide projektiga. Ta kes-
kendus Afganistani elu ja kultuuri tutvustamisele. 
   Õpilastel avanes ka erakordne võimalus näha ja 
selga proovida nii Afganistani rahvariideid kui ka 
laiemalt islami ja araabia kultuurile omaseid rõivaid 
(nt tänapäevalgi konservatiivsetes islamimaades 
kasutusel olevad burkad – riietusese, mis katab 
naisterahva täielikult). 
   Loodan, et maailmanädal aitas kaasa õpilaste 
silmaringi laienemisele ning ehk tulevikus tuleb 
veel nii mõnigi sarnane üritus. Taolisi rändnäitusi 
on palju ning nende autorid on lahkelt nõus neid 
koolidesse andma.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja 
KERSTI SALUJÕE

Veebruar on meie vallas tõsine talispordikuu, 
sest kuu esimestel nädalavahetustel toimuvad 
tavaliselt Võrtsjärve talimängud ning kuu lõpus 

Tartu suusamaratoni eelsõit ja põhisõit. Möödunud 
nädalal said teoks Võrtsjärve talimängud.
   Talimängude lastepäev toimus nädala sees, see-
kord 3. veebruaril ning täiskasvanute päev nädalava-
hetusel, seega 5. veebruaril. Talimängude korralda-
mise järjekord oli jõudnud Viljandimaale Viiratsi valla 
kätte. Laste võistlused toimusid Kalmetu kooli juures. 
Võisteldi suusatamises, teatesuusatamises, võrkpal-
lis, mälumängus, jääcurlingus ja kelgutamises.
   Loosiõnn oli seekord Puka valla võistkonnad unus-
tanud ja võistlema pidime järjekorras esimestena. 
Ka lumeolud olid seoses sulaga muutunud palju 
halvemaks, kuid need olid kõigile siiski võrdsed. 
Tegelikult läks meie võistkondadel siiski hästi ja koju 
toodi mitmeid medaleid. Meie lastepäeva võistlejate 
tulemused on järgmised:
   Laste suusatamises kokkuvõttes IV koht:
Poisid: Karel-Romet Pedajas I (50 p), Rando Ojasalu 
(36 p), Steve Vahi IV (43 p), Henri Härm (30 p), Karel 
Kuus (18 p) Karel Sarv (15 p). Tüdrukud: Anna-Liisa 
Kärson (41 p), Birgith Pedajas (33 p), Annabel Teder 
(29 p), Katrin Taur (25 p). Teatesuusatamine: II koht 
Birgith Pedajas, Anna-Liisa Kärson, Steve Vahi, Karel-
Romet Pedajas. 
   Poiste võrkpall V koht Reeno Sööt, Risto-Mikk 
Jürgenson, Siim Frantz, Pärt Kuvvas, Rando Ojasa-
lu, Alar Sarnit, Erki Kurvits. Tüdrukute jääcurling: II 
koht Laura Melk, Merlicande Lehtsaar, Kertu Tilga. 
Kelgutamine: IV koht Sirlin Luukanen, Geili Toom-
salu, Marge-Anette Koort, Geidy Toomsalu, Kaspar 
Laikask, Eiki Puiestee, Rainet Rebane, Venno Uffert. 
Mälumäng: II koht Karel Kuus, Liisa-Marie Koort, Pil-

le Markov, Karel-Romet Pedajas, Anni Suun.
   Täiskasvanute päev algas hommikul kell 10.00 Kal-
metu kooli juures mängude avamisega. Suusatami-
ne toimus aga Vana-Võidus. Täiskasvanud võistlesid 
võistkondlikus males, suusatamises, teatesuus-
atamises, reesõidus, mälumängus, juhtide mitme-
võistluses ja jäärajasõidus. Puka vald ei osalenud 
võrkpallis ja lauatennises. Kokkuvõttes peab ütlema, 
et ka täiskasvanute võistlused olid edukad ning saadi 
mitmeid medaleid.
   Meie valla võistlejate tulemused
Suusatamises saavutati valdade lõikes üldkokku-
võttes viies koht. Mehed: Kunnar Vahi IV koht (43 
punkti), Madis Milvek (31 p), Gerri Kodres (27 p); 
naised: Piret Vahi II (47 p), Ene Aigro I (50 p), Teele 
Tiidt I (50 p).
   Suusatamise teatesõidus saavutas Puka võistkond 
I koha koosseisus Teele Tiidt, Ene Aigro, Kunnar Vahi 
ja Tarmo Ohno. Reesõidus (Ave Ungro, Mari Kodres, 

Gerri Kodres, Marko Kodres ja Hendrik Roonemaa) 
saavutati VI koht.
   Karika tõid vallale mälumängijad (I koht) Tõnis 
Mark, Eerik Müts, Agur Ostrak, Marko Koort, Heikki 
Kadaja.
   Autode jäärajasõidus tehti korraldajate poolt üm-
berkorraldusi, sest  võistlusrada oli ära sulanud ning 
korraldada oleks saanud sellel rajal vaid mudarallit. 
Võistlus toimus tänavatel ja sõideti täpsusele. Puka 
võistkond, koosseisus Karl Kadaja ja Heikki Kadaja, 
saavutas teise koha ning tõi vallale karika.
   Juhtide mitmevõistluses oli vaja läbi teha kolm ala. 
Alad olid kõikidele jõukohased. Võistlemisel oli eriti 
oluline roll õnnel, aga nagu teame, toetab õnn tu-
gevamaid. Puka vallavolikogu esimees Heldur Vaht 
ja vallavanem Heikki Kadaja saavutasid kokkuvõttes 
kuuenda koha.
   Täname võistlejaid!

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Puka valla spordirahvas osales Võrtsjärve talimängudel

Teatesuusatajad koos õpetajaga.

Lapsed, kes aitasid teha Heljo Männi 85. juubeli raamatut.
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Kiisa detailplaneeringu 
avalik väljapanek

Sangaste Vallavolikogu 27. jaanuari 2011 otsusega nr 
6 on vastu võetud ja avalikule väljapanekule suunatud 
Restu külas asuva Kiisa kinnistu detailplaneering. 
Planeeritav maa-ala asub Otepää Looduspargis, Natura 
2000 alal. Kinnistu suurus on 27,7 ha (katastritunnus 
72401:003:0471). Planeeringuga kavandatakse kinnistu 
jagamist 2 maaüksuseks (POS 1 suurusega 25,4558 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa 75% ja ärimaa 25% ning 
POS 2 suurusega 2,6189 ha, sihtotstarve maatulundus-
maa 100%). POS 1 soovitakse arendada ja väljaehitada 
Kiisatamme turismitalu, kuhu nähakse ette maksimaal-
selt 18 uue hoone ehitusõigus. Turismitalus soovitakse 
luua erinevaid võimalusi majutuseks, ööbimiseks, 
aktiivseks puhkuseks ning tutvustada erinevate maade 
saunakultuuri. Turismitallu planeeritakse ka erinevad 
võimalused seminaride, koolituste, teemapäevade ja 
-laagrite läbiviimiseks. POS 2 ehitusõigust käesoleva 
planeeringuga ei määrata. Kiisa kinnistul kavandatud 
tegevus vastab Sangaste valla arenguvisioonidele ja 
valla üldplaneeringus seatud tingimustele ning seega 
pole käesolev detailplaneering üldplaneeringut muutev. 
   Planeeringu avalik väljapanek toimub 15.-28. veebruar 
2011. a. Planeeringu materjalidega on võimalik tutvuda 
Sangaste valla kodulehel www.sangaste.ee ning tööajal 
Sangaste Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal 
esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu kohta. 
Küsimusi ja ettepanekuid saab saata e-posti aadressil 
sangaste@sangastevv.ee või aadressil Sangaste Valla-
valitsus Sangaste alevik Valgamaa 67013.

PLANEERINGUD

Järgnev ülevaade muutustest 
Sangaste valla elanike seas eelmise 
aasta jooksul on mõeldud kõigile 
neile, kellele arvud huvi pakuvad. 
Seejuures lähtun andmetest, mille 
saan riiklikust elanikeregistrist ehk 
rahvastikuregistrist. Andmed ei ole 
absoluutselt täpsed, sest registri 
andmeid mõjutab näiteks see, kas 
tegelikult mujale kolinud inimene 
ka riigile oma elukohavahetusest 
teatab või kas elamisloaga isikud 
on oma dokumendid õigeaegselt 
pikendanud (kui ei ole, saadetakse 
nende andmed automaatselt re-
gistri arhiivi). 

Elanike arvu muutused 
2010. aastal kasvas Sangaste valla elanike arv 37 
inimese võrra. Elanike arv suurenes 2010. aastal 
41 inimese võrra, kellest 28 tuli meile elama ja 
13 olid aasta jooksul sündinud lapsed. Sangas-
te valda saabusid elanikud peamiselt Valgast 
(4 inimest), Tõrvast (4) ja Otepäält (3); aga ka 
Tallinnast (3 inimest). Soomest naases 1 endine 
valla elanik. 
   Aasta jooksul sündis 6 poissi (Ott, Oliver, Da-
niel, Kenno, Ronald, Maiko) ning 7 tüdrukut (Get-
ter, Juuli, Grete-Ly, Elina, Merily, Emma Lota ja 
Mari). Sündinud lastest 3 last olid ema esimesed 
lapsed. Lisaks neile sündis 1 tüdruk, kelle elukoht 
registreeriti mõni aeg peale sündi väljaspoole 
valda ja 1 tüdruk, kelle elukoht registreeriti hiljem 
meil. 
   2010. aastal vähenes elanike arv 78 inimese võr-
ra, neist 15 inimest suri (sh 4 meest ja 11 naist), 
62 kolisid mujale elama ning 1 inimesel lõppes 
tähtajaline elamisluba. Tallinnasse ja Harjumaale 
lahkus 8 inimest, Tartu linna lahkus 3 inimest ja 
maakonda 13; Valga linna 5, Otepääle 4 ja mujale 
Valgamaale 16 inimest. Soomes registreeris oma 
elukoha 2 inimest. Elama asuti ka Pärnu linna, 
Antsla valda, Võru-, Rapla- ja Lääne-Virumaale. 
Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd 
ametlikult Soomes elama 29 Sangaste valla 
endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töö-
tavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. 
Suurimaks kaotajaks olid Sangaste alevik jaTiidu 
küla, juurde tuli inimesi ainult Lossikülla ja Restu 
külla. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. 

Elanike arvu võrdlus 
Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

06
 s

ei
su

ga

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

07
 s

ei
su

ga

El
an

ik
e 

ar
v 

01
.0

1.
20

08
 s

ei
su

ga

El
an

ik
e 

ar
v 

1.
01

.2
00

9 
se

is
ug

a

El
an

ik
e 

ar
v 

1.
01

.2
01

0 
se

is
ug

a

El
an

ik
e 

ar
v 

1.
01

.2
01

1 
se

is
ug

a

Vahe 

Keeni küla 359 340 332 321 333 331 -2  

Sangaste alevik 244 239 243 241 228 217 -11

Tiidu küla 150 152 155 157 158 149 -9

Lauküla 126 132 128 126 123 115 -8

Restu küla 109 108 108 104 108 109 +1

Lossiküla 85 71 70 69 71 75 +4

Ädu küla 71 66 66 63 74 74 0

Kurevere 67 70 67 66 71 71 0

Sarapuu 59 56 54 53 49 48 -1

Mäeküla 63 69 64 61 60 57 -3

Pringi küla 54 53 53 53 53 47 -6

Vaalu küla 41 43 45 39 37 37 0

Risttee küla 44 40 40 41 43 43 0

Mägiste küla 31 28 26 26 25 23 -2

KOKKU 1503 1467 1451 1420 1433 1396  - 37

Sh. mehi 765 745 735 732 730 713 -17

       naisi 738 722 716 688 703 683 -20

Elanike sotsiaalne staatus 

01.01.2011 seisuga elas Sangaste vallas 85 alla 
7aastast last, kellest 17 elab Sangaste alevikus 
ja 20 Keeni külas; 9 last elab Tiidu külas, mujal 
on külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib 
Sangaste lasteaias 33 last ja Keeni Põhikooli ette-
valmistusrühmas 12 last, ülejäänud on kodused. 
   Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale 
põhikooli õpib kokku 222 valla hingekirja kantud 
last, kellest 52 elab Keenis, 32 Sangaste alevikus, 
28 Tiidu külas ja 22 Restu külas. 
   Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 144, ne-
ndest 27 õpib väljaspool Sangaste valda ja 3 last 
välismaal. Keeni Põhikoolis õpib 132 last, kellest 
omakorda 18 on pärit mujalt omavalitsustest.  
Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest 
enamik käib Puka Keskkoolis (10 last), Pühajärve 
Põhikoolis (7 last) ja Otepää Gümnaasiumis (3 
last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 35 last, 
kutsekoolides peale põhikooli minule teadaole-
valt 39 ja õhtukoolis 1 inimene. Kutsekoolidest 
on eelistatuimad Tartu, Valga ja Viljandi, kuid 
õpitakse ka Räpinas, Olustveres ja mujal. Juhul, 
kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, 
peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpeta-
ma Sangaste valla noored, kes on õppinud järg-
mistel erialadel: 2 ehitajat, 2 tislerit, 2 kunstilist 
kujundajat, 2 logistikut, 1 autotehnik, 1 korista-
ja, 1 aednik ja 2 kodu/talumajandust õppinud 
noort. Keskkoolinoortest 14 last õpib Otepääl, 2 
Pukas, 2 Valgas ja 1 Tsirguliinas; kokku on eri-
nevaid gümnaasiume 16, sh kaks nn õhtukooli. 
Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli 
lõpetamist peaks olema 47, osa nendest õpib ka 
töö kõrvalt. 
   Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid ema-

sid on kokku 31, koduseid inimesi on kõige roh-
kem Keenis (9 inimest). 
   1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 313 
vanaduspensionäri, kellest enamus (65 eakat) 
elas Keenis; 43 pensionäri elas Sangaste ale-
vikus; 33 eakat Laukülas, 23 Restus, 27 Tiidu 
külas ja 23 Lossikülas, mujal on eakate arv alla 
20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on 
mulle teadaolevalt 102 inimest. 
   Tööturuameti Valga osakonnas oli 31.12.2010. 
a seisuga end töötuna arvele võtnud 58 valla 
elanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja 
muu tööga võrdsustatud tegevusega hõivamata) 
inimeste arv on kindlasti tunduvalt suurem (hin-
nanguliselt vähemalt 2-3 korda). 
   Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste 
vallas valdavalt eestlased, teistest rahvustest 
inimesi on 34 ehk umbes 2,4 %: 23 venelast, 5 
ukrainlast, 3 soomlast, 2 valgevenelast ja 1 isur. 

Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2010. aastal

Tabel 1.

Sõnad ja sõrmed kohtusid 
Sangaste Seltsimajas
Võib ainult rõõmu  tunda, et Pärimusmuusika Ait soovib 
koostööd teha ka väikeste maakohtade ja väikeste 
rahvamajadega. Lisaks Sangastele annavad Cätlin Jaago 
ja Piret Päär kontserdi ka Haanjas, Harju- ja Raplamaal. 
Cätlin Jaago tõestas oma pillmänguoskust ja Piret Päär 
leidis sinna juurde aina uusi sobivaid lugusid.
   Kõige raskem võib taolistel intiimsetel kohtumistel olla 
toimetulek vaikusega. Inimesi saadab iga päev tohutu 
kogus müra. Müra, ilma milleta tunneme lausa ebamug-
avust. Nii raske on vaikusega toime tulla. Kui Piret Päär 
vestis lugusid ja legende pillimeestest, siis avastasin, 
et hoian vahepeal hinge kinni. Pireti esitatud teooria 
kohaselt kardavad inimesed oma mõtteid ja seetõttu 
peab segaja kas teleri, raadio või muusikakeskuse näol 
alati valmis olema.  Et mõtted, mida me mõelda ei taha 
ega julge, ligi ei hiiliks. 
   Igatahes taolised silmast silma ja südamest süda-
messe kohtumised inimestega, kes soovivad jagada 
jutuvestmis- ja pillimänguosakust, mõjuvad igati teraapi-
liselt. Oleks neid võimalusi ainult rohkem, kus saaks olla 
nii vaikselt, et isegi hingamine tundub ülearusena.

MERLE TOMBAK

Lumehelbeke tasa-tasa...
Liugleb aknale tasa-tasa...
Kaldun arvama, et lugedes või kuuldes neid Juhan 
Liivi luuleridasid, kangestub meile silmade ette 
imekaunis talvepäev – kogu maa on kaetud valge 
lumevaibaga, puude oksad lookas härmatise all, 
päike madalalt paistmas üle lumiste väljade... Aga 
käesoleval talvel võiks kasvõi luuletuse ümber kir-
jutada, sest lund tuleb ja tuleb, tuul tõuseb ja algab 
tuisk, ja mis vaatepilt pärast tuisku meile avaneb! 
Peast läbi käib mõte, kuidas kodutee saab lahti lü-
katud ja kuidas on olukord maanteel.
   Tahan siiralt tänada meie Sangaste piirkonna 
lumelükkajaid Jaan Bõstrovit ja Rando Mandlit. 
Tunnike hiljem või varem pärast tuisku on olnud 
teed alati lahti lükatud ja seda korralikult tehtud. 
Õnneks on enamik inimesi sel eriti lumerohkel tal-
vel väga rahul ja tänulikud lumelükkajatele. Alusta-
vad nad ju tihtipeale oma tööringi õhtu saabudes 
ja nii hommikuni välja. Kui inimesed ärkavad ning 
tööle minema peavad ja lapsed kooliteele asuvad, 
on teed puhtad. Ja seda kõike täiesti tasuta. Tean 
meie maakonnas valda, kus lükatakse tasuta kodu-
tee lahti neile, kel aastaid üle üheksakümne. Kõige 
selle taustal tunduvad need mõned rahulolematud 
eriti vastumeelsed – kellel on tee kõrgelt, kel mada-

lalt, kellele ei ole rajatud tohutuid parklaid koduõue, 
kellel oli kohe peale tuisku vaja puhastatud teed.
   Kallid rahulolematud! Istuge korraks maha ja 
mõelge nende asjadest kaine mõistusega – kuidas 
ja kui kiiresti meie koduteid puhastatakse lumest ja 
kas üldse on teil vajadust ja õigust viriseda? Kas te 
olete kordki mõelnud, kui palju maksab vallale üks 
ring lumelükkamist kogu vallas, kas sellise lumeu-
putuse kestmisel vallal raha jagub, kas see trakto-
rist ikka jõuab ühe jutiga kõigile tee lahti lükata, kas 
tehnika peab vastu?
   Aga äkki ühel päeval otsustab ka meie vald tasuta 
teenust pakkuda vaid üle üheksakümne aastastele 
või veel parem, üle saja-aastastele, siis on ju kindel, 
et meie vallal ei olegi vaja teid lumest puhastada ja 
igaüks vaatab, kuidas rahakott vastu peab, võidel-
des lumega ja ostes teenust igaüks ise.
   Soovin jõudu ja vastupidavust, tugevat närvi 
meie tublidele lumelükkajatele, tänusõnad vallale, 
kes vaatamata kitsastele aegadele suudab pakkuda 
tasuta lumelükkamist kogu vallale ja rahulolemist 
rahulolematutele.
   Loodame, et kevad ükskord ikka tuleb ja selle 
lumesaaga lõpetab ning siis särab nii rahulolija kui 
rahulolematu silm.

Tiidu küla tänulik elanik

Lumesaaga Sangastes

Lumelinn Sangastes
6. veebruaril ehitati Sangaste valla vastavatud puhkealal 
lumelinna. Tublide ehitajate kätest valmisid viis vahvat 
kuju: jänes, koer, auto, diivan ja rahva lemmiku tiitli 
saanud buldooser. 
   Ilm oli lumelinna ehitamiseks nagu loodud. Kuigi algul 
tundus, et osavõtjaid koguneb vähe, jäi lõpuks kasu-
tamata vaid üks valmislükatud lumehunnik. Tegijatele 
pakuti sooja teed ja mõnusat muusikat. 
   Pärast kujude valmimist said kõik sooja suppi ning 
võistlejate hulgast selgitati välja auhinnaline esimene 
koht – lund lükkav buldooser. Loodame, et järgmisel kor-
ral on osavõtjaid arvukamalt ja kõigil tahtmist rohkem. 
   Täname südamest toetuse eest: Sangaste Rukkimaja, 
OÜ Malt, OÜ Sanva. Lumeskulptuurid on kõigile vaa-
tamiseks väljas kui Ilmavana lubab. Minge ja nautige 
vaatepilti!

Sangaste Seltsimajas

23. veebruaril kell 19.00 

Eesti Vabariigi 
93. aastapäeva kontsert

Külas Rapla Laulustuudio noored 
solistid ja vokaalansambel 
„16+”. Noori lauljaid 
juhendab Thea Paluoja.

Tantsulise poole pealt pakuvad 
silmarõõmu valla tantsurühmad.
Hingelinnuna astub üles Kaija Kõiv.

Tasuta!

Cätlin Jaago Piret Päär

Sangaste valla 

omastehooldajate kohtumine 

Seltsing „Sangaste hooldajate ühendus” 
korraldab pühapäeval, 27. veebruaril kell 12.00 
Sangaste Seltsimajas omastehooldajate kohtumise.
Kaija Kõiv tutvustab kunstiteraapiat ning Marju Karavin 
õpetus juukselõikust.

Oodatud on kõik vanad ja uued liikmed! 
Lisainformatsioon tel. 5289 401 (Merike Tiimann) või 
5247 930 (Pille Sikk).
Kohvilaua katame ühiselt. ÜRITUS ON TASUTA

Noortekeskus SWANK² ja MTÜ Spordiklubi korraldavad 

19. veebruaril kell 10 
SANGASTE VALLA TALVISED JALGPALLIVÕISTLUSED.

Meeskonnas 6 liiget.
Osavõtumaks on 6 eurot.

Eelregistreerimine 15. veebruarini. Helista 5664 8555 või kirjuta: rait.
elvet@mail.ee
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Eurocsim OÜ pakub soodsalt 
arvutiparandust ja veebilehtede 
tegemist. Telefon: 58 043 046, 
e-mail: siim@eurocsim.ee.

Ehitus-, remonttööd. 5353 6160

Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbri-
ketti, 5197 8500

Teemantpuurimine, teemantsaa-
gimine, ventilatsioonitööd. 5393 
7857

Müüa kahe- ja kolmetoalised kor-
terid Sangastes. Info tel 50 60 570.

Soovin üürida Otepääl 3-4 toal.
korterit või maja hilisema ostuvõi-
malusega. Otse omanikult. Tel. 
558 2597.
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Südamlik kaastunne Silviale 
perega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

PEEP ADAMSONI 
kaotuse puhul.

Evi ja Toomas.

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Silvile 
perega kalli abikaasa, isa ja 

vanaisa

GUSTAV TAMME
kaotuse puhul.

Kaja perega

Südamlik kaastunne Silvia 
Adamsonile, tema lastele ja 

lapselastele kalli abikaasa, isa 
ja vanaisa

PEEP ADAMSONI 
kaotuse puhul.

Ene ja Tiiu abikaasadega.

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

PEEP ADAMSONI 
ja tunneme kaasa abikaasale 

lastega.

Perek. Ventsel, Helju ning Aksel.

Südamlik kaastunne Silvile, 
Liiale, Kalmerile, Kalevile ja 

Ilmarile peredega kalli abikaasa, 
isa ja vanaisa

GUSTAV TAMME 
kaotuse puhul.

Edda ja Jaan

Mälestame head sugulast 

PEEP ADAMSONI
Siiras kaastunne abikaasale, 

lastele ja lastelastele.

Elsa koos poegade peredega

MEINHARD KUTSAR
12.01.1931-24.01.2011

Mälestame head Tammiku talu 
peremeest

GUSTAV TAMME
Nüpli külast ja avaldame 

südamlikku kaastunnet omastele.

Laasmäe ja Väike-Ruusa rahvas.

Mälestame 

PEEP ADAMSONI 
ja tunneme kaasa omastele.

Perekonnad Tanni, Parm, 
Miiu ja Rein.

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

Metsatervenduse OÜ 
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

AS Otepää Veevärk 
pakub tööd 

katlaoperaator-
lukksepale.

Töö vahetustega. 
CV palume saata 
veevark@otepvesi.ee. 

Tel. 76 64890, 518 6276.

Avaldame kaastunnet Silviale, 
Aivarile ja Kerstile kalli abikaasa, 

isa, vanaisa ja vanavanaisa

PEEP ADAMSONI 
kaotuse puhul.

Perekonnad Tinno, Tagel, Haak

Avaldame kaastunnet 
omastele kalli

PEEP ADAMSONI 
kaotuse puhul.

Otepää Päästekomando töötajad

Meie siiras kaastunne Ilmar 
Tammele kalli isa

GUSTAV TAMME 
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Vineeri-
tehase pealistusest.

Kallist vanaisa

GUSTAV TAMME

mälestab Laura emaga.

Südamlik kaastunne Silviale 
perega

PEEP ADAMSONI
kaotuse puhul.

OÜ Scanwood

Südamlik kaastunne Silvile ja 
lastele peredega 

GUSTAV TAMME 
surma puhul.

Mälestavad Siiri, Aimar, Enn, 
Aare.

Südamlik kaastunne omastele 
armsa abikaasa, isa ja vanaisa 

ALBERT SUU
surma puhul.

Palupera Kooli 1979. a lõpetajad.

Südamlik kaastunne Elmu Ketsile 
ja tema perele õe

ILME VAINULA 
kaotuse puhul.

Lembit, Linda, Helju, Peeter ja 
Ellen.

Mälestame andekat ja 
kohusetundlikku töömeest

ILMAR MITT`i. 
Tunneme kaasa Arnole ja Siirile. 

Techne Töökoda

Mälestame abivalmis naabrit

ILMAR MITTI 
ja avaldame kaastunnet 

omastele.

Perekond Tanni

Südamlik kaastunne Silvile ja 
laste peredele kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa

PEEP ADAMSONI 
surma puhul.

Riita, Laine, Helge, Koidula ja 
Salme.

Südamlik kaastunne Silviale, 
Kerstile ja Aivarile peredega 

armsa abikaasa, isa ja vanaisa

PEEP ADAMSONI 
surma puhul.

Perekond Väärsi

Südamlik kaastunne Silvile, 
Kerstile ja Aivarile peredega 

armsa abikaasa, isa ja vanaisa

PEEP ADAMSONI 
surma puhul.

Aare ja Lehte

Aivar, 
avaldame kaastunnet isa

PEEP ADAMSONI 
kaotuse puhul.

Kalju, Eha, Ülle

AS Otepää Veevärk mälestab 
head töötajat 

GUSTAV TAMME 

ja avaldab kaastunnet omastele.

Avaldame sügavat kaastunnet 
Elvile ja Hannole ning nende 

laste ja lastelaste peredele kalli

ELDI SEPP á
kaotuse puhul.

Mati, Marju ja Silvia laste 
peredega.

Sügava kurbusega mälestame 

PEEP ADAMSONI, 
siiras kaastunne omastele.

Endised töökaaslased Techne 
tanklast.

See, kes toob teiste ellu päikese,
ei jää ka ise tema särast ilma...

/James M. Barrie

ALBERT SUU
(1926-2011)

Meie kaastunne kunagisele 
klassijuhatajale Liivia Suule.
Eevi, Heljo, Maie, Erna, Juta, 

Valja, Villu, Evar, Raido, 
Rein, Avo

Sind kunagi enam ei kuule,
Sind kunagi enam ei näe – 
on jäänud vaid mälestus…

Südamlik kaastunne Silvile laste 
ja lastelastega kalli

PEEP ADAMSONI 
surma puhul.

Leida ja Hillar Kaljuvald

Rännurada lõppes,
siin on rahupaik…

Mälestame endist kolleegi

ALBERT SUUD
ja avaldame siirast kaastunnet 

Liiviale, lastele, lastelastele 
abikaasa, isa ja vanaisa 

kaotuse puhul.

Palupera põhikooli pere

Las küünlavalgus mälestusi paitab 
ja kaotusvalu leevendada aitab…

Avaldame sügavat kaastunnet 
klassijuhatajale Liiviale perega 
kalli abikaasa, isa, vanaisa ja 

vanavanaisa

ALBERT SUU 
kaotuse puhul.

Arvo, Edu, Leili, Virve, Lembit, 
Ilmar, Malle, Mihkel ja Sirje.

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad…

Südamlik kaastunne 
Silviale, Aivarile, Kerstile 

peredega kalli abikaasa, isa, 
vanaisa ja vanavanaisa

PEEP ADAMSONI
kaotuse puhul.

Heli ja Margus peredega

Must murepilv tumestab kodu, 
küünal leinajal lohutab meelt.

Kallist 

ALBERT SUUD 

mälestavad ja tunnevad 
südamest kaasa Hedvig, Kea ja 

Heiki perega.

Lakkas tuksumast ema süda, 
jäi tühjaks koduõu ja tuba…

Südamlik kaastunne Elvi 
Roosele perega kalli ema, 

ämma, vanaema 

ELDI SEPP`a
surma puhul.

Helmi, Martin, Lea, Aino, 
Aime, Eha ja Ellen.

Kaotus on valus, mälestus jääb.

Teatame kurbusega, et lahkus 
meie kallis abikaasa, isa, äi, 

vanaisa

GUSTAV TAMM
17.08.1047 – 01.02.2011 

Leinavad abikaasa ja lapsed 
peredega.

Mälestus inimesest kestab kauem 
kui ta elu.

PEEP ADAMSON
Mälestame head naabrimeest 

ja sõpra. 
Südamlik kaastunne abikaasale, 
tütrele ja pojale peredega kalli 

abikaasa, isa ja vanaisa kaotuse 
puhul.

Elvi ja Hanno 

On elu lühike,
on elu ainult viiv,

kesk maiseid askeldusi tõuseb iil
ja luba küsimata askeldaja viib...
GUSTAV TAMM

17.08.1947 - 01.02.2011
Mälestame head endist kolleegi ja 
siiras kaastunne Liiale perega ja 

Silvile koos poegade peredega kalli 
isa, abikaasa, vanaisa, äia ootamatu 

kaotuse puhul.
Otepää postkontori endised ja 

praegused töötajad.

Las küünlavalgus mälestusi paitab ja
kaotusvalu leevendada aitab.

Siiras kaastunne Silviale lastega 
abikaasa, isa ja vanaisa

PEEP ADAMSONI
kaotuse puhul.

Töökaaslased kaubamajast ja 
kaubakeskusest.

Elu andis muret, vaeva, 
elu andis õnne ka.

Elu juhtis nõnda laeva, 
et kõik pidi lõppema.

PEEP ADAMSON
26.03.1937 – 28.01.2011

Siiras kaastunne Silviale perega abi-
kaasa, isa ja vanaisa kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivist ja 

kaubandustöötajate ametiühing.

Üks paigake siin ilmas on, 
kus varjul truudus, arm ja õnn.

/L.Koidula/
ELDI SEPP

Siiras kaastunne Elvi Roose 
perekonnale ema, ämma, vanaema, 
vanavanaema ja vanavanavanaema 

kaotuse puhul.
Töökaaslased endisest Otepää 

Tarbijate Kooperatiivist ja 
kaubandustöötajate ametiühing.

EHA TAMM
15.08.1928-17.01.2011

AS Pühajärve 
Puhkekodu 

võtab tööle 

ADMINISTRAATORI.

Info 
tel 52 26 234

OÜ Ökopesa otsib hooajatöölisi:
 metsaistutaja Rootsi & Eesti (aprill-juuni)
 võsalõikaja Eesti & Soome (aprill - august)

E e l d a m e :  tahet tööd teha, pingetaluvust.
K asuk s t uleb.  B-kat, inglise/soome keele oskus, 
eelnev töökogemus, soome tööturvalisus kaart.

 triin@okopesa.ee/ 5557 0798

VLADIMIR MAŽOROV
21.10.1930-03.02.2011

Silmabuss
Tule kontrolli oma silmi: 

Otepää Tervisekeskuses 25.02.2011 kella 9.00 - 11.30
Puka kultuurimajas 25.02.2011 kell 12.30 - 14.30.

Tasuta saab mõõta silmarõhku.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Ettevõtluskõrgkool 

Mainor koostöös SA Valgamaa Arenguagentuuriga korraldavad

koolituse ALUSTAVATELE ETTEVÕTJATELE

Koolitusele ootame isikuid, kel olemas äriidee ning soov ette-
võtjana alustada või kes on juba oma äriga alustanud. 
Koolituse käigus valmib äriplaan, mis on abiks ettevõtjale suu-
natud toetuste taotlemisel. 

·  ettevõtluse alused
·  äriplaan ja selle koostamine
·  toode ja turundus
 · finantsplaneerimine
 · väikeettevõtte raamatupidamise ja maksustamise alused
 · tööõigus ja tööohutus

Koolituse viivad läbi Mainori õppejõud.
Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel.

Koolitus toimub Valga Maavalitsuse väikses saalis, 
aadressil Kesk 12, Valga:
08.03; 10.03; 15.03; 17.03; 22.03; 24.03; 29.03, kokku 7 koolitus-
päeva.

Osalemistasu: 550 krooni, mis sisaldab koolitusmaterjale ja 
kohvipause.
Palume registreeruda koolitusele hiljemalt 03.03.2011.a. 

koolitus@arenguagentuur.ee; tel: 767 9800. 

Täiendav info: http//www.arenguagentuur.ee.

Koolituse teemad:

Info.



11. veebruar  20118

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Rõngu > Puka > Keeni > Sangaste 
marsruudil peatub pangabuss:
Rõngu vallamaja juures kell 9.00–10.15
Pukas A ja O kaupluse juures kell 11.00–12.15
Keenis kaupluse Takt juures kell 13.00–14.00
Sangastes Silva-Agro Rukki Maja parklas kell 14.45–15.45
(I kvartalis: 18. jaanuar, 1. ja 15. veebruar, 1., 15. ja 29. märts)

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, 
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.

Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste 
tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

Antsla vallavalitsuse juures peatub pangabuss 
kell 14.00–17.00
(I kvartalis: 27. jaanuar, 10. ja 25. veebruar, 10. ja 24. märts)

kaitseminister JAAK AAVIKSOO ja ansambel “LINDPRIID”

kutsuvad Sind Otepää Kultuurikeskusesse neljapäeval, 
17. veebruaril kell 19.30 valimisüritusele 

“MÕTLE SUURELT!”
“Talvepealinn Otepää ja Lõuna-Eesti tervikuna vajab
oma meest, kes teeb ühised mõtted Tallinnas teoks. 
Mina olen valmis!”

Meelt lahutavad ansambel Lindpriid (Toomas Lunge, 
Indrek Kalda ja Jaan Sööt) ja õhtujuht Peep Puis

Tuleb ka väikeseid üllatusi!
Saadaval kuum kohv, tee ja suupisted
Üritus on kõigile tasuta!

Hea inimene,

21. veebruaril kell 15.00 
Sangaste Seltsimajas 

KOHTUMINE PRESIDENT 

ARNOLD RÜÜTLI
ja 

EESTIMAA RAHVALIIDU 
SAADIKUKANDIDAADI 

PEETER ERNITSA

ning teiste kandidaatidega.

Tule ja arutame elu ning tuleviku üle Eesti riigis!

17. veebruaril 
kell 17.00 

Nõuni Maakultuurimajas 
KOHTUMINE
 PRESIDENT 

ARNOLD RÜÜTLI
ja 

EESTIMAA 
RAHVALIIDU 

SAADIKUKANDIDAADI 
PEETER ERNITSA 

ning teiste 
kandidaatidega.

Tule ja arutame 
elu ning tuleviku üle 

Eesti riigis!


