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Otepääl tähistati vabariigi aasta-
päeva kontserdi ja perepäevaga 

23. veebruaril toimus 
Otepää Gümnaasiumi aulas 
vabariigi aastapäevale 
pühendatud kontsert.
   24. veebruaril tähistati 
Otepääl Eesti Vabariigi 93. 
aastapäeva perepäevaga 
Neljakasemäel.

Kontserdil anti üle ka valla kõr-
geim autasu – Otepää Aukoda-
niku tiitel sihtasutuse Tehvandi 

Spordikeskus juhataja Alar Arukuu-
sele. 
   Vabariigi aastapäeva kõne pidas vo-
likogu esimees Aivar Nigol. Leinasei-
sakuga mälestati Haapsalu väikelas-
tekodus hukkunud lapsi. Vallavanem 
Andres Visnapuu andis volikogu ja 
vallavalitsuse nimel üle Aukodani-
ku tiitli ja sellega kaasneva preemia. 
Alar Arukuusk tänas oma sõnavõ-
tus tunnustuse eest ja rääkis tehtud 
tööst.
   Esinesid Laura Danilas, Margit 
Tali, ansambel Relami, Otepää muu-
sikalise eelkooli õpilased ja näitle-
ja Liina Olmaru. Kontsertmeister oli 
Katrin Nuume, dirigent Vilve Maide. 
Kontserdi korraldasid Otepää Kul-
tuurikeskus, Otepää Muusikakool ja 
Otepää Gümnaasium.

24. veebruaril kell 10 toimus Otepää 
Maarja talvekirikus vabariigi aas-
tapäeva jumalateenistus, jutlustas 
EELK Otepää Maarja koguduse vai-
mulik Marko Tiirmaa. Seejärel ase-
tati pärjad Otepää Vabadussamba ja-
lamile. 

  Kell 11 algas Neljakasemäel pere-
päev. Toimus päästeauto demonstrat-
sioon, oli võimalik voolikuid lahti rul-
lida ja ühendada, samuti näitasid 
päästjad, mida saab teha tõstepatja-
dega. Kohapeal sai tutvuda pääste-
autoga nii seest kui ka väljast. 
  Kaitseliidu Valgamaa malev ja 

Otepää politseijaoskond panid välja 

relvastuse ja tehnikanäituse, samuti 
oli võimalik liugu lasta sõjaväekelku-
dega. Kohal olid politsei ja keskkon-
nainspektsiooni mootorsaanid, mille-
ga sõidutati mootorsaanihuvilisi.
   Perepäeva tõmbenumbriks oli tan-

kitõrjekahjuri vedamise võistlus, kus 
said osaleda kõik huvilised. Võitja 
sai auhinna. Otepää Naiskodukaitse 

pakkus kõigile osalejatele sõdurisup-
pi ja teed.
   Perepäeva korraldasid: Otepää 

Vallavalitsus, Kaitseliidu Valgamaa 
Malev, Valgamaa Päästeosakond, 
Otepää komando, Otepää konstaab-
lijaoskond, Otepää Naiskodukaitse ja 
Valga Keskkonnainspektsioon.
   Otepää vald tänab kõiki korralda-

jaid ja toetajaid!
MONIKA OTROKOVA

Palgad tõusevad, 
kui majandus on 
kindlates kätes

579
Meelis Mälberg

Otepää vallavanem 2008–2009

Üleriigiliste 
aineolümpiaadide 
Valga piirkonnavoorud
Saksa keel 10.-12. klasside õpilastele
Meie piirkonna parimate tulemused:
2.koht – Silja Kukk, Otepää gümnaasiumi 
11. klass, õpetaja Katrin Keremäe.
Füüsika 
Ülesanded olid eraldi põhikoolile ja güm-
naasiumile.
Meie piirkonna parimate tulemused:
8. klass
2.-3.koht – Silver Kiho, Pühajärve põhi-
kool, õpetaja Peeter Kangur.
2.-3.koht – Rain Ilves, Pühajärve põhikool, 
õpetaja Peeter Kangur.
9.klass
1.koht – Lauri Rauk, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Silva Hinnobert.
3.koht – Rauno Umborg, Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Silva Hinnobert.

Bioloogia 
Meie piirkonna parimate tulemused:
6.klass
1.koht – Tanel Riivik, Palupera põhikool, 
õpetaja Tiiu Rohtla.
7.klass
1.-2.koht – Maris Sala, Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Marge Kaiv.
8.klass
1.koht – Triin Roodja, Palupera põhikool, 
õpetaja Tiiu Rohtla.
2.koht – Märt Peterson, Pühajärve põhi-
kool, õpetaja Peeter Kangur.
3.koht – Triinu Sala, Otepää gümnaasium, 
õpetaja Marge Kaiv.
9.klass
1.koht – Kristiine Aluvee, Otepää güm-
naasium, õpetaja Marge Kaiv.
10.-12. klass
1.koht – Helen Aluvee, Otepää gümnaa-
siumi 11. klass, õpetaja Marge Kaiv.
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Otepää Vallavolikogus

 Võeti vastu Valga ja Tõrva linna ning Tõlliste, 
Karula, Taheva, Õru, Otepää, Sangaste, Palupera, 
Puka, Helme, Põdrala, Hummuli valdade ühine 
jäätmekava „Valgamaa omavalitsuste ühine 
jäätmekava aastateks 2011-2016“.
 Otsustati lõpetada Otepää valla 2011. aasta 

eelarve eelnõu II lugemine.
 Võeti vastu Otepää valla 2011. aasta 

eelarve.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008. 

aasta määrust nr 3 „Otepää valla ehitusmää-
ruse kehtestamine“.
 Taotletakse Otepää valla munitsipaalo-

mandisse Otepää vallas Otepää linnas asuva 
Lipuväljak 1, 2, 3, 3a, 4, 4a ja Munamäe haljas-
ala katastriüksuste vahelist ala, sihtotstarbega 
transpordimaa 007(L).
 Anti nõusolek vallavara võõrandamiseks.
 Anti nõusolek vallavara kasutusse andmiseks.
 Loeti õigus- ja korrakaitsekomisjoni üks liige 

komisjoni liikmest tagasiastunuks 26. jaanuarist 
2011. aastast.
 Moodustati 2011. aasta Riigikogu valimisteks 

jaoskonnakomisjonid. Valimisjaoskond nr 1 
(Otepää Kultuurikeskus) 8-liikmelisena: esimees: 
Kaido Mägi; liikmed: Kersti Tamm, Eha Schmidt, 
Elle Luhtaru, Marika Veske, Liivi Borisova, 
Merike Tootsi ja Merlin Müür. Asendusliikmed: 
Kalev Kirbits ja Mari Mõttus. Valimisjaoskond 
nr 2 (Pühajärve Põhikool) 6-liikmelisena: esi-
mees: Vello Vou; liikemed: Ain Aart, Grete-Ann 
Tadolder, Kristi Väär, Urmas Kuldmaa, Anu 
Tiirmaa. Asendusliikmed: Ly Haaviste ja Evi 
Krüünvald.
 Tunnistati tagasiulatuvalt arvates otsuse vas-

tuvõtmisest kehtetuks Otepää Vallavolikogu 
20.09.2007. aasta otsus nr 1-4-54 „Maakasutus-
lepingu sõlmimine OÜga Otepää Lihatööstus 
Edgar“.
 Loeti Otepää Vallavolikogu 26.oktoobri 2006. 

aasta otsusega nr 1-4-47 „Valla üldplaneeringu 
koostamise juhtrühma moodustamine“ moo-
dustatud juhtrühma tegevus lõppenuks.

Otepää Vallavalitsuses

 Anti Triplex Eesti OÜ-le luba korraldada 
ilutulestik Otepää vallas, Pühajärve Puhkekodu 
territooriumil 04. veebruaril 2011. aastal kell 
23.00-24.00.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Jaotusvõrk Tunneli 

10/0,4kV alajaama, 10kV ja 0,4kV maakaabelliini 
püstitamiseks seoses Arumäe ja Alamäe maaük-
suste liitumisega elektrivõrguga Otepää vallas 
Nüpli külas.
 Määrati matusetoetus ühele vallakodani-

kule.
 Määrati sünnitoetus kahele vallakodani-

kule.
 Määrati ühekordne toetus ühele vallakodani-

kule.
 Anti nõusolek Tallinna Spordiselts Kalevile 

viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil spor-
dilaager ajavahemikus 07.08-16.08.2011. aastal.
 Määrati 100-protsendiline kooli- ja lasteaia-

toidu toetus kuuele vähekindlustatud perede 
lastele.
 Määrati 50-protsendiline kooli- ja lasteaia-

toidu toetus kahekümne kuuele vähekindlus-
tatud perede lastele.
 Keelduti kooli- ja lasteaiatoidu toetuse mää-

ramisest üheteistkümne perede lastele.
 Määrati kohaliku loomatauditõrje komisjoni 

liikmeks Otepää valla esindajana heakorraspet-
sialist Urmas Kuldmaa.
 Kinnitati Otepää valla Nüpli külas asuvate 

korteriomandite nr 2489240 ja 2489340 võõ-
randamiseks kirjalikul enampakkumisel kirja-
liku enampakkumise kord.

2

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 11. märtsil.

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

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD

SÜNNID

Detailplaneeringu ESKIISI avalik 
arutelu 

 Otepää Vallavalitsus korraldab Pühajärve 
külas asuva Sepa kinnistu (katastritunnus 
63601:001:0661) detailplaneeringu eskiisi avaliku 
arutelu 07.03.2011 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas. Kavandatakse elamu koos kõrvalhoonete-
ga ja matkaautode parkla koos teenindushoonega.
 Otepää Vallavalitsus korraldab Pühajärve külas 

asuva Päikese-Tuule detailplaneeringu eskiisi 
avaliku arutelu 07.03.2011 kell 17.00 Otepää 
Vallavalitsuse nõukojas. Planeeringuala hõlmab 
Nurga, Tamme, Päikese ja Tuule kinnistuid (ka-
tastritunnused 63601:002:0018; 63601:002:0016; 
63601:002:0017; 63601:002:0028). Kavandatakse 
elamu koos kõrvalhoonetega.
 Otepää Vallavalitsus korraldab Sihva külas asuva 

Aaraini kinnistu (katastritunnus 63601:002:0039) 
detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu 
14.03.2011 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõu-
kojas. Kavandatakse olemasoleva puidutöökoja 
laiendamine ja elamute rajamine. 

Info: planeerimisspetsialist Merle Anton, 7664 820.

Linda Marie Zlobin  8. veebruaril

Valimisjaoskond nr 1. Hääletamise koht valimis-
päeval: Virulombi 2 Otepää (Otepää Kultuurikes-
kus). Hääletamise aeg valimispäeval: 9.00-20.00. 
Piirid: Otepää linn; külad: Kastolatsi, Koigu, 
Mägestiku, Nüpli, Otepää, Pedajamäe, Pilkuse, 
Truuta, Vana-Otepää, Mäha, Pühajärve,
   Eelhääletamise info: 28.02.-2.03. Virulombi 2 
Otepää (Otepää Kultuurikeskus). Eelhääletamise 
aeg: 12.00-20.00. Toimub eelhääletamine väljas-
pool elukohajärgset valimisjaoskonda. Toimub 
hääletamine valijatele, kelle elukoha andmed 
on Rahvastikuregistrisse kantud valla või linna 
täpsusega.

Valimisjaoskond nr 2. Hääletamise koht valimis-
päeval: Sihva küla (Pühajärve Põhikool). Hääleta-
mise aeg valimispäeval: 9.00-20.00. Piirid: külad: 
Arula, Ilmjärve, Kassiratta, Kaurutootsi, Kääriku, 
Märdi, Raudsepa, Sihva, Tõutsi, Vidrike. 
   Eelhääletamise info: 28.02.-2.03. Sihva küla 
(Pühajärve Põhikool). Eelhääletamise aeg: 12.00-
20.00.

Täiendav info: Neeme Sild, 766 4802; 5303 3030, 
e-post: valimiskomisjon@otepaa.ee.

10. veebrurail toimunud Otepää vallavolikogu istun-
gil võeti vastu valla eelarve. 2011. aasta valla eelarve 
maht on 3 583 661 eurot. 2010. aasta eelarve oli 4 532 
946 eurot.
   Tänavuseks aastaks on üksikisiku tulumaksu laeku-
miseks planeeritud 1 475 017 eurot, eelmisel aastal 
laekus üksikisiku tulumaksu 1 464 177 eurot. Riigipool-
seid toetusi on oodata 1 410 606, eurot, 2010. aastal oli 
see 2 006 071, 6 eurot.
   Suurendatud on kulutusi tervishoiule – 16 714 eurot 
(eelmisel aastal planeeritud 9 573,96 eurot). Sotsiaal- ja 
tervishoiuvaldkonnas on prioriteediks hoone remont. 
Valla abiga on muretsetud on günekoloogitool ning on 
esitatud taotlus hoonesse lifti paigaldamiseks.
   2011. aastal ei ole enam ametnike ning lasteaednike 
palgata sundpuhkusi. Selleks kulub ligi 58 000 eurot.
   Parandusettepanekutega suurendati eraldisi laste-
asutustele. Lasteaed Pähklike sai juurde 4474 eurot 
õueala ja õppetingimuste parandamiseks, lasteaed 
Võrukael 1917 eurot hoone remonttöödeks. Lisaraha 
eraldati ka õppe- ja mänguvahendite soetamiseks. Sa-
muti suurendati spordile minevat summat 9587 euro 
võrra, kuna valdkondlikult oli spordi eelarve vähene-
mine 2010. aasta eelarves suurim.
   Investeeringuteks on eelarves kavandatud 99 788 
eurot, millega on plaanis katta projektide omaosalusi. 
Näiteks teedehooldusele 65 704 eurot, lasteaia Pähkli-
ke õueala ehitus 44 74 eurot, Pühajärve raamatukogu 
ja lasteaia põhikooli hoonesse viimine 11 957 eurot, 
sotsiaalkorterite katuse remondiks 5750 eurot.
   “Eraldasime Otepää Lipumuuseumi lahtiolekuks 3515 
eurot,” rääkis volikogu esimees Aivar Nigol. “Järgmi-
seks aastaks on eesmärgiks võetud Lipumuuseumi 

laiendamine ning ümberkujundamine riigi poolt finant-
seeritavaks asutuseks, kõik selle nimel, et Eesti lipuga 
seonduv oleks aastaringselt Otepää visiitkaardiks.”
   Jätkatakse hajaasustuse veeprogrammiga. Selleks 
on eelarves ette nähtud valla poolseks finantseerimi-
seks 9587 eurot. Teede ja tänavate remondiks on ette 
nähtud 166 093 eurot, mis on võrreldes eelmise aas-
taga tõusnud (2010. a oli planeeritud 145 897 eurot). 
Põhirõhk on 2011. aastal Pedaja tee, Mäe tn, Kesk tn 
teedehooldus, samuti mõned hajaasustuse objektid. 
Valla bussiliiklusele eraldati 26 204 eurot, mis on 2010. 
aasta tasemel.
   Suurenenud on erinevad toetused – sünnitoetus, mis 
tõusis 6000 kroonilt 576 euroni. Lisaks sellele tõusis 
esimesse klassi mineva lapse toetus 1000 kroonilt 100 
euroni, koolilõpetaja toetus – 9. klassi lõpetaja 300. 
kroonilt 32 euroni, 12. klassi lõpetaja 500. kroonilt 45 
euroni. Uue sotsiaaltoetusena lisandus matusetoetus 
128 eurot.
   „Üksikisiku tulumaks on sellel aastal pisut kasvanud, 
loodame, et eealrve tulud täituvad,” ütles Aivar Nigol. 
“Meie eesmärgiks on tasakaalustatud eelarve. Et ku-
lutaksime vastavalt tuludele ning kui tulude osakaal 
eelarves suureneb, saame teha eelarves korrektuure ja 
rohkem valdkondi toetada.“
   Valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla ko-
dulehel www.otepaa.ee rubriigis „Valla eelarve“.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonujuht 
MONIKA OTROKOVA
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2010 2011

MAKSUD 1 470 428,1 1 585 904,0 48 115 475,9

KAUPADE JA TEENUSTE MÜÜK 285 665,9 286 044,0 8 378,1

TOETUSED 2 006 071,6 1 410 606,0 43 -595 465,6
2010. a EAS toetus 
gümnaasiumi 
rekonstrueerimiseks

MUUD TULUD 14 801,9 22 241,0 1 7 439,1

TULUD KOKKU 3 776 967,5 3 304 795,0 100 -472 172,5

0,0

Üldised valitsussektori 
teenused 320 747,0 326 125,2 9 5 378,2

Avalik kord 12 744,0 13 384,0 0 640,0

Majandus 403 755,5 431 432,0 12 27 676,6

Keskkonnakaitse 112 037,1 101 619,5 3 -10 417,6

Elamumajandus 40 871,5 132 338,0 4 91 466,5

Tervishoid 9 574,0 16 714,0 0 7 140,0

Kultuur ja vabaaeg 377 174,6 413 555,0 12 36 380,4

Haridus 2 230 900,0 1 769 148,0 51 -461 752,0 2010. a oli OG 
rekonstrueerimine.

Sotsiaalne kaitse 248 520,5 259 694,0 7 11 173,6

TEGEVUSEELARVE KOKKU 3 876 829,4 3 475 001,0 100 -401 828,4

FINANTSEERIMISTEHINGUD -99 861,9 -170 206,0 -70 344,1

EELARVE KOKKU 3 776 967,5 3 304 795,0 -472 172,5

Vallavolikogu võttis vastu valla eelarve
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2010 320 747,0 12 744,0 403 755,5 112 037,1 40 871,5 9 574,0 377 174,6 2 230 900 248 520,5

2011 326 125,2 13 384,0 431 432,0 101 619,5 132 338,0 16 714,0 413 555,0 1 769 148 259 694,0
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

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

www.otepaa.ee

KULTUURIÜRITUSED

Otepää avatud noortekeskus 
otsib logo
Otepää avatud noortekeskus korraldab noortekeskuse logo 
leidmiseks konkursi. Noortekeskuse logo on tähis, mida noor-
tekeskus kasutab tutvustamiseks 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 ideede autoreid premeeritak-
se auhindadega!
   Viimane võimalus kavandeid esitada!
 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.

Üllatusesineja Soomest.

Pealtvaatajatele pilet 3 €.

EELK Maarja koguduse
jumalateenistus 

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).

13. veebruaril viidi talvepealinnas Otepääl 
läbi kuum Euroopa saunamaraton. Osales 
65 võistkonda 208 saunalisega, kes pidid 
läbima 18 Otepää piirkonna sauna. Lisa-
boonuseid andis jääaukudes, kümblustünni-
des jms osalemine. Saunade peale kokku oli 
8 jääauku, 1 külmaveetünn, 5 kümblustünni. 
Finišisse jõudis 62 võistkonda.
   Kiireimad saunamaratoonlased oli võis-

tkond Lambakesed Otepäält koossei-
sus Martin Meema, Karl Jodsche, Kristjan 
Kukk ja Urmo Prants, kes jõudsid kõik 18 
sauna läbida ajaga 3 t ja 17 min. Nemad said 
auhinna Pühajärve Spa&Puhkekeskuselt.
   Teise koha sai võistkond Purõja Pini koos-

seisus Taago Taaber, Hillar Ilves, Martin 
Roots ja Joel Põhja ajaga 3:24, neile auhind 
Sokka Puhkekeskuselt. Nemad said ka 
kõige meeldejäävama võistkonna eriauhin-
na Väike-Trommi turismitalult.
   Kolmas koht läks neidude võistkonnale 

Vigased Nõiad koosseisus Kadi Täär, Liisi 
Orav ja Josepha-Kadri Vahtel (aeg 3:31), 
kes olid ka parimad naiste arvestuses. Kol-
manda koha auhinna pani välja Andu Puh-
kekeskus, võistkond sai veel eriauhinna Ka-
rupesa Hotelli poolt.

   Üksiküritajatest osutus parimaks Otepää 
vallavanem Andres Visnapuu ajaga 3 tundi 
ja 31 minutit, auhind Nuustaku pubilt. 
Eriauhind parimale meediavõistkonnale 
läks Kanal 2-e Reporteri võistkonnale Teh-
vandi Puhkekeskuselt. Parima perekonna 
eripreemia sai perekond Pärnapuu, mille 
pani välja Lutsu talu. Sihva Torusaun loosis 
välja eripreemia ja selle sai võistkond Kädi. 
Kekkose saun andis eripreemia võistkonda-
dele Sinilinnud ja Vigased Nõiad. Kunsti-
mäe Puhkemaja eripreemia kuulus võist-
konnale Hüva leili, kes tegid tõelist koos-
tööd külmaveetünnis.
   Anti välja ka eriauhind jalgsi saunamara-

toni läbinud parimale võistkonnale Mütsi-
kesed koosseisus Joonas Nursi, Sten Sinka-
rev ja Kaur Ojakivi, kes käisid läbi 5 sauna 5 
tunni ja 48 minutiga, auhinnaks olid Otepää 
Naisseltsi keedetud saunaseebid. Saunali-
selt tunnistasid üksmeelselt parimaks sau-
naks Sokka suitsusauna.
   “Raske oli arvata, kui palju osavõtjaid ilma 

registreerimata starti tuleb, igaks juhuks ot-
sustasime, et teeme 60 saunakaarti ja lisasi-
me veel 5. Nagu nõiutult tuligi 65 võistkon-
da. Ise jõudsin käia 5 saunas ja nautisin 

täiega,” rääkis korraldaja, Otepää valla kul-
tuurijuht Sirje Ginter. “Täname kõiki osale-
jaid, saunaomanikke ja kõiki teisi kaasaaita-
jaid!”
   Saunamaratonist võtsid osa Pühajärve 

Spa&Puhkekesus, Karupesa hotell, Väike-
Trommi turismitalu, Sokka Puhkekeskus, 
Nuustaku Pubi, Lutsu talu, Oru Puhkema-
ja, Hotell Murakas, Veski saun, Sihva To-
rusaun, Madsa saun, Tehvandi Metsa saun, 
Andu Puhkekeskus, Kunstimäe Puhkema-
ja, Sangaste Rukkimaja, Kääriku Kekkose 
saun, Vidrike Puhkemaja, Annemäe Puh-
kemaja.
   Saunaomanikud said auhindade jagami-

sel Pühajärve Pubis Otepää vallalt Otepää 
Naisseltsi valmistatud vildist seebid. Kõik 
saunaomanikud ja saunalised said Pühajär-
ve Pubis enne kojuminekut ka keha kinnita-
da.
   Saunamaraton toimus Euroopa 2011 

kultuuripealinna raames “Kuum saun 
kuumas Talvepealinnas Otepääl”. Korral-
das: Otepää Kultuurikeskus, Pühajärve 
Spa&Puhkekeskus ja Otepää saunaomani-
kud. Toetas Otepää vald.

MONIKA OTROKOVA

Kuumast saunamaratonist Otepääl võttis osa 
üle 200 saunalise 25. veebruar  kell 17.00. Otepää Kultuurikeskuses kohtumine 

Valdo Randperega.

1. märts  kell 18.00. Sokikudumise jätkukursus kultuurikesku-
se koorisaalis. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ 
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 766 4816.

3. märts kell 18.00 kohvikus l.u.m.i. Kirjandusõhtu koos Otepää 
Naisseltsiga.

4. märts  kell 18.30. Naisseltsi käsitööring. Suvekottide tegemi-
ne, salli kudumine. Osalustasu 1,80 EUR. Oodatud on kõik 
huvilised! Info: 5615 3357.

11. märts kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses. Kaunimate 
Aastate Vennaskonna kontsert “MUUSIKAL ine KEVAD”. 
Kauneimaid laule maailma muusikalide paremikust esi-
tavad Indrek Kalda, Toomas Lunge, Andres Dvinjaninov, 
Hannes Kaljujärv, Jüri Lumiste. Pilet 9 EUR. Piletid müügil 
Piletimaailmas, Otepää Turismiinfokeskuse Piletilevis ja enne 
algust kohapeal.

26. märts kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Vabariiklik mälu-
mänguvõistlus Aarne Steinbachi memoriaal.

Filmitalgud 
9. veebruaril toimusid Otepää 
Gümnaasiumis filmitalgud. 
See on kogu 2011. aasta kestev meelelahu-
tuslikult hariv projekt, mille käigus aktivisee-
ritakse kogu ühiskond, tegemaks Eesti-tee-
madel üks ühine film. Nii tehakse suur kin-
gitus Eesti filmi 100. juubeliaastaks – 2012 
on ametlikult Eesti Filmi Aasta.
   Õppisime, millest film koosneb, kuidas 

filmi tehakse jne. Vaatasime ka ühte lühifil-
mi, mida hiljem analüüsisime. Keegi meist 
ei osanud arvatagi, et film koosneb nii pal-
judest pisiasjadest. Oli väga huvitav kõike 
teada saada.

SIGNE TÄÄR

Kevad on kesk külma talve ootamatult 
pärale jõudnud – nõnda võiks öelda 15. 
veebruaril toimunud Anu Kase nim 

kammemuusika päeva kohta. Lõuna-Eesti 
muusikakoolide ansamblimuusikahuvilistel 
on saanud toredaks traditsiooniks koguneda 
Otepääle, et jagada oma oskusi.
   Sel aastal saame rõõmuga  tõdeda, et ma-
janduslikult raske olukord muusikakooli-
des on mõnevõrra leebunud ning osavõt-
jaid oli kokku 4 koolist – Valga muusikakoo-
list oli kohal kolm erinevat koosseisu, Tartu 
H.Elleri nim. muusikakool oli esinadatud 
kahe eripalgelise viiuliansambliga. Ühes neis 
osalesid ka Otepää muusikakooli vilistlased. 
Võru tütarlapsed üllatasid žüriid ja publikut 
erakordse koosmängu ja väga hea repertu-
aarivalikuga. Ja muidugi ei puudunud meie 
oma kooli toredad pillimängijad. 
  Žürii, mis koosnes professionaalsetest 
muusikutest (Kristo Matson, Pille Taniloo, 
Liina Palu), tõi iga ansambli esinemisest 
välja parima, mis kajastus igale ansamblile 
antaval diplomil. Kõik osavõtjad said kingi-
tuseks A.Kase nim kammermuusika päeva 
logoga meene.
   Ajal, mil žürii tegi kokkuvõtteid, oli noor-
tel muusikutel võimalus kuulata Otepää 
tromboonikvartetti, koosseisus Tambet Leo-
pard, Magnus Leopard, Imre Leopard ja 
Arno Anton, kelle esituses sai publik kuu-

lata klassikalise muusika pärle. Kõlasid G. 
Bizeti Toreadori laul ooperist “Carmen”, 
Straussi Radetsky marss, valss Tšaikovski 
balletist “Uinuv kaunitar”, spirituaal “Ama-
zing Grace” jpm.
  Siinkohal tänan sellel aastal eriti roh-
kearvulist, sooja ja emotsionaalset publikut, 
kes polnud kitsi plaksutamiste, nipsutamis-
te ja hõigetega, andes hea tagasisideme esi-
nejatele.
  Kõige suuremad ja südamlikumad tänusõ-
nad meie toetajatele ja auhindade väljapani-
jatele. Lahke toetus lisas päevale sära. Meil 
on hea meel, et õpingutele pühendunud 
lapsed said tõepoolest vääriliselt hinnatud.  
  Noorte muusikute lõpulaud kaeti tänu 
Otepää Lihatööstusele Edgar ja tema lah-
kele perenaisele Maie Niidule. Lihatööstu-
se kinkepakid olid kingituseks kammermuu-
sikapäeva töökale žüriile.
  Auhinnad panid välja: Otepää Seiklus-
park“, Indrek Taukar, „Otepää Snowtu-
bing“, Ülle Mündi, „OÜ Pühajärve Puhke-
kodu AS“, Kaili Laul. Soovime teile edasi-
seks jõudu ja jaksu! 
   Suur tänu Valgamaa Omavalitsuste Liidu-
le, Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupi-
le. Täname meie õpetajaid, juhendajaid, lap-
sevanemaid ning kõik õpilasi, kes on leidnud 
tee muusika juurde.

VILVE MAIDE, Otepää Muusikakool

Anu Kase mälestust hoides

Jõutõstmine Otepää Härg 2011
13. veebruaril toimusid Otepää Spordihoones esimesed 
jõutõstmise võistlused „Otepää härg“ tiitlile. Harjutuseks oli 
lamades rinnalt surumine kordade arvu peale. Võistlused 
toimusid kolmes eri kaalukategoorias ja kolmes vanuseklas-
sis. 
   „Otepää härg“ tiitli teenisid Andrus Niit, Georg Niit, Siim 
Sepma, Kenari Krindal ja Kristjan Sõrg. Kindlasti väärivad 
veel äramärkimist Ander Sepma ja Reivo Orav. Võistluste 
peakohtunikuna tegutses Marnet Peerna. 
   Järgmised võistlused toimuvad Otepää Spordihoones 10. 
aprillil ja harjutuseks on lamades surumine maksimaalse 
raskuse peale.

Otepää Spordihoone juhataja SILVER ELJAND

Otepää Avatud Noortekeskus esitleb

28. veebruraril 2011 teist noortesaadet

OTEPÄÄ TV

Saatejuhid Triinu Aasaroht ja Kadri Palmiste.
Toimetaja Gertu Võsu.

Vaata lähemalt www.noortekeskus.otepaa.ee.

20. jaanuaril toimunud vallavolikogu istun-
gil valiti Otepää valla aukodanikuks SA Teh-
vandi Spordikeskus juhataja Alar Arukuusk. 
Aukodaniku tiitel anti üle 23. veebruaril 
Otepää Gümnaasiumi aulas vabariigi aasta-
päeva kontserdil.
   Otepää valla aukodaniku nimetus antak-

se füüsilisele isikule auavaldusena Otepää 
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. 
Tiitliga käib kaasas Otepää Aumedal, mis 
on valmistatud hõbedast. Otepää aukoda-
nikku premeeritakse 200 euroga, millele li-
sandub auhinna andmise aastarvu kaks vii-
mast numbrit eurodes (seekord 200+11).
   Alar Arukuusk on sündinud Rakveres. 

1988. aastal lõpetas ta TÜ spordi ja keha-
kultuuri erialal. Pärast ülikooli on ta töö-
tanud ja tegutsenud vaid spordi valdkon-
nas – Tartu Suusaklubi ja klubi Tartu Mara-
ton asutajaliikmena ja juhatuse esimehena; 
Eesti Suusaliidu juhatuse liikmena ning Su-
verulli ja FIS MK Otepää võistluse peakor-
raldajana. Alates 2005. aastast juhib ta siht-
asutust Tehvandi Spordikeskus.
   Alar Arukuusk on viimased kaksküm-

mend aastat tegutsenud Otepää nime tut-
vustamiseks ja jäädvustamiseks maailma 
suusakaardile. Esialgu Suverullil osalenud 
suusakuulsuste kaudu, hiljem Tartu mara-
toni stardipaiga Otepääle toomisega ning 
maailmakarikavõistluste ja juunioride maa-
ilmameistrivõistluste korraldamisega. 
   Tema käe all Tehvandist saanud maail-

mas arvestatav suusakeskus. Otepääle on 
rajatud esimene Eesti normaalmõõtmete-

ga suusahüppemägi, Eestis esimene rahvus-
vahelistele nõuetele vastav laskesuusatami-
se kompleks ning Eesti esimene aastaringse 
kasutusega multifunktsionaalne staadion. 
   Otepääst on tänaseks saanud maail-

mas tunnustatud suusalinn, kõrvuti Lahti, 
Holmekolleni, Faluni ja teiste kuulsate 
võistluspaikadega. Otepääd on külastanud 
Alar Arukuuse poolt korraldatud üritustel 
kümned tuhanded inimesed enam kui 50 rii-
gist. Otepää nimi on TV-ülekannete kaudu 
saanud tuttavaks sadadele miljonitele ini-
mestele üle maailma.
   Tänu Alar Arukuusele on Otepää praegu 

see, mis ta on – talispordimeka ja tõeline 
Eesti talvepealinn.
   Tehvandit võib pidada Eesti tippsuusataja-

te, sealhulgas olümpiavõitjate “kasvulavaks”, 
kuid lisaks professionaalsetele sportlastele 
on järjest enam tehtud harrastussportlaste, 
ettevõte ning inimeste jaoks, kes soovivad 
veeta aktiivset ja sportlikku puhkust ning 
lihtsalt lõõgastuda.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla aukodanikuks valiti Alar Arukuusk
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Palupera Vallavalitsuses
11.02.2011:

 Väljastati LIGNATOR METS OÜ-le luba teehoiuväliseks tegevuseks Palupera 
valla teeregistrisse kantud teel nr 5820006, nimetusega Palupera-Miti-Puka 
Palupera külas kuni kinnistu Miti (katastriüksus nr 58201:002:2260) lõpp-
piirini. Teehoiuväline tegevus võib piirneda vaid koormata raskeveoki 
läbisõitudega, eesmärgiga pääseda metsamaterjali ladustamis- ja laadimis-
töid teostama. Tee peab olema liikluseks avatud kõikidel nädalapäevadel 
kell 7.00-9.00 ja 17.00-18.00. Loa kehtivus eeldatavalt 28.veebruarini 2011. 
Ilmastiku olulisel muutumisel teatab loa väljastaja erakorraliselt koheselt 
loa tingimuste muutumisest. Loa saanud isik kannab täielikku vastutust 
tähtaegade ja tingimuste täitmise eest. Vajadusel hüvitab ta  kõik kulud 
seoses ajutise liikluse ümberkorraldamisega, häirimisega ja varemkehtinu 
taastamisega.
 Määrati kompensatsioon õigusvastaselt võõrandatud vara eest P.M-le, 

A.M-le ja A.M-le.
 Nõustuti Maanteeameti Lõuna regioonile ehitusloa väljastamisega 

Tehnilise Järelevalve Ameti poolt Palupera külas Palupera (km 465,242) 
jalakäijate õlekäigukoha püstitamiseks.
 Anti üksteist kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/tudengi õppetoetust 

á  40 eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot, üks toetus lapsele prillide ostuks 
21,29 eurot, kaks matusetoetust á 130 eurot ja üks toetus lapse 1a. saamisel 
100 eurot.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le projekteerimistingimused Nõuni 

külas Otepää-Järvesalu 10kV kõrgepingeliini rekonstrueerimisel maakaa-
belliiniks.
 Väljastati Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le projekteerimistingimused Nõuni 

külas Soka talu peakaitsme suurendamise ehitustööde projekteerimiseks.
 Jaotati vallavara Palupera põhikooli kinnistu kat.üksus nr 58201:002:1513 

(staadion), suurusega 1,69 ha valdajate vahel järgnevalt: Klotoid OÜ poolt koos-
tatud „Palupera staadioni multifunktsionaalne pallimänguväljak (mini-arena)“ 
ehitusmahtude realiseerimiseks vajaminev maa-ala, orienteeruvalt 0,69 ha 
valdajaks mittetulundusühing P-RÜHM. Investeeringu teostumisel rahastaja 
(PRIA) positiivse otsuse järgselt sõlmida ühinguga ka avaliku kasutamise kok-
kulepe kehtivusega 01.02.2021. Ülejäänud osa Palupera põhikooli kinnistust 
jääb endiselt valla hallatava asutuse Palupera põhikool valdusesse.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga 

mitteliitunuks lugemiseks.

18.02.2011:

 Väljastati kirjalik nõusolek Hellenurme maakultuurimaja-vallamaja-raa-
matukogu hoones automaatse tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.
  Kinnitati Hellenurme maakultuurimaja-vallamaja-raamatukogu hoones 

automaatse tulekahjusignalisatsiooni projekteerimistööde ja paigaldustööde 
hanketeate subjektiks AS G4S Eesti (reg kood 10022095). Tunnistati AS G4S 
Eesti pakkumus käibemaksuta 2449,73 eurot edukaks ja lubati vallavanemal 
sõlmida vastav hankeleping. Eraldati Palupera valla eelarve reservfondist 
489,95 eurot hankelepingu sõlmimiseks, käibemaksukulude katmiseks. Tööd 
teostatakse tulenevalt Lõuna-Eesti Päästekeskuse riikliku tuleohutusjärel-
valve ametniku ettekirjutusest nr 7-6/3750 (26.11.2010).
 Väljastati kirjalik nõusolek  Nõuni maakultuurimaja hoones automaatse 

tulekahjusignalisatsiooni paigaldamiseks.
 Kinnitati Nõuni maakultuurimaja hoones automaatse tulekahjusignalisat-

siooni projekteerimistööde ja paigaldustööde hanketeate subjektiks AS G4S 
Eesti (reg kood 10022095). Tunnistati AS G4S Eesti pakkumus käibemaksuta 
1252,99  eurot edukaks ja lubati vallavanemal sõlmida vastav hankeleping. 
Eraldati Palupera valla eelarve reservfondist 250,60  eurot hankelepingu 
sõlmimiseks, käibemaksukulude katmiseks. Tööd teostatakse tulenevalt 
Lõuna-Eesti Päästekeskuse riikliku tuleohutusjärelvalve ametniku ettekir-
jutusest nr 7-6/3757 (29.11.2010).
 Väljastati projekteerimistingimused Neeruti külas Mäe-Piiri kinnistule talli 

ja maneeþi projekteerimiseks.
 Anti üks kutseõppeasutuse õpilase toetus 40 eurot, kümme ühekordset 

toetust á 20 eurot, üks kutseõppeasutuse lõpetamise toetus 30 eurot ja üks 
küttepuude toetus 65 eurot.
  Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavalitsuse korralduse nr 2-1/115 

(09.07.2010) punkt 2.4 notariaalse tähtajatu veekasutuskorra sõlmimisko-
hustuse osas toetuslepingu sõlmimise eelselt. 
Ermo Kruuse ja Arne Kruuse taotluse „Päidla küla puurkaevu rajamine ja 
veetorustiku uuendamine“ toetuslepingu sõlmimise tähtpäeva pikendati 
30.märtsini 2011 .
  Kinnitati Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimistööde omanikujä-

relvalve teenuse hanketeate subjektiks KOBRAS AS (reg kood 10171636). 
Tunnistati KOBRAS AS pakkumus käibemaksuta 1724 eurot edukaks. Lubati 
vallavanemal sõlmida vastav hankeleping KOBRAS AS-ga.
  Sügisel 2010 avaldatud hanketeatele avaldasid soovi Hellenurme piirkon-

nas lumetõrjetöid teostada lisaks Elva Kommunaal Grupp OÜ-le AS Sangla 
Turvas (km hind km-ta 10,55 eurot) ja FIE Vahto Sikk Vahi talu (9,52 eurot) 
ning osa Hellenurme piirkonna teedele ka FIE Jaanus Juhkam Jaanimäe talu 
(9,97 eurot). Kõige edukama pakkumuse teinud FIE Vahto Sikk Vahi talu, 
kes teostab lumetõrjetöid ka Palupera piirkonnas, nõustus läbirääkimiste 
järgselt võtma enda teenindada lepingu lisana ka Hellenurme piirkonna. 
Palupera vallavalitsuse kriisikomisjoni erakorralise koosoleku otsusega lõpe-
tati Hankeleping nr 6.1-13/10/21 Elva Kommunaal Grupp OÜ-ga 1.veebruarist 
2011. Vallavanemal lubati sõlmida vastav lepingu lisa.
  Tunnistati vastavateks Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimistööde 

hankele õigeaegselt laekunud AS ERVIN EHITUS, JAAGOR GRUPP OÜ ja Balti 
Vara Fassaadid OÜ pakkumused. Tunnistati edukaks AS ERVIN EHITUS  pak-
kumus, maksumusega 29280 eurot, käibemaksuta. Eduka pakkumuse eelis 
– kõige madalama hinnaga pakkumus, kõige soodsam. Edukas pakkumus 
loetakse vastuvõetuks ja korraldus jõustunuks 7.märtsist 2011.a. Hankeleping 
sõlmitakse ja töödega alustatakse suvel 2011. Projekti kaasfinantseerib MTÜ 
Hellenurme Mõis 3637 euroga, finantseerides kalastamiseks ujukitel purde 
ehitamist.
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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

12. veebruaril tähistas tantsurühm Helles 
viiendat sünnipäeva Hellenurme Maakul-
tuurimajas. MTÜ Tantsuklubi esinaine Elsa 
Komlev soovis 2005. aasta suvel luua Helle-
nurme naisrahvatantsu rühma. 3. augustil 
tulidki kohaliku kultuurimaja saalis kokku 
rõõmsameelsed naised. 
   Meie tantsuõpetaja Merike Allik oli 

tore, sõbralik ja nõudlik. Esimese tantsuna 
sai selgeks „Voortants“. Tantsijad õppisid 
ringis liikumist labajalasammuga nii vastu- 
kui ka päripäeva, kehapainutusi paremale 
ja vasakule, käevangus liikumist vaheldu-
valt parema ja vasaku käe tõstmisega, tei-
neteisele otsavaatamist naeratusega. 
     Järgmised tantsud olid juba raskemad: 

„Vana reilender“, „Oige ja vasemba“, „Läti 
seltskonnatants“, lõbus ja särtsakas „Kalle-
Kusta“. Viimane tants tekitas elevust nii 
tantsijatele kui ka publikule. Nii nagu igas 
tantsurühmas – on tulijaid ja lahkujaid, 
lõpuks jäi Hellese rühma tantse õppima 
seitse tantsupaari. 
   Elsa kirjutatud projektidest saadud 

rahade eest osteti tantsijatele esinemisrii-
ded – punased pluusid, pikad mustad seeli-

Hellese juubelipidu
kud ja mustad kübarad punaste roosidega. 
Hiljem täiendati riietust valgete pluuside, 
siniste siidsallide ja heegeldatud musta-val-
gete kübaratega. 
   Rahvatantsijate peol Rõngus jäime silma 

oma lõbusate tantsude ja kenade riietega 
tuntud tantsuõpetajale Aleks Rajale. Aleks 
kutsus meid esinema 2006. aasta Elva VIII 
Memme-Taadi Lustipeole „Mu kodu“. 
Juba viiel kevadel, igal maikuu viimasel 
pühapäeval, oleme tantsinud Elva Laulu-
väljakul Memme-Taadi Lustipidudel uute 
õpitud tantsudega. 
   2007. aasta sügisel alustati kaheksale 

tantsupaarile rahvarõivaste muretsemist. 
Särgid, triibuseelikud, põlled ja tanud õm-
meldi Otepääl. Sukad kooti ja masintikan-
did pluusidele ja põlledele tehti samuti 
Otepääl. Pastlad valmistati Keilas Naha 
talus. Kõik see võttis palju aega ja alles 
aasta pärast sügisel said tantsijad endale 
kaunid rahvarõivad. 
   Tantsurühm Helles on viie aasta jooksul 

esinenud Hellenurme Maakultuurimajas, 
mõisapargis ja Lõuna-Eesti Hooldekesku-
ses; Palupera Põhikoolis unustatud mõisate 

üritustel ja naistraktoristide VIII kokkutu-
lekul; Nõunis, Otepääl, Tõrvas, Rõngus, 
Konguta memme-taadi tantsupeol, Elva 
linna kodukandipäevadel ja memme-taadi 
lustipidudel; Rannu Tantsutaldadel, Pala-
muse Suurel Paunvere laadal ja väljanäi-
tusel; Mooste linalaadal, Põlva Intsikur-
mu memme- taadi rahvapeol „Mu isamaa 
armas“; Olustvere mõisapargis Lõuna-
Eesti memme-taadi suvepeol „Krahvile 
külla“. 
   Kümme vaprat tantsijat: Elsa, Malle, 

Virve, Ilme, Helgi, Siina, Elle, Anita, 
Ester ja Maie on tantsinud rühma loomise 
algusest tänaseni. Tantsimine teeb meele 
rõõmsaks ja peletab tervisehädad. 
   Tantsuõpetaja Merike! Siiras tänu Sulle, 

49 särtsaka ja rõõmsa tantsu eest, mida Sa 
oled meile õpetanud viie aasta jooksul. 
Soovime, et reipuse sära Su hinges iialgi 
ei väsiks!
   Uuele tantsuõpetajale Anne Udeküllile 

rõõmsat meelt, jõudu, jaksu tantsude õpe-
tamisel! 
    Elsa, oled palju kiidusõnu väärt! Sina 

oled rahvatantsurühma Helles looja ja vä-
simatu hing, edukate projektide kirjutaja 
ja esinemisriiete tellija. Meie tantsurüh-
ma nime Helles mõtles välja Elsa abikaasa 
Heino Komlev. Aitäh! 
   Tantsurühm „Helles“ tänab Palupera 

vallavanemat Terje Korssi ja Palupera Val-
lavalitsust, kes on olnud kaasfinantseeri-
jaks Elsa kirjutatud projektidele ning on 
lahkelt lubanud tantsuproovideks kasuta-
da kultuurimaja saali. 
  Täname ka Palupera Põhikooli direkto-

rit Svetlana Varikut, kes lubas meil külmal 
talveperioodil proove läbi viia soojas koo-
lisaalis. Suured tänud ka Otepää Lihatöös-
tusele „Edgar“ ja Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa Ekspertgrupile toetuste eest! 
   Hellese tantsijatele jääb soovida sirget 

selga ja kerget jalga! Juubelid tulevad ja 
juubelid lähevad, hing jäägu ikka nooreks! 
   Tantsurühm Helles esines oma sünni-

päevapeol kümne tantsuga kahes erinevas 
riietuses. Lõbusate lauludega esines Puka 
valla segakoor U-Tuur Evald Raidma ju-
hendamisel. Tantsuks mängis ansambel 
„Lycille“. Meeleolukas pidu kestis süda-
ööni. Hellese tantsija MAIE KALBUS

Laupäeval, 19. veebruaril toimus Nõuni 
kultuurimajas lõbus noortepäev. Män-
gisime erinevaid lauamänge ehk toimus 

lauamängude turniir. Järgmisel pühapäeval 
saame kokku Hellenurme noortekas, et võis-
telda piljardis ja lauatennises. Nii viivad Hel-
lenurme ja Nõuni noored ellu omaalgatuslik-
ke projekte, mida rahastab Valgamaa Part-
nerluskogu Leader Eesti meetme Noorte 
võimalused maal raames. 
   Päeva põhisündmus oli aga Nõunis 

noorte oma noortetoa avamine. Idee sai 
taotluseks Valgamaa Partnerluskogule ja 
objekti omaniku, Palupera valla nimel esi-
tatud juba  aasta tagasi. Rahastaja aktsep-
teeris oma määruse nõuetest juhindudes 
meie valikut. See on kohalik noorte es-
indajast majandustegevuse registris olev 

ettevõtja Evicon OÜ, kelle hinnapakku-
mus oli 81 000 krooni (käibemaksuta).
   Nii saime koos päris oma tuba kujunda-

da – sobitada vana uuega ja kivi puiduga, 
valida sisustuse. Hinnapakkumus sisaldas 
lisaks remondile ka köögimööbli (kapid, 
kraanikauss, nurgadiivan, laud, toolid, 
kummut) ja tehnika (külmkapp, elekt-
ripliit praeahjuga, valgustid, õhupuhasti, 
boiler). Omapanusena ehitas ettevõtja ko-
duvalla noortele toas välja enamus elektri- 
ja vee-kanalisatsiooni-ühendused. Tänusõ-
nad rahastajatele, ehitajatele! 
   Noortetuba avati suure rõõmu ja tordi-

ga. Lint läbi lõigatud, saime kõik minna 
uudistama oma uut tuba. Soolaleivapeoks 
küpsetas vallavanem Terje Korss kingi-
tuseks oma esimese leiva, mis oli muidu-

gi superhea. Lõbusam on aega viita Val-
gamaa Partnerluskogu kingitud lauamän-
gu mängides, morssi valada Hellenurme 
noorte kingitud kannust, süüa ehitaja 
Evicon OÜ kingitud komme ning teed 
juua uutest kultuurimaja kingitud tassi-
dest. Külalised jätsid külalisteraamatus-
se häid soove ja mõtteid. Pidu jätkus dis-
korütmis hiliste õhtutundideni. 
   Vahva, et meil on nüüd oma tuba koos 

kööginurgaga, kus saame küpsetada, koos 
istuda ja lihtsalt mõnusalt aega veeta. 
Tore, et meie valla noortel on rõõmu ja 
tahtmist üheskoos elu põnevamaks ning 
huvitavamaks muuta.

MERILY ja DAIRY

Nõuni noored said endale päris oma noortetoa

Palupera vallavalitsus kuulutab välja KONKURSI 

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse 
noortejuhi töökoha täitmiseks.

Tööaeg – osaline tööaeg, 0,5 kohta.
Tööle asumise aeg – märtsikuu keskel 2011. Esialgu tööle-
ping aastaks.
Tööülesanded.
Kavandada, korraldada, koordineerida noortele (7-26) vaba 
aega sisustavaid tegevusi.
Nõustada noorte omaalgatuslikke projekte, viia läbi koolitusi.
Propageerida ja toetada noorte omaalgatust.
Otsida keskuse töö korraldamiseks lisavõimalusi ja -vahen-
deid.
Töötada välja ja osaleda noortekeskusele vajalike dokumen-
tide, kavade väljatöötamisel.

Propageerida mitteformaalset õppimist ning töökasvatust.

   Soovitused kandidaadile: varasem noortega töötamise/koostööprojek-
tide kogemus, hea pingetaluvus, huumorimeel, aktiivsus, organiseerimis-
võimelisus, usaldusväärsus, enesekindlus, suhtlemisoskus, soovitavalt 
vähemalt omandamisel kõrgharidus (erialaks noorsootöö, pedagoogika, 
sotsiaaltöö, psühholoogia või kultuur), B-kategooria autojuhiluba ja 
võimalus kasutada sõiduautot, inglise keele oskus ametialase sõnavara 
valdamisega, hea arvuti kasutamise oskus, projektijuhtimise kogemused.
   Omalt poolt pakume – rutiinivaba tööd, arenemisvõimalust, 
koolitusi, paindlikku töögraafikut, kuupalka 160 eurot.

CV-d ning motivatsioonikirja, kus toodud ära ka nägemus 
teostamist vajavast esimesel aastal ootame hiljemalt märtsiks 
aadressile: terje@palupera.ee.

Valimiste info
Riigikogu valimised toimuvad 6. märtsil 2011. 

Valimisjaoskond nr 1 asub Palupera valla Hel-
lenurme külas Hellenurme maakultuurimajas. 
Valimisjaoskonna moodustavad Hellenurme, 
Palupera, Mäelooga, Atra, Astuvere, Urmi, Mä-
elooga ja Miti külad. 
Jaoskonnakomisjoni esimees on Toomas Kikas ja liik-
med: Merike Terve, Maire Lemberg, Maimu Noorhani, 
Imbi Parvei, Maire Voolaid. Asendusliikmed: Heli Elb-
son ja Alfred Veemees.
Valimisjaoskond nr 2 asub Palupera valla 
Nõuni külas Nõuni maakultuurimajas. Valimis-
jaoskonna moodustavad Nõuni, Lutike, Makita, 
Päidla, Räbi ja Neeruti külad.
Jaoskonnakomisjoni esimees on Merli Maranik ja liik-
med: Anne Viks, Astra Andressoo, Nikolai Metslind, 
Hilja Tamm ja Tarmo Viks. Asendusliikmed: Malle Kõll 
ja Vaike Viks.

Eelhääletamist korraldavad mõlemad valimisjaoskon-
nad. Eelhääletamine 28.02.-02.03.2011 kell 12.00-20.00.
Valimisjaoskond nr. 1 korraldab eelhääletamist ka 
väljaspool elukohajärgset valimisjaoskonda ja hää-
letamist valija asukohas.
Hääletamise aeg valimispäeval kell 9.00-20.00.

Täiendav info telefonil: 76 56 318.

Olete oodatud

EESTI Iseseisvuspäeva 
KONTSERT-AKTUSELE

laupäeval, 26. veebruaril 
kell 14 Nõuni kultuurimajas.

Volikogu esimehe ja 
vallavanema tervitused.

Esinejad koduvallast
Buss ringil: Palupera, Hellenurme teerist 

12.55 – Hellenurme – Päidla – Nõuni.

Head sportlikud valla elanikud
5. märtsil algusega 11.00 toimub 
PALUPERA VALLA SUUSAPÄEV.

Tartu Maratoni rajal, Hellenurme TP 
juures.

Kohal suusabuss, soe jook ja supp.
Parimaile auhinnad. Buss väljub Palupea 

kooli juurest 10.30.
TULE ISA JA VÕTTA SÕBRAD KAASA.

Info: 5139 071 ja www.palupera.ee.
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AMETLIK INFO

Konstaabel Mario Kantsi asendab 
Aarne Vihm

Konstaabel Mario Kants puhkab 21.02. 
– 31.03.2011. Palupera valla kodanikke teenin-
dab sel ajal piirkonnapolitseinik Aarne Vihm, 
mob. 53 42 66 51.

Puka Vallavolikogus

 Nõustuti vallavalitsuse poolt Puka Keskkooli 0-korruse 
ruumide ja spordiplatside avaliku kasutuse ja rendile 
andmise lepingute sõlmimisega.
 Toimus Puka valla 2011. aasta vallaeelarve esimene 

lugemine.
 Muudeti Puka Vallavolikogu 18. novembri 2010 

otsusega nr 19 kinnitatud „Maavara kaevanda-
mise loa väljaandmise kohta“. Kivikandur OÜ esitas 
Keskkonnaametile maavara kaevandamise loa taotluse 
Puka vallas Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre V 
mäeeraldisele. Kohalike elanike pöördumisest lähtudes 
volikogu sätestas otsuses tingimuse, mille kohaselt enne 
maavarade karjäärist väljavedu Kivikandur Osaühingul 
tuleb pöörduda koostööks Maanteeameti poole tee ras-
kusklassi väljaehitamise, tolmutõrje ning liikluskor-
ralduse parendamise küsimustes.
 Kinnitati Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava 

aastateks 2011-2016, millega saab tutvuda Puka valla 
kodulehel www.puka.ee (omavalitsus -arengukavad-
arengukavad-Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava 
aastateks 2011-2016).

Puka Vallavalitsuses

 Nõustuti Aakre külas asuva Aakre viinavabriku kin-
nistuga piirneva kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa, suu-
rusega 4218 m2 erastamisega eelpoolnimetatud kinnistu 
omanikule.
 Nõustuti Soontaga külas asuva Pliuska katastriüksuse 

jagamisega kaheks Pliuska ja Laanehaldja, sihtotstar-
bega maatulundusmaad.
 Arutati läbi Puka valla 2011. aasta eelarve ning otsus-

tati see esitada koos seletuskirjaga volikogule.
 Tutvuti Valgamaa Omavalitsuste ühise jäätmekavaga 

aastateks 2011-2016.
 Otsustati peatada ühel isikul peretoetuse maksmine 

ning jätkata selle maksmist teisele isikule.

Käesolev talv on olnud ilus ja lumerohke, 
kuid  teeb samas ka muret. Inimestel on 
raske, sest sageli on tarvis teid lumest pu-

hastada, kuid ei ole kerge ka metsloomade elu. 
Kindlasti on raske toitu lume alt hankida ja lii-
kumine on sügavas lumes väga keeruline.
   Näljast nõrkadena muutuvad metsloomad sü-

gavas lumes kiskjatele kergeks saagiks. Paraku 

Mõni aeg tagasi sai lubatud kirjutada pi-
kemalt Puka Keskkooli vanema õppe-
korpuse katuse remondist. Lubadused 

on täitmiseks ja nüüd seda ka üritan teha.
   Puka Vallavalitsus on juba pikka aega ot-

sinud Puka Keskkooli hoone remontimiseks 
rahastamisallikaid. Oleme kolmel rahasta-
misperioodil esitanud taotluse KOIT-kavasse, 
mille finantseerimisel on viimastel aastatel Val-
gamaaal enamik koole remonditud. Maakond-
lik hindamiskomisjon ei pidanud Puka kooli 
remonti senini maakonnale piisavalt prioriteet-
seks tegevuseks. Puka kool on jäänud pinge-
reas tahapoole. Oleme saanud teistest projek-
tidest raha väiksemate tegevuste jaoks. Viimas-
tel talvedel on kujunenud oluliseks vajaduseks 
uue õppekorpuse seinte soojustamine ja sügis-
vihmad on andnud märku vanema õppekorpu-
se katusekatte vahetamise vajadusest. 
   2009. aastal tekkis kooli õppealajuhata-

ja kaasabil kontakt Ameerika saatkonnaga 
Eestis ja selle töötajatega. Arenes välja hea ja 
edukas koostöö. Käisime korduvalt vaatamas 
meie vanema õppekorpuse pööningul avane-
vat kena pilti tähistaevast, kahjuks olid tähtede 
asemel hoopis augud katusekivides, mille aeg 
oli neisse purenud. Ka klassides ja koridorides 
oli näha varasemate läbijooksude jälgi. Meie 
suureks rõõmuks otsustasid Ameerika saatkon-
na inimesed aidata meid katuse remontimisel. 
Algas pikk läbirääkimiste ja kooskõlastamiste 
periood. Kuna tegemist on muinsuskaitsealu-
se hoonega, siis tuli tegemised kooskõlastada 
muinsuskaitsega. Rahastamise küsimused tuli 
kooskõlastada Ameerika valitsusega.
   2010. aasta teisel poolel allkirjastasid ehitaja 

AS Merko Tartu ja Ameerika saatkond töövõ-
tulepingu ning tööd algasid.
   Lootsime, et pehme talv soosib meid ja ei ta-

kista ehitustöid, kuid läks siiski teisiti ning ehi-
tajad said tunda tõelist talve. 
   Nagu ikka vanemate majade puhul, ilmnes 

tööde tegemisel üllatusi. Katusekonstruktsioo-
ne avades selgus, et kohati olid tugevad läbijoo-
ksud mädandanud puitkonstruktsiooni seda-
võrd, et koridori lagi rippus millegi najal üleval, 
kuid mis see oli, on tänaseks arusaamatu. Va-
helae talad need igatahes ei olnud, sest neid 
peaaegu polnudki.

   Kooli katuselt tuli välja ka üks ajalooline leid 
kahe raamatu näol, aga sellest kirjutas ajalehe 
veergudel varasemalt ajaloo õpetaja.
   Tööd said siiski ilma kiuste aastavahetuseks 

suures osas valmis, pisitööd lõpetati jaanuaris. 
Koristustööd jäävad kevadeks, sest lumi kattis 
enamuse ehitusprahist.
Tänan ehitajaid ennastsalgava töö eest lumi-

sel katusel ja loomulikult kuulub meie suur 
tänu Ameerika saatkonnale abi eest.

Ilusat talve soovides
vallavanem HEIKKI KADAJA

Puka Keskkooli vanem õppekorpus sai uue katuse

Minu kodu on Eesti

Igal inimesel on kodu ja pere. Kodus on meie 
lähedased. Kodu on meile väga tähtis, kuna 
seal on turvaline olla. Seal on talvel soe ja 

suvel jahe. Sinu kodus hoolitakse sinust. Pere 
keskel saad vanematele muresid kurta. 
   Kodumaa on meile vajalik, et me oleksime 

endaga sarnaste inimeste seas. Neil on sama 
keel, kultuur ja tavad. Oma rahvas on nagu 
su pere, ainult et suurem. Nii suured kui ka 
väiksed pered on tähtsad. Kõik vajavad ko-
dumaad. See on täpselt sama tähtis nagu me 
pere. 
   Inimene on kodumaale tähtis, sest ta võib 

oma tööga aidata riiki arengus. Riigi areng on 
tähtis vabaduse kaitsmiseks. Samuti välisriikide 
abistamiseks, kui  selleks on vajadus. 
   Mulle meeldib Eestis elada. Mulle meeldib 

meie emakeel. See on lihtne ja selle abil saan 
ma sõpradega suhelda. Mulle meeldib ka eesti 
kultuur. Meil on erinevad laulu ja tantsupeod, 
mis on ainulaadsed, sest neid ei toimu üheski 
teises riigis. 
   Ma tahaksin aidata arendada ja hoida eesti 

kultuuri ja keelt. Ma saan selle heaks praegu 
hästi õppida. Minu arust on Eesti maailmas 
väga tähtis riik. 

RAUL SEMSUGOV, Puka Keskkooli 5. klass

Tähelepanu!

Puka valimisjaoskonna asukoht Riigikogu valimis-
tel eelhääletamise ajal 28. veebruarist 2. märtsini 
Puka alevikus Kooli tn 6 Puka vallamaja ruumides 
kell 12–20, kus saavad eelhääletada kodanikud, 
kelle rahvastikuregistrijärgsed elukoha andmed 
on registreeritud Puka valla järgi, samas saavad 
eelhääletada valijad väljaspool elukohajärgset 
valimisjaoskonda.

Valimispäeval, 6. märtsil hääletamisruum 
Puka alevikus Kesk tn 47 Puka rahvamajas, kus 

saab hääletada kell 9-20.

Kodus hääletamine toimub valimispäeval 6. 
märtsil. Kui valija terviseseisundi või mõne muu 
mõjuva põhjuse tõttu ei saa hääletada hääletamis-
ruumis, võib ta taotleda kodus hääletamist. Selleks 
tuleb esitada vallavalitsusele või jaoskonnako-
misjonile (aadressil Kooli tn 6, Puka alevik 67217 
PUKA) kuni valimispäeva kella 16.00ni kirjalik 
taotlus.

Info telefonil 766 9412, 510 0177.

ei ole seda mõistnud hoolimatud koeraoma-
nikud, kes lasevad koertel vabalt ringi joosta. 
Tihti ei tea, ega tunne koera omanik huvi, 
mida tema loom kodust kaugemal või öösel 
teeb. Viimastel päevadel on olnud mitmeid 
juhtumeid, kus hulkuvad koerad on murdnud 
hädas metskitsi. Murdma õppinud koer aga ei 
taha seda ametit unustada ja seeläbi muutub 
tema käitumine järjest ohtlikumaks.
   Lähenev kevad toob uue koertega seotud 

mure – jooksuaja. Kasvav lohakus sunnib 
koeraomanikele meelde tuletama, et Puka 
vallas kehtivad avaliku korra eeskirjad ja 
koerte ning kasside pidamise eeskirjad.
   Nendest kordadest lähtuvalt peab iga koera 

omanik teadma, et hulkuva looma võib ära viia 
koerte varjupaika ja looma tagastamisel tuleb 
tasuda kõik kulud. Lisaks võib lohakaid looma-
omanikke karistada väärteomenetluse korras.
   Usun,et me kõik soovime aidata rasketes 

oludes metsloomi ja meist keegi ei soovi olla 
hulkuva koera ründamise ohvriks. Seepä-
rast kutsume inimesi üles oma koeri kinniselt 
hoidma aias või ketis.

Vanemkonstaabel ARNE VIHM, Puka Vallavalitsus

Üleskutse koeraomanikele!

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi 
koostöös toimuva meenutuste kogumise 
eesmärk on teada saada Naiskodukaitse, 

Kodutütarde ja Noorte Kotkaste liikmete ja juhti-
de igapäevase tegevuse, elu-olu ja väljaõppe kohta 
enne Teist maailmasõda. 
   Kuna ennesõjaaegseid organisatsioonide liik-

meid on jäänud vähe, ootame tänuga ka selli-
seid mälestusi, mida te olete Naiskodukaitse või 
noorte kohta kuulnud kelleltki teiselt: oma isalt-
emalt, vanaisalt-vanaemalt, sugulaselt, naabrilt 
või naabri sugulaselt (need, kes teile mälestu-
si on jaganud, ei pruugi ka ise olla olnud Nais-
kodukaitse, Kodutütarde ja Noorte Kotkaste 
organisatsioonide liikmed). Oodatud on ka en-
nesõjaaegsete kodutütarde ja noorkotkaste mä-
lestused Naiskodukaitse kohta.
   Kui teil on säilinud dokumente, fotosid või 

muid kirjalikke või esemelisi materjale, oleme 
tänulikud ka nende üle. Kui tunnete mõnda en-
nesõjaaegset naiskodukaitsja või kedagi, kes 
sooviks NKK kohta mälestusi jagada, aga kui 

teil endal pole aega või võimalust teda intervju-
eerida, siis palume sellest teada anda kas aad-
ressil tartu@naiskodukaitse.ee või telefonil 511 
3823 (Leane Morits).

Alltoodud küsimused on mõeldud aitamaks 
meenutuste kirja panemisel. Kui te oskate vas-
tata ka vaid ühele alltoodud küsimustest, on teie 
vastus teretulnud.

1. Kui aktiivsed oldi organisatsioonilises tegevu-
ses?

2. Milliseid üritusi korraldati lisaks väljaõppe-
le (nt peod, loteriid, korjandused, heate-
gevus, loengute pidamine väljapool orga-
nisatsiooni, jm)? Mis üritused teile üldse 
meelde on jäänud?

3. Milline oli ürituste korralduslik pool – kes or-
ganiseeris, kus kokku saadi, millest räägi-
ti?

4. Kas tegevusega seoses oli mingeid muresid-
takistusi? Kuidas need lahendati?

5. Kuidas tuldi üritustele kaugemalt? Kas NKK, 
KT ja NK tegevuse raames üldse oma ko-
dukohast kaugemal käidi? Kas on jäänud 
meelde mõni üle-eestiline üritus, millel 
naiskodukaitsjana, kodutütrena või noor-
kotkana osalesite?

6. Kust ja kuidas hangiti vormid (kes õmbles, mis 
materjalist, kas materjale oli erinevaid)?

7. Kuidas ja kas said ringkonnad /jaoskonnad / 
malevad oma lipud? Mis neist lippudest 
nüüdseks on saanud?

8. Milline maine oli Naiskodukaitsel kohalike 
elanike hulgas?

9. Kes olid kohaliku Naiskodukaitse jaoskon-
na liikmed (taluperenaised, õpetajad, kes 
veel)?

10. Kes olid noorteorganisatsioonides juhid 
(õpetajad, kaitseliitlased, naiskodukaits-
jad?)?

11. Mida mäletate Naiskodukaitse, Kodutütar-
de ja Noorte Kotkaste tegevusest pöörde-
listel aegadel (1938-1940)?

12. Kas oskate veel midagi meenutada, mida 
eelpool ei küsitud?

Mälestuste kogumine kestab 15. novembri-
ni 2011. Mälestused palume saata aadressile: 
Eesti Rahva Muuseum, Veski 32, 51014 Tartu. 
Märksõna „Naiskodukaitse“.
   Saadetud kaastööd säilitatakse Eesti Rahva 

Muuseumi arhiivis.

Naiskodukaitse ja Eesti Rahva Muuseumi koostööprojekt mälestuste kogumiseks
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Sangaste valla 

omastehooldajate kohtumine 

Pühapäeval, 27. veebruaril kell 12.00 
Sangaste Seltsimajas 
Kaija Kõiv tutvustab kunstiteraapiat ning Marju Karavin õpetab 
juukselõikust.
Kohvilaua katame ühiselt. ÜRITUS ON TASUTA.

AMETLIK INFO

Sangaste Vallavolikogus
27.01.2011

 Võeti vastu 2011. a vallaeelarve mahus 1 308 460,41 
eurot.
 Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32 000 euro 

suurune arvelduslaen.
 Määrati 2010. a majandusaasta aruande auditeerijaks audii-

tor Ulvi Sloog.
 Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks 

kasutavale volikogu esimehele Rando Undrusele hüvitist 
64 eurot kuus ajavahemikul 1. jaanuar 2011. a - 31. detsember 
2011. a.
 Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasu-

tavale volikogu aseesimehele Tõnu Saarmanile hüvitist 32 
eurot kuus ajavahemikul 1. veebruar 2011. a - 30. juuni 2011. 
a ja 1. september 2011. a - 30. november 2011. a.
 Kehtestati vallavanema Kaido Tambergi kasutuses oleva 

ametiauto kasutamise kulunormiks 320 eurot kuus ja mobiil-
telefoni kasutamise kulunormiks 85 eurot kuus.
 Võeti vastu Restu külas asuva Kiisa kinnistu detailpla-

neering, mille avalik väljapanek toimub Sangaste vallamajas 
ajavahemikul 15.–28. veebruar 2011. a.
 Moodustati Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjon 

koosseisus Rein Areng, Heili Freimanis, Kairi Gross, Toomas 
Kuus, Annika Leppik ja Janno Sepp (esimees). Komisjoni asen-
dusliikmeteks nimetati Priit Areng ja Aivar Oja.

Sangaste Vallavalitsuses
 Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti 

Energia Võrguehitus Sarapuu külas Sarapuu I alajaama 
kinnistu – Sepakalda kinnistu lõigul alajaama ja elektri 
maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks, Riigimetsa 
Majandamise Keskusele Lossiküla külas asuva Kiige-
Tammiku tee rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja 
Riigimetsa Majandamise Keskusele Tiidu külas asuva 
Tiidumäe-Kuusmetsa tee rekonstrueerimisprojekti koosta-
miseks.
 Väljastati ehitusluba osaühingule Finlaid Tiidu külas 

Togerpuu kinnistul asuva puidutööstuse hoone rekonstrueeri-
miseks ning osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk Sarapuu 
külas Sarapuu kinnistu – Sepakalda kinnistu lõigul komplek-
talajaama, elektri maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi 
ehitamiseks.
 Nõustuti Mäeküla külas asuva 69 583 m2 suuruse Serva 

maaüksuse erastamisega Virko Vähile.
 Nõustuti Kurevere külas asuva Käärike-Kivi katastriük-

suse jagamisega kolmeks katastriüksuseks nimedega Käärike-
Kivi, Kivisoo ja Käärimäe ning Mäeküla külas asuva Verlaski 
katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega 
Rehemetsa ja Verlaski.
 Valiti osaühingu Sanva juhatajaks Rein Areng.
 Eraldati vallaeelarve reservfondist 64 eurot vallavalitsuse 

sõidukite ülalpidamise kuludeks.
 Kinnitati Sangaste Pansionaadi hoolealuse hooldamiskulu 

arvestuslikuks maksumuseks ühe hoolealuse kohta 511,30 
eurot kuus.
 Otsustati anda 2011. aastaks maamaksuvabastus kol-

mekümne üheksale vastava avalduse esitanud isikule kogu-
summas 375 eurot.
 Otsustati lugeda seitse isikut korraldatud jäätmeveoga mit-

teliitunuks.
 Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks 

õpilaste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule kogu-
summas 147,06 eurot.
 Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele 

isikule kogusummas 1677,31 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse 
saajale kogusummas 30 eurot.
 Määrati 2010./2011. õppeaasta 3. ja 4. õppeveerandiks ühe-

kordne sotsiaaltoetus kahekümne kuue õpilase koolitoidu 
kulude katmiseks ja nelja lapse lasteaiakulude katmiseks. 
Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldus.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus 

ühele isikule.
 Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
 Väljastati viiele isikule liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.

Georg Tiidemäe  18. veebruaril

SÜNNID

Vabariik saab taas aasta võrra vanemaks. 
Kodanik ei vanane, sest kodanikkond on 
ajatu. Kodanikkond on need põlvkon-

nad, kes riiki ehitavad ja hoiavad teda parasja-
gu käes olevas ajas ja olustikus. Seda sõltumata 
vanusest ja ilmavaatest. Küll peaks aga muidu 
ajatu Kodanik koos Riigi vananemisega saama 
kogenumaks, targemaks ja enam oma riigiga 
kokku kasvama. 
   Meie rahval on vaid üks Oma Riik. See riik 

on Eesti Vabariik oma iludes ja ka hädades, 
oma murede ja rõõmudega. Oma Riik oma 
rahva koduna on meie jaoks õnnelike aja-
looliste kokkusattumuste ja eri põlvkondade 
selge tahte ja võitluse vili. Seda julgelt välja-
võideldut ja verega makstut tuleks osata hin-
nata enam, kui seda ehk praegu tehakse. See 
on meie edasikestmise garantii, meie järelpõl-
vede kodu. Nii väikese riigi edukaks ja jätku-
suutlikuks juhtimiseks peab olema suur hulk 
üksteisest hoolimist, kainet tarkust ja riigime-

helikkust. Hulga enam, kui ehk praegu tunda 
võib.
   Oma Riigi asjadesse ei tohiks suhtuda nagu 

seebiooperisse. Seebikas lõppeb pisarate ja 
subtiitritega, kus ootamas ees veel vähemalt 
sada seriaali, milles paremad ajad on alati ees 
ootamas. Riigil jäävad seebiooperlike valitse-
misvõtete puhul ja Kodanikul taolise suhtu-
mise juhul lõpuks vaid pisarad ja järge enam 
ei tule. Siinkohal on meile suureks eesku-
juks skandinaavlased oskusega Oma Riiki 
hoida. Riigiasjad ja meelelahutus osatak-
se hoida enamasti lahus nii päriselus kui ka 
omas mõistuses. Tsirkus ja leib on siiski erine-
vad asjad. Meie oludes kiputakse neid sageli 
samastama.
   Iga Riik algab Kodanikust. See, kuidas ja 

mida mõtleb Kodanik ja mismoodi ta käitub, 
teeb Riigile näo ja määrab Tema tuleviku. 
Riik ei ole ühepäevaprojekt, kus saab otsusta-
da vaid hetkeemotsioonide läbi ja kerglastel 

kaalutlustel. Riik on ka Uue Kodaniku kodu 
… meie laste- ja lastelaste kodude kodu! Oma 
Riiki tuleb suhtuda vastutustundega ja lisaks 
õigustele näha ka oma kohustusi. Parafrasee-
rides USA kunagist presidenti, et kui küsida 
riigilt, mis see on sinu heaks teinud, küsi enne, 
et mida oled sina riigi heaks teinud? 
   Ja riigi heaks saab üsna lihtsalt teha väga 

palju: olla teadlik Kodanik ja kasvatada oma 
lapsed Oma Riigi kodanikeks. Pisut mõeldes 
selle üle, mis on lõbu ja mis on elu, teha otsus-
ed nii, et hiljem häbi ei oleks. 
   Kallid kogukonnad ja head kodanikud! Hei-

sakem Oma Riigi aastapäeval trikoloorid, 
lubage omale väike kiluleib ja ehk pits pee-
nikest riigiviinagi ning tundkem heameelt, 
et meil on olemas see meie Oma Riik, mida 
väga paljudel meist palju suurematel rahvas-
tel pole!
   Vabariigi terviseks! Elagu Kodanik ja elagu 

Perekond! 
    Head Vabariigi aastapäeva!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Kodanik ja Vabariik

Juba teist aastat toimusid Sangaste valla lah-
tised võrkpallivõistlused. Tänavu oli info 
levinud hästi, sest kohal oli 12 meeskonda 

Valga- ja Võrumaalt. Kuna meeskondi oli palju, 
siis mängiti kolmes alagrupis. Iga alagrupi võitja 
läks edasi finaali. Mängud olid väga tasavägised. 
Karika võitis Tõrva KEK koosseisus Aigo Jaani, 
Eedu Ilisson, Sergei Pinis, Janek Pisartžik, Mari 
Loorman ja Karolin Raudsepp. Teise koha sai 
eelmise aasta parim Oti ning kolmanda koha 
Otepää võistkond. 
   Võistlus toimus tänu suurepärastele spon-

soritele, kes lahkelt toetasid auhindadega. 
Auhinnad panid välja: Sanwood AS, Kesa-
Agro OÜ, Finlaid OÜ, Sangaste Linnas AS, 
AS Silva-Agro, FIE Rein Männiste. Suur 
tänu Kohaliku omaalgatuse programmile, 
kes on võimaldanud soetada  uued pallid ja 
võrgu. Tänan ka Priit Arengut ja MTÜ San-
gaste Spordiklubi, kes kogu ürituse korraldas 
ning abilisi Triinu Helbret ja Greete Arengut. 
Samuti kõiki osavõtjaid ja pealtvaatajaid! 
   Kohtumiseni järgmisel aastal!

Protokollija ELIIS ARENG

Sangaste valla lahtised võrkpalli-
võistlused võitis Tõrva KEK

11. veebruaril kogunes seltskond julgeid tui-
suilma trotsijaid Sangaste seltsimajja, et kaeda, 
mida naabermaakonna näiteringil meile pak-
kuda. Ja uskuge, oli mida vaadata. Roosi osa-
täitja pakkus nii pingelist vaatemängu, et avas-
tasin etenduse lõpustseenide ajal hinge kinni 
hoidmas. Nii tore on külla kutsuda harras-
tus- ja külateatreid. Neil truppidel ei ole erili-
si nõudmisi lava ega saali suhtes. Põhiline soov 
on mängida soojas majas, soojade südametega 
inimestele. Seekord oli neid saalis vähevõitu, 
sest teed olid tuisuvallised ja tuul proovis sel-
gitada, kas on inimeset tugevam. Ja oligi.
   Sel kevadel on Sangaste seltsimajas etendu-

mas veel kaks näitemängu. Jälgige reklaami ja 
leidke võimalus külastada meie ilusat ja sõbra-
likku maja.
   Ning südames on soov, et edaspidi oleks 

igal kuul üks näitemäng Sangaste seltsimaja 
laval. Et inimestel oleks mida oodata ja põhjus 
kodust välja tulla.

MERLE TOMBAK

Paistu näiteringi „Kõik 
armastavad Roosit” – 
tõeline kompvek tormises 
talveilmas

Sangaste seltsimajas 11. märtsil

algusega 20.00

SUUREJOONELINE 

NAISTEPÄEVA PIDU

Laval volikogu ja vallavalitsuse mehed 
– sest oma rahvaga neil meeldib olla koos.

Segarühm “Kõvverad Kõdarad” tavapärases 
ja tavapäratus situatsioonis.

Tantsuks mängib ansambel Retro Trio 
(Tallinnast)

Sissepääsu lunastus 4 eurot.

Info ja laudade broneerimine: 
Merle Tombak, 5647 2632.

Meelepärase söögi-joogi võtame ise kaasa.

Pere talispordipäev ja 

VASTLAPÄEV
Pühapäeval, 6. märtsil kell 12.00

Keeni külas KELLAMÄEL
 Suusatamine
 Kelgutamine
 Lumelauahüpped
 Võistlusmängud
 Vastlapäeva pikim liug!

Kohapeal pakutakse kuuma teed ja suppi.

Perepäeva korraldab Sangaste valla avatud noorte-

keskus Keenis.

Lisainfo Rait Elvet, 5664 8555

Tulge talvemõnusid nautima!

Naistepäevapidu

Sangaste seltsimajas 
8. märtsil algusega 12.00

NAISTEPÄEVAPIDU.
Külas Valga Pille juuksuri

salongi kosmeetik ja juuksur.
Näpunäited ja nipid naha ja 

juuste hoolitsemiseks.
Meeleolu loovad tantsu ja 

lauluga Lüllemäe memmed.
Laua katame ikka ühiselt.

Sissepääs 1 euro.

Olete oodatud!

Teade
4. märtsil alustame väikese, 6keelse kandle ja 
viiuli õpitubadega. Juhendajateks Kersti Salu-
jõe Pukast ja Koidu Ahk Tsirguliinast.
Pillid on seltsimajas olemas ja tunnid on las-

tele TASUTA.
Lisainfo ja registreerimine telefonil 5647 

2632, elektroonselt: merle@sangastevv.ee.
Jälgige reklaami!
Projekt on teostatud Valgamaa Partnerlusko-

gu LEADER-programmi meetme “Noor Val-
gamaa” raames.

Noortekeskuse SVANK² 
huviringid märtsis 
Kutsun lapsi ja lapsevanemaid, vanaemasid-
vanaisasid ning kõiki, kel vähegi huvi noor-
tekeskuses SVANK² alustavatesse huvirin-
gidesse. 

Ringid algavad kell 17.00.

Portselanmaal ja 

käsitöö ring – 08.03, 15.03, 22.03. 

Kunstiring – 01.03, 10.03, 24.03. 

LISAINFO: Rait Elvet (5664 8555, rait.
elvet@mail.ee)

Svank² ootab uusi MTÜ 
liikmeid
MTÜ Sangaste Valla Avatud Noortekeskus 
Keenis kutsub endaga ühinema uusi liikmeid. 
Sisseastumisavalduse saab täita iga noor alates 
15st eluaastast. Sisseastumise tasu on 2€ ja 
aastamaks on 4€. MTÜ koosolek toimub 26. 
veebruaril kell 18.00.
   Noortekeskus on eriti aktiivne loovtegevuse 

vallas: iga kahe nädala tagant toimub kunsti-
ring, käsitööring ning portselanmaal. Koha-
likel on võimalik ühineda linetantsugrupiga, 
mis oma treeningud viib läbi noortekeskuses 
ning noored muusikahuvilised õpivad kitarri. 
Noortekeskuses on võimalik pidada laste sün-
nipäevi, koosolekuid, koolitusi jpm. 
   Oodatud on kõik ettepanekud ja ideed.

Rait Elvet, 5664 8555, rait.elvet@gmail.com
Dea Margus, 5674 3535, deamargus@gmail.com
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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.

Südamlik kaastunne Eduard 
Andrejevile

ISA
kaotuse puhul.

UPM järeltöötlemise kollektiiv.

Elu on vaid üks lühike silmapilk,
aga mälestused kallist inimesest 

igavesed…

Sügav kaastunne Liia Soele ja 
tema perele armsa ema 

LIIDIA
surma puhul.

Otepää Gümnaasium

Teie teenistuses 
porteAUTO 

(kannab 4,5 t) koos 
KRAANAGA 

(tõstab kuni 2 t). 

Kohalesõit poole 
hinnaga. 

Otepää, tööpäevadel 
tel. 76 68 292

Valvetel. 50 89 416.

AKSEL TOOM
22.10.1952-29.01.2011

Teisipäeval, 

1. märtsil 
algusega 17.00 toimub 

Palupera külamajas 

VALIMISDEBATT!

Valijatega kohtuvad 
Kagu-Eesti saadiku-

kandidaadid

Anneli Viitkin (SDE) 
ja 

Peeter Ernits 
(Rahvaliit).

Tulge ja arutame koos 
elu üle maal.
Kohtumiseni!

Ehitus-, remonttööd. 5353 6160

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

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbri-
ketti, 5197 8500

Müüa lõhutud küttepuid. Tel 7654 
300; 5093 453.

Teemantpuurimine, teemantsaa-
gimine, ventilatsioonitööd. 5393 
7857

Müüa kuivad küttepuud Otepääl, 
25 m3, 50 cm, tel 5141 900.

Pime massöör Avo Paap pakub 
teenust Rõngus ja vajadusel tuleb 
ka koju. Info tel 569 59 181.

Vabakoguduse Palverändur kasu-
tatud kaupade pood Pärna 15 on 
suletud vähemalt märtsi keskpai-
gani. Kui kevadel tuleb uut kaupa, 
teatame avamisest nädal aega 
ette.

Üürile anda kõigi mugavustega 
korter Otepääl Kopli tn. Tel. 5552 
3516.

Otepää linnas asuvasse suurde 
majja vajatakse usaldusväärset, 
töökat ja sõbralikku koduabilist. 
Info tel. 5265 407.

KU U LU T U S E DKU U LU T U S E D

ALBERT SUU
20.02.1924-31.01.2011

ARVI SISASK
16.09.1954-04.02.2011

LIIDIA KARTAU
18.07.1937-09.02.2011

PAVEL ANDREJEV
03.10.1941-21.02.2011

E evõte pakub:
Heade ngimustega töökeskkonda.
Konkurentsivõimelist palka arenevas e evõ es.
Püsivat töösuhet.
Omapere soodustusi.
Töö täistööajaga graafiku alusel.
Töö tüüp: täistööaeg, palgatöötaja või lepinguline (vahetustega)

Kandideerimiseks palume saata oma pildiga 
CV: villa.mullerbeck@gmail.com.

Avatavasse hotelli Villa Müllerbeck Otepääl 

VÕETAKSE TÖÖLE: Kokk / koka abi
Töö kirjeldus:
- valmistab hommikusöögi, buffet ja a` la carte toidud,
- valmistoitude serveerimine ja väljapanek,
- vastutab toiduvalmistamise eest vastavalt 
menüükaardile ja standarditele,
- tooraine e evalmistamine, kauba 
vastuvõtmine ning ladustamine,
- kontrollib igapäevaselt tööülesandeid ja 
menüüsid tagamaks vajalikud e evalmistused,
- vastutab oma töökoha ja toiduvalmistamise 
kõrgete hügieeni standarditele vastavuse eest,
- tagab pidevalt kõigi sanitaar-, ohutus- 
ja turvalisusnõuete järgimise,
Kokalt ootame loovat suhtumist, armastust 
toiduvalmistamise vastu, uute ja kaasaegsete 
toidutrendide tundmist, kiirust ja vilumust 
toiduvalmistamisel ning puhtuse ja korraarmastust.
Kui Sa naudid kokatööd, tahad kasutada juba 
omandatud oskusi ja kogemusi või omandada 
uusi, siis võta meiega ühendust!

Administraatorid,
kelle peamisteks ülesanneteks oleks:
- hotelli külastajate sisse- ja väljaregistreerimine,
- külastajatele info jagamine ja abistamine nii 
telefoni ja meili teel kui ka vastuvõtulauas,
- muud sarnased ja seonduvad ülesanded,
- klien de oskuslik ja viisakas teenindamine.
Nõudmised kandidaadile:
- esinduslik välimus;
- oskus vabalt suhelda ees , vene ja inglise keeles;
- posi ivne ellusuhtumine;
- avatud suhtleja;
- energilisus;
- entusiasm;
- sõbralikkus ja op mistlikkus;
-pakkuda kvaliteetse ja sõbraliku 
teeninduse külastajate vastuvõtmisel, 
olla visiitkaart meie hotellile!

Koristaja
EELDAME:
- pos ivsust,
- tugevat töötahet.

Baaridaam/Baarman
kelle peamisteks ülesanneteks oleks:
- külaliste teenindamine,
- organiseerib saali ühtlase täituvuse,
- tellimuste vastuvõtmine ja serveerimine,
- kokteilide valmistamine,
- jookide serveerimine,
- klien dega suhtlemine,
- tellimuse võtmine, täitmine,
- le  ning saali korrashoid,
- kassa tegemine.
Vajalik eelnev töökogemus baaris. 
Ees , inglise ja soome keele tundmine 
suhtlustasemel. Korrektne välimus. Hea 
suhtleja ja pos ivselt meelestatud isik!

Müügijuhid
Nõudmised kandidaadile
* oskus iseseisvalt ja ak ivselt tööd teha,
* soovitavalt eelnev ak ivse müügitöö kogemus,
* eesmärkidele suunatud mõtlemine,
* hea suhtlemis- ja argumenteerimisoskus,
* hea ees  keele oskus kõnes ja kirjas,
* müügile ja meeskonnatööle orienteeritus,
* valmisolek aruannete ja analüüside tegemiseks,
* kõrge töömo vatsioon ja pingetaluvus.

Majahoidja-remondimees
EELDAME:
- pos ivsust,
- tugevat töötahet,
- karskeid eluviise (sinasõprus 
alkoholiga EI TULE KASUKS).

Kaotus on valus, mälestus jääb...
Siiras kaastunne abikaasa, 

ema, vanaema

SIRJE KIISLA
surma puhul.

Südamlik kaastunne Liia ja 
Kalevi perele õe ja tädi kaotuse 

puhul.
Perekond Lõhmus ja Krimses

Tehvandi Spordikeskus pakub tööd 

kokale.

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 07.03.2011 
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 504.

15.märtsini
ÜLE 200 
SOODUSPAKKUMISE 

SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE!

02.-15.märts
kampaania “SUUR SAAK”

Kampaanias 200 
soodushinnaga toodet!

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSE II KORRUSEL

UUS VALIK KEVADISI
VALMISRÕIVAID 
JA JALATSEID!

OTEPÄÄ 
KAUBANDUSKESKUSES

Koolituste sari 

„Kuidas me saame ise oma elukeskkonna 
arengule kaasa aidata?“

Kolmapäeval 9. märtsil kell 18.00 
Palupera koolimajas räägib ajakirjanik 
ja maaelu edendaja REIN SIKK ”Kuidas 
teha asju meie jaoks maailma parimal 
moel?”
Koolitus algab 1,5h loenguga, millele 
järgneb väike kohvipaus ning ca 1h ühist 
arutelu. Koolituse lõpeb umbes kell 21. 

Oodatud kõik Palupera valla elanikud!

ÜRITUS ON TASUTA! TULE KUULAMA!

Võimalusel palume registreerida ennast koolitusele www.
ymarait.blogspot.com või tel. 52 27 830, siis saame üritust 
paremini planeerida. Juhul kui ei ole võimalik registreerida, siis 
olete ikkagi koolitusele oodatud 
Projekti toetab rahaliselt EAS Kohaliku Omaalgatuse Programm ja 
Palupera vald.

2011. aastal on reklaamihinnad järgmised:

1 lehekülg   290x380 mm 319,56  5 000 kr

½ lk           142x380, 290x190  159,87  2 500 kr

1/3 lk         290x130, 93x380  111,85  1 750 kr

 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 83,09  1 300 kr

1/8 lk         93x144, 142x95, 290x46     44,74  700 kr

1/12 lk       93x95, 190x46, 44x190    31,96  500 kr

1/24 lk       93x46, 44x95    19,17  300 kr

1/48 lk       44x46   9,59  150 kr

Lehes saab avaldada  

kuulutusi ja 
reklaame

Reakuulutus  - 20 krooni rida (26 tähemärki)

Leinakuulutus - 40 krooni

Leinakuulutus luuletusega - 60 krooni

Leinakuulutus pildiga - 100 krooni

Kordus-
reklaami 
avaldamisel 
on 
soodustus 

10%.
Hindadele käibemaksu ei lisandu. 

28. veebruaril kell 10.00 
Otepääl Hurda tänava 

petangiväljakutel toimub 
Lõuna Prefektuuri segatriode 

LUMEPETANK.
Info: Tõnu Ainsoo 52 33 299

Fotokonkurss 
„Otepää – paik, kus 

olla on hea”.
Võisteldakse kolmes kategoo-

rias:

-parim loodusfoto, -parim 
foto üritusest, -varia.

Konkurss kestab 
31. märtsini 2011. 

   Lisateave: Monika Otrokova 
766 4811; 505 8970

 e-post: monika@otepaa.ee.
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