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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Eesti Vabariigi President 
Kersti Kaljulaid külastas Otepääd

Ilmub 2 KOrda KuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

President Kersti Kaljulaid 
vi ibis 16.-17. märtsi l 
Valgamaa visiidil ja külastas 
selle raames ka Otepääd. 
President käis Tehvandi 
Spordikeskuses ja kohtus 
piirkonna turismi- ja spor-
diarendajate ning Otepää 
valla juhtidega.

Tehvandi Spordikeskuses andsid rii-
gipeale ülevaate piirkonna turismi- 
ja spordipotentsiaalist vallavolikogu 
esimees Siim Kalda, volinik Jaanus 
Raidal, vallavanem Kalev Laul, SA 
Lõuna-Eesti Turism juhataja Ene 
Reedi, Tehvandi Spordikeskuse juha-
tuse liikmed Jaak Mae ja Kristjan 
Karis, Sangaste Lossi juhataja Heili 
Kalbri, GMP Pühajärve Restorani 
juhataja Margus Mäll ja Pühajärve 
Spa&Puhkekeskuse juhatuse liige 
Kirsti Lambot. Räägiti Otepää piir-
konna omapäradest ja turismist ning 

sportimise võimalustest. 
President külastas visiidi käigus Taa-

geperat, kus kohtus külaseltsi liikme-
tega. Taageperast suundus president 
Kaljulaid ettevõttesse Ritsu, kus pro-
jekteeritakse ja toodetakse palkmaju, 
mida on aastate jooksul eksporditud 
40 riiki. 

Neljapäeval viibis riigipea veel ka 
Tõrva Avatud Noortekeskuses, kus 

kohtus Valgamaa noorsootöö eestve-
dajatega ning Puide talus, mis tegeleb 
põhiliselt teravilja kasvatamisega ning 
sertifitseeritud seemnete paljundami-
se ja müügiga. 

Reedel külastas president Pääsuke-
se lasteaeda Valgas, mis kasutab juba 
üle kümne aasta keelekümblusmetoo-
dikat ning sai eelmisel aastal ka sihta-
sutuselt Innove keelekümbluse kvali-

teediauhinna. 
Kohtumisel Valka Kunstikoolis 

räägiti Valga-Valka koostööst. Samuti 
kohtus president Valgamaa kohalike 
omavalitsuste juhtidega.

Allikas: Vabariigi Presidendi Kantselei

Tekst ja fotod
Monika oTrokova

Kevade saabumist tervitati Türi kesk- 
väljakul, kus esinesid Türi noored 
tantsijad, lauljad ja näitlejad. Üles sai 
äratatud Murumoor ja käima tõm-
matud kevadpealinna muruniiduk ja 
heisatud kevadpealinna lipp. Kevade 
alguse puhul esines särav tüdruku-
tebänd La La Ladies. 

Kohal olid teemapealinnade Narva, 
Pärnu ja Otepää ja Tallinna esindu-
sed ja teiste pealinnade – õllepealinn 

Otepää sai linnaõigused 1. aprillil 1936. 
aastal Riigivanema Konstantin Pätsi 
dekreediga. 

Sel kevadel tähistame sünnipäeva 1. 
aprillil kell 13.00 kontserdiga Otepää Kul-
tuurikeskuses. Kontserdil esinevad TTÜ 
Akadeemiline Naiskoor (dirigendid Aivar 
Leštšinski ja Jana Perens) ning Tartu nei-
dudekoor Kurekell (dirigent Vilve Maide). 
Külas on ka Pihkva ja Novgorodi delegat-
sioonid ning muusikalise tervituse teeb 
Novgorodi folk-estraadiansambel Malahit. 
Pidupäeval antakse üle ka valla medal. 

„Otepää linn on läbi aegade üle elanud 
mitmeid muutusi, näiteks möödunud aasta 
tõi Otepääle kaasa linnapiiride muudatuse 
– linna territoorium läks suuremaks, juur-
de tuli üle 156 kinnistu, muutusid Otepää, 
Kastolatsi, Pühajärve ja Nüpli külade pii-
rid,“ ütles Otepää vallavanem Kalev Laul.
„Pärast kohalike omavalitsuste ühinemist 
sügisel, saab Otepääst suure omavalit-
susüksuse keskus.“

Otepää linna ajaloost:

Rahvasuus liikuvate mälestuste järgi kattis 
19. sajandi algul praeguse Otepää linna 
all olevat kõrgustikku pähklimets (saksa 
keeles “Nusstage”).

Kui 1862. aastal sai tegevusloa alevik, 
sai aleviku nimeks Nuustaku, mis vahetati 
ajaloolise Otepää nime vastu välja alles 60 
aastat hiljem (1922).

Ka 1. aprillil 1936. aastal toimusid 
Otepääl pidustused. Ametiasutused ja koo-
lid ei töötanud, turuplatsil toimus koosolek, 
kohal olid “filmimeister” ja ajalehemehed. 

1939. aastaks tõusis Otepää linna elanike 
arv 2300ni. Linnas oli 370 maja ja 42 täna-
vat. Linna maa-ala kogupindala oli 413 ha.

Aastal 2017 elab linnas 2245 elanikku, lin-
nas on 56 tänavat.

Allikas: H.Mägi “Otepää-Kääriku”. Tallinn, 
1971, Otepää Vallavalitsus

Vaata videot Otepääle linnaõiguste andmi-
sest 1. aprillil 1936. https://www.youtube.
com/watch?v=bncb5l6NT_Q 

Video: Filmiarhiiv, filmi autor Konstantin 
Märska, tootja Eesti Kultuurfilm, tausta-
muusika TÜ Raamatukogu fonoteek. 

Monika oTrokova

Otepää linn tähistab 
81. aastapäeva

Talvepealinna esindus käis 
kevadet tervitamas

Otepää tervitused 
ja lillekorvi andis 
Türi vallavanem 
Pipi-Liis Siemannile 
(vasakul) Otepää 
vallavalitsuse 
haridus-, kultuuri- 
ja spordinõunik 
Janika Laur. 

20. märtsil 2017 algas kevad 
kell 12.29 ja talvepealinn 
Otepää andis valitsemissaua 
kevadpealinnale Türile.

Saku, veinipealinn Põltsamaa, külma-
pealinn Jõgeva ja Paide esindused.

Talvepealinna Otepää karu andis 
valitsemissaua üle Tallinna Pirita lin-
naosa vanemale Tõnis Mölderile, kes 

luges ette kevadpealinna tunnistuse ja 
andis saua edasi Türi vallavanemale 
Pipi-Liis Siemannile. Otepää tervitu-
sed edastas türilastele vallavalitsuse 
haridus-, kultuuri- ja spordinõunik 
Janika Laur. 

Türi hoiab valitsemissaua kuni 21. 
juunini, mil algab suvi.

Tekst ja foto 
Monika oTrokova 

Otepää linna avamispidustused.
Rahvusarhiivi Ajalooarhiiv. 
(1936). EAA.2111.1.15376.15
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja 
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, Terje 
Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
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.

Otepää Vallavolikogus

23.03.2017
n	 Kehtestati Otepää valla eelarvest kultuurile toetuse andmise 

kord.
n	 Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 16. detsembri 2010. a 

määrust nr 1-6-21 „Pühajärve Põhikooli põhimäärus“. 
n	 Otsustati muuta AS-i Otepää Veevärk põhikirja.
n	 Toetati AS-i Otepää Veevärk poolt võetava laenu tagamine.
n	 Otsustati heaks kiita Sangaste valla poolt 2017. aastal võeta-

vate võlakohustused.
n	 Otsustati arvata Alar Arukuusk arengukomisjoni koosseisust 

välja.

Otepää Vallavalitsuses

13.03.2017
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Paluotsa 

katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0291) kolmeks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele.
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Paluotsa 

katastriüksus (katastritunnus 63602:002:0293) kolmeks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele. 
n	 Kinnitati Kääriku külas asuva Jänesenurga maaüksuse eras-

tamise tingimused.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Sihva külas Uue-Kooli 

kinnistul ehitise (mänguväljak) rajamiseks.
n	 Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile kasutusluba Otepää 

vallasiseses linnas Tehase kinnistul asuva ehitise (katlamaja, ehitis-

registri kood 120792468) kasutuselevõtuks.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 100 eurot.
n	 Anti Võimlemisklubile “Rütmika” (registrikood 80046097, 

aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba õppet-

reeninglaagri VK Rütmika suvelaager pidamiseks Otepää Güm-

naasiumi ruumides (aadress Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) 

ajavahemikul 5. – 10. august 2017. a.
n	 Anti Võimlemisklubile “Rütmika” (registrikood 80046097, 

aadress Kalevi 71-8, Tartu linn) projektlaagri tegevusluba õppet-

reeninglaagri VK Rütmika suvelaager pidamiseks Otepää Güm-

naasiumi ruumides (aadress Koolitare 5, Otepää vallasisene linn) 

ajavahemikul 8. – 13. august 2017. a.
n	 Määrati alates 1. maist 2017. a Otepää vallas segaolmejäätme-

te jäätmeveo teenustasu suurused. 
n	 Täiendati Otepää Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaani jär-

gmiselt: Lihthange Otepää „Pähklikese“ lasteaiahoone rekonstru-

eerimisprojekti koostamine. Teenuse tellimine: I kv, aprill 2017. 

Vastutav isik: Mairo Kangro. 
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 82 eksempla-

ri tööraamatuid, summas 372,81 eurot.

20.03.2017
n	 Väljastati Tanel Keresele projekteerimistingimused Kauru-

tootsi külas Tsiberi kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Erki Saarele ehitusluba Mäha külas Tammuri kin-

nistul ehitise (päikeseelektrijaam) püstitamiseks.
n	 Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tamme-

mäe kinnistul ehitise (elumaja, ehitisregistri kood 111007901) lam-

mutamiseks.
n	 Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tammemäe 

kinnistul ehitise (küün, ehitisregistri kood 111007904) lammutamiseks.
n	 Väljastati Juhan Rootsmale ehitusluba Vidrike külas Tamme-

mäe kinnistul ehitise (üksikelamu) püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 

768 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 

960 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 

eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.

AMETLIK INFO

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 9. - 22. veebruar 2017. Avaliku väljapaneku jooksul avaldas üks isik detailplaneeringu kohta arvamust. 
Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 13. märtsil 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arvamuse esitaja esitas kokku 14 ettepanekut/ täpsustust, millest enamikega ei 
arvestanud Vallavalitsus planeeringu koostamisel. Arvamuse esitaja arutelust osa ei võtnud ning ei ole loobunud oma arvamusest. Kuna kohale ei ilmunud ühtegi inimest, siis puudus vajadus 
ülevaate andmisest esitatud arvamustest ja Otepää Vallavalitsuse seisukohtadest. Planeering saadetakse heakskiitmiseks maavanemale. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu planeeritava ala piiride kitsendamine

Poslovitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 21. jaanuari 2010. a otsusega nr 1-4-2 „Otepää vallas Nüpli külas asuva Poslo-
vitsa-Soo kinnistu ja Poslovitsa-Ranna kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Algatamisel oli planeeritava ala suuruseks 151 200 m². Planeeringuala hõlmab Valgamaal Otepää vallas 
Nüpli külas asuvat maatulundusmaa sihtotstarbelist Poslovitsa-Soo katastriüksust (registriosa nr 2346040, katastritunnus 63601:002:0591, pindala 10,92 ha) ning osaliselt Poslovitsa-Ran-
na maatulundusmaa sihtotstarbelist katastriüksust (registriosa nr 2345940, katastritunnus 63601:002:0592, pindala 5,42 ha (planeeringualal 8134 m²). Planeeringualasse on kaasatud ka 
kavandatava juurdepääsutee ristumiskoht riigiteega nr 23160 Otepää - Nüpli - Sihva. Planeeringuala pindala on ca 117 390 m². Planeeringuala piiri on korrigeeritud selliselt, et see hõlmab 
Poslovitsa-Ranna katastriüksust osaliselt, kuna ülejäänud katastriüksuse alal muudatusi ei planeerita. Detailplaneeringu eesmärgiks algatamisel oli kinnistutele puhkemajade väljaehi-
tamise ja avaliku kasutusega supluskoha rajamise võimalikkuse väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ja Pühajärve ehituskeeluvööndi vähendamine. 
Planeeringu koostamise raames on muutunud detailplaneeringu eesmärk, sest uue valla üldplaneeringu (kehtestatud 01. oktoobril 2013. a) käigus vähendati Poslovitsa-Soo ja Poslovit-
sa-Ranna katastriüksustel ehituskeeluvööndit 50 meetrini tavalisest veepiirist puhkemajanduslikul eesmärgil majutus- ja teenindushoonete rajamise võimaldamiseks. Traditsiooniliselt 
on ala olnud kasutuses Pühajärve põhjakaldale langeva koormuse hajutamisel (Otepää valla üldplaneeringu seletuskiri alapeatükk 2.18.1). Valla üldplaneeringuga määrati osaliselt Pos-
lovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna katastriüksustele puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa maakasutuse sihtotstarve. Puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa valla üldplaneeringu peatüki 
2.5 mõistes on puhkuseks ja virgestuseks mõeldud looduslikud ja poollooduslikud haljas- ja metsaalad või inimese poolt rajatud haljasalad, kuhu võib ehitada puhke-, spordi-, majutus- ja 
kogunemisehitisi. Hoonete ja rajatiste rajamine ja asukohavalik otsustatakse igal üksikjuhul põhjendatud vajaduse ja Otepää Vallavalitsuse kaalutlusotsuse alusel. Puhkemaa, haljasala ja 
parkmetsa maa peamine eesmärk on võimaldada tegevust välisõhus, nagu sportimine, valla üldplaneeringu seletuskiri peatükk 2.5).

Planeerimisprotsessi jooksul täpsustunud planeeringu eesmärk on kaasaegse puhkeala, sh telkimisala, avaliku supluskoha ja puhkemaja planeerimine, kruntidele ehitusõiguse määra-
mine ja kommunikatsioonidega varustamise põhimõtete määramine.

Detailplaneeringu koostamisega samaaegselt on TajuRuum OÜ läbi viinud keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH). KSHst tulenevad piirangud ja leevendavad meetmed on 
planeeringulahendusse sisse viidud. Olulisim KSHst tulenev muudatus on asjaolu, et Poslovitsa-Soo katastriüksusele rajatakse üks puhkemaja (esialgselt kavandati kolme puhkemaja). 
KSH aruanne on lahutamatu planeeringu lisa. Samuti on muutunud planeeringu koostaja, planeeringut koostab edasi alates 2017.a jaanuarist AB Artes Terrae OÜ. Planeeringuala 

muutusega on võimalik tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Bianca rehk            28. veebruaril
Frederik Tammeväli             7. märtsil

Otepää ajakirjanikul, koduloolasel ja kultuuritegelasel ning Otepää 
valla aukodanikul Aili Miksil täitus 80. eluaasta.

Aili Miksi võib täiesti julgelt pidada üheks Otepää legendiks. Aili 
on sündinud Alutagusel ja lõpetanud TÜ bibliograafia erialal. Noore 
spetsialistina Otepääle jõudes ootas teda töökoht Otepää raamatuko-
gu juhatajana. Seejärel sai maitstud ka ajakirjaniku leiba – Aili töötas 
pikki aastaid Valgamaalase korrespondendina, siis tegi kaastööd 
Otepää Teatajale ning oli ka vallalehe keeletoimetaja.

Aili Miks on aktiivselt kaasa löönud ühiskondlikus elus, ning osa-
lenud Otepää Teatri töös. Aili kirg elusündmusi üles tähendada on 
materialiseerinud mitmete raamatute näol – tema sulest on ilmunud 
raamatud „Elust ja inimestest ajalehe peeglis“, „Tulla ja jääda. Maie 
Niit ja Otepää Lihatööstus“, “Teatrimaagia kütkes: kilde kojalauli-
ku kogudest ehk sinilinnu tiivasirutusi Otepääl“, „Kui Otepää ärkas 
(1988–1992) ehk ajakirjaniku eluülikoole väikelinnas“.

Alati elurõõmus ja nooruslik Aili on elu jooksul talletanud palju 
põnevaid mälestusi ja meenutusi. 

„Otepääl ei ole inimest, kes ei tunneks ja teaks Ailit, tema raama-
tuid ja artikleid loetakse siiani suure huviga,“ märkis Otepää vallava-
nem Kalev Laul. „Soovime Ailile õnne ja jõudu ning jaksu ja tervist!“

Tekst ja foto: Monika oTrokova

Aili Miksi käisid juubeli puhul õnnitlemas vallavanem 
Kalev Laul ja volinikud Jaanus Raidal ning Aivar Nigol.

Aili Miks pidas juubelit

1. maist 2017 hakkavad Otepää vallas 
kehtima uued jäätmeveo teenustasud. 

Segaolmejäätmete veol jäätmekoti maksumus jääb samaks,  jäät-
memehutite osas jäätmeveo teenustasud suurenevad 17%.

Vaata tabelit leheküljel 4.
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Milleks Otepääle tootmine?

Head otepäälased! Kirjutan teile Otepää vineeri-
tehase, täpsema nimega UPM-Kymmene Otepää 
AS juhatajana. Oleme saanud viimasel ajal tehase 
tegevuse kohta tähelepanekuid, mis on seotud kas 
tehase katlamaja korstnast tuleneva tossuga, ratas-
laadurite müraga või tehase üldise mürafooniga. 
Püüan anda siin kirjas selgitusi, mis kindlasti igaüht 
ei rahulda, kuid ehk on selle tulemuseks rohkem 
arusaajaid. Seegi on väärtus.

Alustama peame ehk algusest. Tehase tänasel asu-
kohal oli enne meid Otepää Autoremonditehas 
ning enne seda valmistati siin telliskive. Seega on 
siin piirkonnas pikad traditsioonid töökohtade osas. 
Autoremonditehase kohta olen kuulnud arvu 290 
töötajat. Täna töötab Otepää valla üldplaneeringu-
ga tootmisterritooriumiks kinnitatud alal potent-
siaalselt ca 350-360 töötajat. Lisaks Otepää vinee-
ritehasele on siin betoonitehas ning selle kõrvale 
rajatav lihvitud betoonist elemente tootma hakkav 
tehas. Siin on Otepää Metall, väike veokite ja trak-
torite parandus, metsandusega seotud töid teostav 
ettevõte ning teid hooldav ettevõte. Kõigil on oma 
mõju Otepää piirkonnale. Kõik töötajad, kes siin 
piirkonnas töötavad, ei ole küll otepäälased, kuid 
väga suur osa siiski. Arvan, et see nurgake siin on 
valla suurim tööandja. Koos väljastpoolt valda 
saabuvate töötajatega käib siin palju teenindavat 
rahvast ning igaüks ühel või teisel moel kasutab 
Otepääl pakutavaid teenuseid. Vähetähtis pole 
seegi, et tööd jätkub nii meestele kui naistele.

Võrreldes seda pilti, mis oli tehase asuko-
has enne meid ja seda arengut, mis toimub meie 
ümber, siis sellega võib rahul olla. Otepää vinee-
ritehase rajamisega on likvideeritud väga suur 
jääkreostus, mis jäi maha vanast autoremonditeha-
sest. Lugesime krooni ajal ca 6 miljonini, kui palju 
kulutasime reostunud pinnase ja mahutite üleand-
misele jäätmekäitlejale. Tõenäoliselt on kogukulu 
pinnasereostuse likvideerimiseks teostatud üle 600 
000 euro. 

Betoontoodete tehase rajamist kõrvalt jälgides 
on näha, et ala, kus tehast rajatakse, on saanud 
kaasaegsemaks. MeVe Tarmo on uue omaniku-
na puhastanud eelmisest omanikust mahajäetud 
prügi. Otepää Metall on kaasajastanud toot-
mishooneid ning meie oleme viimase kahe aasta 
jooksul ehitanud vineeritehast suuremaks, kaas-
aegsemaks.

Otepää on olnud tuntud kauni maastiku poolest, 
turismisektori poolest, suusakeskusena ning nega-
tiivse poole pealt Eestimaal valla juhtimises haru-
kordse kiirusega toimuvate võimuvahetustega. 
Samas tuleb tunnistada, et hoolimata volikogu või-
mujagamistest, on ametnikud suutnud jääda pro-
fessionaalseks ning teha oma tööd hästi. Ettevõt-
jana tähendab "hästi" hinnang seda, et ettevõtlust 
ei takistata põhjendamatult ning lubade (nt ehitus-
luba) menetlemine toimub mõistliku ajaga. Seega 
ametnikud toetavad ettevõtlust, kuid vallaga seotud 
ettevõtjad ei pruugi alati olla väljas omakasupüüd-
matult. Jätkem aga valla poliitika kõrvale ning 

KultuuriKalender

tulgem tagasi meie vineeritehase mõjude juurde.
Otepää vineeritehas töötab aastas ca 330 töö-

päeva ning seda 24h ööpäevas. Miks nii? Tootmis-
protsessid, millega tagada toote kvaliteet ja efek-
tiivsus, õnnestuvad sellisel moel kõige paremini. 
Oleme oma toodetega rahvusvahelisel turul ning 
meie trumbiks on olnud läbi aastate väga hea kva-
liteediga kasevineer, mis leiab kasutust erinevates 
transpordivahendites (sh LNG tankerites), ehitus-
sektoris (rakistes), mööblis, sisekujunduses jne. 

Kasutame toodete tegemiseks peamiselt Eestist 
varutud kasepalke. Puit materjalina on taastuv res-
surss. Hoolimata mõningate rühmituste vastusei-
sust metsandusettevõtete ja nende omanike vastu, 
on tegevusharu jätkusuutlik ja säästev. Selleks, et 
olla rahvusvaheliselt vastuvõetav, ei saa kesken-
duda ainult igapäevatöös kasumi teenimisele, vaid 
meile on väga oluliseks meie tegevuse kogumõju. 

Pöörame palju tähelepanu töötajate ohutusele, 
arendame ja koolitame töötajaid. Tehasel on välja 
arendatud nii kvaliteedi- kui keskkonnajuhtimis-
süsteemid (ISO 9001 ja ISO 14001). Jälgime puit-
materjali vastuvõtul tarneahela sertifikaate (FSC 
ja PEFC). Võime toodetel kasutada Euroopa ohu-
tusmärgist (CE märk), mis tähendab, et tooted vas-
tavad ohutus-, tervishoiu- ja keskkonnanõuetele. 

Tegevuse hindamiseks teostatakse territoo-
riumil ja väljaspool müramõõdistusi, mõõdetakse 
tööstusheitmeid. Oleme vabatahtlikult taotlenud 
keskkonna kompleksluba ning sellele vastavalt 
oma tegevusi seadnud. Kompleksluba on tehasele 
väljastatud. Miks kompleksluba, kui see pole meie 
tootmismahtude puhul nõutud? Väga lihtsal põh-
jusel. Oleme seletanud selle kaudu avatult meie 
tegevusprotsesse ning teavitanud meie tegevuse 
mõjust keskkonnale.

Miks siiski on esitatud tehase mõjude kohta kae-
buseid? Üks mõte, mis sellega seoses tekib on see, 
et tehase naabruses oleval metsaga kaetud kinnis-
tul teostati raadamistöid. Raadamine tähendab 
siis seda, et mets raiuti eesmärgiga muuta maa-alal 
sihtotstarvet. Sinna me ei saa midagi parata. See on 
olnud naaberkinnistu omaniku tahe. 

Teine teema on olnud seotud tehase uue katla-
majaga. Tuleb tunnistada, et katlamaja käivitamise-
ga kaasnes mõndagi häirivat. Müra, mis tekkis kat-
lamaja trasside läbipesuga, oli tugev ning hoolimata 
sellest, et teostus oli päevasel ajal, oli see kindlasti 
häiriv. Täna võite kindlad olla, et uus puiduküttel 
katlamaja on vaikne ja efektiivne. Efektiivne tähen-
dab seda, et jääkaineid tekib õhku paiskamisel 
väga vähe ning üks põhjuseid on selleks põletatav 
tooraine, mis on tavapärasest küttesegust kuivem. 
Kuivem segu põleb kõrgematel temperatuuridel 
ning seeläbi puhtam. Austria katlatootjate esinda-
jate arvamus oli, et neil siiani pole nii häid tulemusi 
kuskil saavutatud suitsugaaside puhtuse osas. Haju-
vusarvutused, mis sai tehtud katlamajale, ei arves-
tanud nii heade tulemustega kui reaalselt igapäeva-
selt saavutame. Tänase katla mõju on ümbritsevale 
väiksem kui vana õlikatla ja puiduküttel katla koos-
mõjul. Piltlikult võiks öelda, et iga puuküttel maja, 

saun või kamin toodab rohkem heitmeid.
Siiski tehase ööpäevaringsel tööl on mõjud 

olemas. Rataslaadurid teevad häält tehase ter-
ritooriumil. Täisvõimsusel tehast teenindab pea 
70 veokit ööpäevas, 250 töötajaga tehase suunas 
liigub igapäevaselt pea 100 inimest. Kõigel sellel 
on mõju.

Omalt poolt oleme püüdnud mürafooni vähenda-
da. Vahetanud välja varasemate vanema tüübiga ven-
tilaatoreid uute isolatsioonikastiga ventilaatorite vastu; 
selles suunas, kus naaberkinnistul mets on maha 
võetud, sinna suunda hoiame pidevalt palgivirnasid. 
Frontaallaadurite juhid püüavad öisel ajal teostada 
tööoperatsioone võimalikult madala "gaasiga" ning 
planeerime veel ehitada palgimõõteliini taha mürasei-
na. Seda hoolimata sellest, et tehase tänanegi tegevus 
mahub kehtestatud normide piiresse. Tuletan aga 
veelkord meelde, et asume oma tegevusega Otepää 
valla üldplaneeringuga määratud tootmismaal ning 
selles Otepää nurgas on olnud pikad traditsioonid 
töökohtade loojana.

Kavatseme lähiajal Otepää inimestele järjekord-
set avatud uste päeva. Avaldame selle kohta info 
Otepää Teatajas ning kutsume kõiki oma silmaga 
vaatama, kuidas meie tublid inimesed tipptasemel 
toodet valmistavad.

ando Jukk
uPM-kymmene otepää aS juhataja

võõrustamiseks.
Külakeskusest peaks saama tore kooskäimise 

paik väikese kohviku ja laste nurgaga. Ruumi võiks 
olla erinevatele tubastele lauamängudele. Keskuse 
infonurk peaks koondama ümberkaudse huvitava 
turismiinfo ning matkakaardid. Ruumi võiks olla 
raamatute laenutusriiulile ja internetipunktile.

Välja tuleks ehitada avatud ujumisrand, nagu 
see oli mõisaajal. Koostöö Keskkonnaametiga selle 
projekteerimiseks juba käib.

Korda tuleb teha vabaõhu kontserdipaik koos 
külakiigega.

Eraldi teemana arutati veel Vidriket läbivaid 
matkaradasid. Neid nii jalgsi, ratastel, suuskadel, 
mootorsaanidel, kui ka kanuumatkajatele. 

Külalugude raamatu uuendatud väljaanne võiks 
sisaldada rohkem infot küla tänasest päevast ning 
lugusid siin elavatelt noortelt. Abiks oleksid kõigi 
Vidrike ümbruskonna elanike toredad mälestused 
ja pildid.

Samuti peeti vajalikuks külale kodulehe tegemist.
Kokku sai päris pikk tegevusplaan mitmeaastase 

arengukava loomiseks!

urMaS Hiie
12.3.2017 vidrikel

  1. aprillil   kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Otepää linna sünnipäeva kontsert. Esinevad Tallinna 

Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor (dirigendid 
Aivar Leštšinski ja Jana Perens) ja Tartu Neidudekoor 
Kurekell (dirigent Vilve Maide).

  2. aprillil   kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
  Kuressaare Linnateatri etendus „Hüpnoos“.
 Piletid 15 eurot. Piletid müügil Otepää 

Turismiinfokeskuses ja Piletimaailmas.
  7. aprillil   kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Laste laulukontsert „Laulame Hanna-Liinaga“. 

Pilet 2 eurot.
13. aprillil   kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
 Rakvere Teatri etendus „See kõik on tema“
 Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensio- 

näridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää 
Turismmiinfokeskuses.

Vidrike küla asub Otepää kõrgustiku lõunapoolse-
te kuplite vahel, looduskauni Vidrike järve kallastel. 
Vidrike järv omakorda on esimene pärl Kooraste 
järvistu ketist, mida omavahel ühendab kitsuke 
looklev Pühajõgi. Vidrikelt saab alguse Otepää 
valla kõige populaarsem kanuumatka rada.

1883. aastal valmis järve läänepoolsesse otsa 
uhke Vidrike mõisavalitseja häärber. Erinevatel 
aegadel on seda maja ümber ehitatud raamatu-
koguks, sidejaoskonnaks ja külapoeks. Kahetu-
handendate aastate esimeses pooles renoveeriti 
hoone Külakeskuseks. Kahjuks jäi rahapuudusel 
keskuse remont pooleli ning viimase kümnendi on 
maja seisnud tühjana.

Nüüd soovib Külakeskuse tänane perenaine 
Küllike anda sellele kohale uue hingamise. 10. 
märtsil kogunesid elanikud külavanema Ivika juh-
timisel mõttetalgutele. Kuigi Vidrike küla on üsna 
pisike, umbes kolmekümnes talus elab veidi üle 
80 inimese, on elanikkond nooruslik ja lasterikas. 
Kokku tuli üle 25 täiskasvanu ja tosinkond last.

Koosviibimisel arutati läbi kolm teemat: mida 
peaks sisaldama uus Vidriket tutvustav raamat, 
küla koduleht ja Külakeskuse edendamine.

Ideede pank tuli kokku päris pikk. Kõlama jäi 
ühine soov küla elu edendamiseks ning puhkajate 

Vidrike külakeskus saab uue hingamise

1. KLASSIDESSE VASTUVÕTT 2017. a

OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS 

JA PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS

Otepää valla lastesõbralikud koolid ootavad uusi 
õpihimulisi lapsi. Võtame esimesse klassi õppi-
ma kõik koolikohustuslikud lapsed, kes saavad 
jooksva aasta 1. oktoobriks 7-aastaseks ja kelle 
elukoht on Eesti rahvastikuregistri järgi Otepää 
vald. Lapsed, kelle elukoht ei ole Otepää vald, 
võtame vastu vabade kohtade olemasolul. 

Esimesse klassi õppima asuva lapse vanem või 
seaduslik esindaja esitab Otepää Vallavalitsusele 
vormikohase avalduse hiljemalt 15. aprilliks 2017. 
Vaata avalduse vormi Otepää valla kodulehel: 
www.otepaa.ee.

Avaldus tuua vallavalitsuse sekretärile Lipu-
väljak 13, II korrus või digitaalselt allkirjastatud 
avaldus saata e-posti aadressile: vald@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus teavitab laste õpilaskan-
didaadiks vastuvõtmise otsusest valla kodulehel 
hiljemalt 30. aprillil 2017.

12. aprillil

Otepää Kultuurikeskuses kell 16.00

Filmi "Otepää 900 matk Ene Poolandiga"
esilinastus.

Filmi autor on Paul Poderat.
Sissepääs prii!
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Palupera Vallavalitsuse istungil

20. märtsil 2017 nti väljaa korraldused:
n	 Kinnitada e-menetlusega avatud riigihanke nr 183144, 

nimetusega „Investeerimislaenu võtmine“ tulemused – tun-

nistada hankel edukaks AS SEB Pank pakkumus laenumar-

ginaal 0,75% ja anda nõustumus vallavanemale sõlmida 

hankele vastav hanke(laenu)leping pärast ooteaega.
n	 Jagada Päidla külas asuv Vana-Tuhasilla katastriüksus 

kaheks eraldi katastriüksuseks: Vana-Tuhasilla katastriüksus ja 

Soosilla katastriüksus.
n	 Registreerida ehitisregistris Toretto OÜ-lt laekunud ehitus-

teatis majandushoone ehitamiseks Nõuni külas.
n	 Määrata Palupera vallas Miti külas Härma katastriüksuse 

uueks lähiaadressiks Aakre metskond 335.
n	 Lähetada vallavanem Terje Korss Hispaania Kuningriiki 

seoses osalemisega Valgamaa omavalitsusjuhtide delegatsiooni 

koosseisus Sevillas toimuval kohaliku toidu- ja turismiteemalisel 

messil/festivalil Feria de Arbil ajavahemikul 1. maist kuni 7. maini 

(incl) 2017. a.
n	 Kehtestada alates 21. märtsist 2017. a kõigil Palupera valla 

haldusterritooriumil asuvatel avalikult kasutatavatel kohalikel 

teedel ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, mille registri-

mass on üle 8 tonni. Vedude teostamine on lubatud vallavalitsuse 

eriloaga.
n	 Määrata ja maksta märtsikuul:

- toimetulekutoetust 6-le perele kogusummas 1227,21 eurot; 

- õppetoetust kolmele kutseharidus- ja ühele kõrgkooli õppurile 

kogusummas 160 eurot;

- sotsiaaltoetus kahele majanduslikku raskusesse sattunud isikule 

kogusummas 40 eurot;

- hooldajatoetust 14 isikule kogusummas 276,08 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot.

AMETLIK INFO

Palupera koolis on traditsiooniks tähistada sõb-
rapäeva kohvikuga, mida korraldab igal aastal 8. 
klass. See on suur au, kuid samas tähendab ka 
suurt vastutust terve kooli ees.

Kui kooliperele on sõbrapäev üks tore päev, 
siis 8. klassil „algab“ see päev juba mitu nädalat 
varem. Nii ka sellel aastal. 

Kohviku kujundamine, müügi korraldami-
ne, ametite jagamine jms algas kaks nädalat 
enne sõbrapäeva. Paika said pandud ametid – 
müüjad, ettekandjad, turvamehed, morsitoojad 
jne. Lisaks valmis eelnevalt plakat, mis andis 
teada, kus ja millal kohvik avatakse.

Kohvikusse tõid kooke, muffineid, küpsiseid 
jm küpsetisi õpilased ja õpetajad  tervest koolist. 
Ülekaalus olid magusad asjad, esindatud olid 
loomulikult ka südamekujulised küpsetised. 
Kohvikust saadud kasum jagati kõigi toojate 
vahel ära, olenemata sellest, kui palju keegi tõi 
või palju alles jäi. Ja ega alles eriti ei jäänudki, 
sest kõik oli ju nii maitsev.

Sõbrapäev Paluperas

Kevadine koolivaheaeg möödus Nõuni küla 
noortel tegusalt. Esmaspäeval  tervitati kevadet 
vana koolimaja rannas, küpsetati lõkkel pan-
nkooke ja aeti muidu head juttu. Kohal oli 
lisaks toredatele lastele ka armas koer, kes väga 
rõõmsalt kevadele saba liputas. 

Sama päeva õhtul peeti maha kultuurimajas 
kinoõhtu ehk nõunikate keeles NÖF, kus lisaks 
filmide vaatamisele, muusika kuulamisele ja pil-
jardi mängimisele valmistati ka vana head ees-
tiaegset saiavormi. 

Teisipäeval õppisime valmistama maitsvat 
kanapastat porgandi-ananassi salatiga. Päev 
lõppes taaskord filmiõhtuga. 

Neljapäevases kokandustunnis valmistasi-
me pitsakorvikesi,muffineid, kaneelirulle ning 

Koolivaheaeg möödus kokates ja lindudele pesakaste valmistades

Kohviku kaunistamine ja planee-
rimine algas varakult. Esialgu käidi 
välja erinevad kujundusplaanid, seejä-
rel valis 8. klass ühiselt välja parima ja 
teostatavama kujunduse. Märksõnaks 
sai mets. Laudadele ja ukse juurde 
pandi kaunistuseks mustikavarred ja 
puuoksad, mis olid paberist väljalõi-
gatud südametega kaunistatud. Lisaks 
rippusid kõikvõimalikes kohtades õhu-
pallid ja südamed. Õige meeleolu loo-
miseks mängis ka muusika.

Kohvikus oli avatud ka kirjakast, 
mille vahendusel said kõik õpilased ja 
õpetajad oma head soovid teistele kirja 
teel edastada. 8. klassi viimaseks üles- 
andeks oli kaartide laialijagamine.

8. klass õppis kohvikupidamisest seda, et 
iseseisva ürituse korraldamine on väga vastu-
tusrikas ja raske, kuid sellealaseid teadmisi ja 
kogemusi saadi küllaga. Õpiti aega planeeri-

ma, kompromisse tegema, kohustusi jagama ja 
kõike muud, mis teenindamise ja korraldamise-
ga seotud on.

8. klassi klassijuhataja kairiT LeeSaLu

HEAD MITI, RÄBI, PÄIDLA, MAKITA, 
LUTIKE, NEERUTI ja NÕUNI KÜLADE 

ELANIKUD 

ning huvilised, 
kel on soov kaasa rääkida!

Kohtume Nõuni kultuurimajas 

teisipäeval, 4. aprillil kell 18.30 

ning arutleme vestlusringis teemal

„Ülevaade Otepää vallaga ühinemisest“.

Olete oodatud!

Palupera vallavalitsus

AS-i Eesti Keskkonnateenused jäätmeveo teenustasud Palupera vallas 
alates 01.05.2017 kuni 2017. aasta lõpuni (jäätmekoti hind endine, ülejäänutel tõus 17%). 

Jäätmeliik
Kategooria
jäätmemahuti suurus
m³

Teenustasu hind jäät-
mete ühekordse käit-
lemise eest ilma käibe-
maksuta (eurot)

Teenustasu hind jäät-
mete ühekordse käit-
lemise eest koos käibe-
maksuga (eurot)

Segaolmejäätmed

Jäätmekott 0,05 0,50 0,60
0,08 0,70 0,84
0,14 1,40 1,68
0,24 2,05 2,46
0,36 3,51 4,21
0,37 3,51 4,21
0,60 8,19 9,83
0,66 8,78 10,54
0,80 9,95 11,94
1,10 14,04 16,85
1,50 17,55 21,06
2,50 29,25 35,10
4,50 46,80 56,16

tegime ka jäätisekokteili.  
Töönädal lõpetati reedel Otepää Looduspargis, kus sai 

ühiselt valmistada ja tuunida lindude 
pesakaste. Eve Mahhovi ja Margit 
Turbi juhendamisel loodi üheskoos 
palju ilusaid pesakaste, mis rõõmusta-
vad kindlasti väikesi sulelisi.

Nõuni kultuurimaja ja Marika Viks 
on heaks näiteks paljudele Eesti küla-
kogukondadele. Tänu aktiivsele pea-
lehakkamisele veetsid Nõuni küla 
noored toreda, aktiivse ja õpetliku 
koolivaheaja, jättes selle käigus nurka 
noorte seas tänapäeval üha murette-
kitavaks probleemiks muutuvad nuti-
seadmed.

Janne väärSi

Sealihakonservide 
täiendav jagamine

Palupera vallavalitsus jagab 
täiendavalt sealihakonserve abi-
vajajatele ja toimetulekuraskus-
tes isikutele aprillikuu jooksul 
kuni varude lõppemiseni.

Pöörduda vallavalitsuse poo-
le Hellenurmes esmaspäeval ja 
kolmapäeval kella 8.30 – 16.00 
ja reedel 8.30 – 13.00 või Nõuni 
külaraamatukogus neljapäeval 
kella 11.00 – 13.00.

Küsimuste korral helistada 
sotsiaalnõunik Heli Elbsoni te-
lefonil: 767 9502, 511 2479 või 
kirjutada heli@palupera.ee.

UUS VEE-ETTEVÕTJA 
HELLENURME-PALUPERA 
PIIRKONNAS

1. aprillist 2017 on Palupera 
valla Hellenurme ja Palupera 
külades uus vee-ettevõtja AS 
Emajõe Veevärk. 

Vee-ettevõtja haldab oma te-
gevuspiirkonnas veevarustust 
ja kanalisatsiooni ärajuhtimis-
teenust. Konkurentsiameti ot-
susest tulenevalt on veeteenuse 
hind koos käibemaksuga 1,463 
eur/m³ ja kanalisatsioonitee-
nuse hind koos käibemaksuga 
1,850 eur/m³. Klientidele paigal-
datakse kaugloetavad veearves-
tid ja sõlmitakse uued lepingud. 
AS Emajõe Veevärk veebileht 
www.evv.ee.
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SÜNNID

Armin Kurvits               9. veebruaril
Genert-Roger Objartel             13. märtsil

P  U  K  A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Viimasel ajal on Puka kooli ümber levitatud palju 
väärinformatsiooni ja kool tõmmatud arusaama-
tusse mängu. Kontrollimatute väidete esitamisega 
on inimesi eksitatud ja nii õhutatud konflikti. 

Usume, et konfliktid ei tee ühelegi koolile head 
ja kindlasti ei võida sellest ka kool, kui kogukond 
tõmbub vastasleeridesse. Kas selline tegevus üldse 
saab kellelegi hea olla? Pigem võib siin olla tege-
mist kellegi ambitsioonidega, mille kaugemad ees-
märgid ei ole võibolla üldse kooliga seotud. 

Miks siis lasta ennast hullutada mingite aru-
saamatute loosungitega? Eriti kummaline on aga 
jõuline kampaania allkirjade kogumiseks, kus 
allkirju kogutakse suguvõsade kaupa ning mõni 
inimene on saanud lausa ähvardusi, kui allkirja ei 
anna. Kui probleeme saaks lahendada selliselt, et 
kirjutame mingile loosungile alla ja probleemid 
kaoksid, siis paraku nii probleemid ei lahene ning 
valla finantsvõimekus sellest ei parane.

Vallavalitsust on mõistmatul kombel hakatud süü-
distama Puka kooliga seotud investeeringute vastu 
võitlemises ja inimesi hirmutatakse investeeringu-
test ilma jäämisega. Esiteks ei ole Puka vallavalit-
sus kordagi öelnud, et Puka koolile ja lasteaiale ei 
ole investeeringuid vaja. Vastupidiselt väidetele 
oleme otsinud erinevaid lahendusi kuidas parimal 
moel korrastada meie kool ja lasteaed. 

Teiseks ei ole võimalik ilma jääda sellest, mida 
meil veel pole. Tänaseks on valitsus kinnitatud 
ligikaudu 1,64 miljon eurot, millises piirmääras 
oleks võimalik SA Innove kaudu investeeringuid 
taotleda. Selleks tuleb aga leida vahendid omaos-
aluseks, esitada SA-le Innove 30. juuniks taot-
lusprojekt, mis peab vastama SA Innove poolt 
esitatud tingimustele. Taotlus peab läbima detai-
lideni läbiviidud kontrolli ja siis suunatakse see 
ka finantskontrolli ning vaadatakse üle ka valla 
finantsvõimekus tervikuna. Kindlasti ei saa selles 
taotluses olla midagi umbmäärast ega ebamäärast 
ning mis ei vastaks tegelikule olukorrale.

Tänaseks on selgunud, et siiani ettevalmistatud 
eeltaotlust (ümber võimla koolimaja, raamatuko-
gu ja lasteaia ehitamiseks ning 1980. aastal valmi-
nud koolihoone lammutamiseks) ei saa kavanda-
tud kujul ellu viia, sest lisaks 1,64 miljonile eurole 
on vajalik valla poolt lisada ligikaudu 900 000 eurot 
omaosalust. Omaosaluse tasumiseks on kavanda-
tud võtta laenu, kuid tänasel hetkel on Puka valla 
võimalus laenu võtta ligikaudu 600 000 eurot.

Arusaamatult üritavad mõned inimesed valla 
laenuvõime ebapiisavuses süüdistada vallavalit-
sust ja finantsjuhti. Paraku on reguleeritud laena-
mine omavalitsustele seadusega ja seda lubatakse 
maksimaalselt 60% eelarve mahust. Maha tuleb 
sellest arvestada olemasolev laenukoormus 123 
000 eurot, 100 000 eurot omaosalust KIK projek-

tiga praegu tehtava ehitustöö omaosalus ning 150 
000 eurot KIK le esitatud Pukamõisa reoveepu-
hasti rekonstrueerimise omaosalus. Esitatud on 
Aakre raamatukogu ruumide remondi projekt. 

Ana Vingi ettepanek („Valgamaalane“ 
24.03.2017) manipuleerida eelarvega suurema 
laenu saamiseks ei ole vastutustundlik. See klassi-
fitseeritakse finantsdistsipliini rikkumisena ja toob 
kaasa sanktsioonid rahandusministeeriumilt.

SA Innovele esitatavas projektis on rahastatavad 
kulud, mis on seotud kooli õppehoonega. Abikõl-
bulikud pole raamatukogu ja lasteaia ehitamine 
ega ka spordihoonete ja spordirajatiste ehitami-
ne. Ligikaudu 900 000 eurosest omaosalusest on 
300 000 kavandatud uue õppehoone ehitamiseks 
ja 600 000 eurot lasteaia ja raamatukogu ehitami-
seks. Uus koolimajast, lasteaiast ja raamatukogust 
planeeritud hoone asuks ühtse tervikuna ümber 
võimla. Lasteaia ja raamatukogu ruumide projek-
tist välja lõikamine muudab planeeritud lahendu-
se ebaotstarbekaks ja mõtetuks.

Vallavalitsus on tänases olukorras seisukohal, 
et kui soovime SA Innove projektis osaleda, tuleb 
otsida odavamaid lahendusi. See saab tulla läbi 
olemasolevate võimaluste maksimaalse ärakasu-
tamise. Ümber võimla kavandatud lahenduse 
autor Tempt OÜ esindajad on ajakirjanduses vii-
danud praeguse 1980. aastal ehitatud õppekorpu-
se halvale seisundile. 

Puka Vallavalitsusele ei ole esitatud ühegi eks-
pertiisi akti, mis sellele viitaks. Pigem on ehitus-
valdkonnaga kaua seotud isikud andnud hoone 
esmasel vaatlusel hoopis vastupidise hinnangu. 
Lisaks on täna kasutuses oleval hoonel vahetatud 
katus ja paigaldatud vahelae soojustus, vaheta-
tud aknad ja elektrisüsteem, paigaldatud tuletõr-
jesignalisatsioon ja tuletõkkeuksed, remonditud 
jõusaal ja sisespordikompleks ning vahetatud 
keskküttetorustik jne. 

Sellele kulunud raha mitte maha visates, vaid 
proovides tehtut paremini ära kasutada, on või-
malik leida odavamaid lahendusi. Hinnanguliselt 
on renoveeritava hoone remondi 1 ruutmeetri 
hind ligikaudu 600 eurot, kuid uue ehitamise hind 
1420 eurot. Ka siin on võimalusi säästmiseks.

Samas on iga koolimaja hoone remondilt sääste-
tud summa on hädavajalik lasteaia remontimisel.

Arvame, et koolimaja on kõigepealt vajalik meie 
lastele ja kooli ei tohi kasutada mistahes isiklike 
ambitsioonide rahuldamise eesmärgil. Kutsume 
inimesi mõtlema ja loobuma kampaaniate korras 
asjaajamisest, sest see ei too lahendusi meie mure-
dele vaid suurendab neid. 

Puka vallavalitsus

Milline hind on unelmal?
Puka Vallavolikogus

20. märtsil
n	 Toimus Puka valla 2017. aasta eelarve teine lugemine.
n	 Kinnitati haldusterritoriaalse korralduse ja hal-

dusüksuse piiride muutmisega kaasneva Soontaga küla 

elanike arvamuse väljaselgitamise küsitluse tulemused.
n	 Kinnitati haldusterritoriaalse korralduse ja hal-

dusüksuse piiride muutmisega kaasneva Aakre, Pedaste, 

Pühaste, Palamuste, Rebaste ja Purtsi elanike arvamuse 

väljaselgitamise küsitluse tulemused.
n	 Määrati volikogu esindajad haldusreformialaste  

läbirääkimiste pidamiseks:

1) Rõngu Vallavolikoguga Andrus Looskari ja Aleksan-

der Sven Esse;

2) Helme Vallavolikoguga Irja Sõnum;

3) Otepää  Vallavolikoguga Irja Sõnum ja Kalle Põld-

mägi.

Puka Vallavalitsuses

n	 Matusetoetust maksti kahele, ühekordset toetust 

ühele lapsele prilliklaaside maksumuse kompenseerimi-

seks, sünnitoetust ühele ja toimetulekutoetust kolmele 

taotlejale.
n	 Ruuna külas asuvale moodustatavale katastriüksu-

sele nimetuseks “Vahtra”.
n	 Valmistati ette koostöös Rõngu valla esindajatega 

Rõngu valla ja Puka valla kokkulepe, mis sätestab hal-

dusüksuste piiride muutmise teel Puka valla Aakre küla, 

Palamuste küla, Pedaste küla, Rebaste küla, Pühaste küla 

ja Purtsi küla Rõngu valla koosseisu arvamise tingimused. 
n	 Valmistati ette koostöös Helme vallaga kokkulepe, 

mis sätestab haldusüksuste piiride muutmise teel Puka 

valla Soontaga küla Helme valla koosseisu arvamise tin-

gimused.

AMETLIK INFOPuka Vallavalitsus jagab 
riigi tegevusvarudest tasuta vallale 

eraldatud 1271 karpi sealihakonserve 
alljärgnevatele sihtgruppidele: 

1. paljulapselised pered, kus kasvab 4 
ja enam last; 
2. mittetöötavad pensionärid, kelle 
pension on alla 250 euro;
3. pered, kus kasvab puudega laps.

Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise pere-
toetuse taotlejale, kes on Euroopa
toiduabi saanud, konserve ei eraldata. 

Igale pereliikmele on arvestatud 3 karpi. 
Kaasa võtta isikut tõendav dokument. 
Konservid väljastatakse allkirja vastu. 

Jagamise päevad Puka Vallavalitsuses 
31.0.3 kell 9-12, 03.04. kell 9-15 ja
06.04. kell 9-15. 

Info tel 766 9414.
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise 
peretoetuse taotlejale, kes on Euroopa 
toiduabi saanud, konserve ei eraldata.

Puka raamatukogu lugejatele

Puka raamatukogu ootab oma lugejatelt 
tagasi üle tähtaja käes hoitud raamatuid.

Kui kevadise suurpuhastuse käigus leiad 
tagastamata raamatud, palun too need 

ära. Just sinu käes olevat teost võib 
kellelgi teisel väga vaja minna. 

Raamatukogu lahtiolekuajad ja muu info 
on kirjas Puka valla kodulehel.

Värvilist kevadet soovides

ene Markov

Palun jälgige oma 
isikuttõendava 

dokumendi 
kehtivusaega 

Fotograaf 
Puka rahvamajas teisipäeval,

 

 4. aprillil 2017 kell 10-11.
 

Võimalik lasta teha fotot 
isikuttõendavale dokumendile 

ning täita taotlus.

Kes soovib tellida tervislikel 
põhjustel fotograafi koju, 

palun teatada vallavalitsusele 
30. märtsiks telefonil 766 9412.

1. maist 2017 hakkavad Puka 
vallas kehtima uued jäätmeveo 

teenustasud. 

Segaolmejäätmete veol jäätmekoti maksu-
mus jääb samaks,  jäätmemehutite osas jäät-

meveo teenustasud suurenevad 17%.

Vaata tabelit leheküljel 4.

Puka vald saavutas Valgamaa 
talimängudel üldkokkuvõttes 
II koha (teises grupis)

Murdmaasuusatamine - III koht
Vabatehnika
N 55+  2,5 km  Ene Aigro I koht (8,18);
P kuni 18 5 km  Olev Korb I koht (13,18)
N 19-34 5 km  Aili Popp I koht (15,52)
M 40-49 5 km  Kunnar Vahi, 5.koht (14,42)
  Ahti Külm 6. koht (14,46)
M 19-39 5 km  Kristo Tuvi III koht (13,28)
  Karm Korb 4. koht (14,15)

Teatesuusatamine II koht 
Aili Popp, Ene Aigro, Kunnar Vahi ja Ahti Külm 
(14,02)

Suusasprint 4. koht 
(Aili Popp, Kunnar Vahi, Olev Korb, Karm Korb)

Lauatennis  5. koht
Heini Härm, Henri Härm ja Sandra Kuus

Mälumäng III koht
Tõnis Mark, Agur Ostrak, Eerik Müts

Laskmine  II koht
2004-2002  Eliise Uibo I , Kristin Laikask III,  Lo-
reen Marii Pedajas 5.
2001-1997 Gerli Rosenberg II, Sandra Kuus III, 
Merlin Laas 4.
2007-2005 Ramon Pedajas III
2001-1997 Marchus-Joonas Koppel III, Karel 
Kuus 5.

Turniiribridž  4. koht
Kalev Kiisler, Priit Mõttus

Kabe II koht  
Enno Allev, Ardo Kurg, Elle Luik

Täname teid, osalejad!  
Soovime teile ka edaspidiseks suurepäraseid 
tulemusi.
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Ühe mu tuttava firmajuhi kontoris olla mõni aasta 
tagasi selline lugu juhtunud. Töötajatele organisee-
riti preemiareisi Usbekistani, Samarkandi. Värs-
kelt tööle võetud kena sekretärineiu saatis laiali ca 
100-le inimesele reisi tutvustava e-kirja, mille oli ise 
koostanud venekeelse brožüüri abil. Kirja juures 
olid ka mõned pildid, millel siis kujutatud kaamelid 
ja minaretid. Üks reklaamlause vene keeles kõlas 
tõlkes umbes nii: ,,Kaamelisafarid iidsete mina-
rettide vahel“. Sekretäril oli kaduma läinud sõnast 
,,minarettide“ tähed ,,a“ ja ,,r“. Ehk siis kutse läks 
sõnateadlikemate saajate jaoks pisut teise ja lusta-
kamasse tähendusse. Kui siis firma boss oli irvham-
mastelt piisavalt kahemõttelisi küsimusi saanud, 
läks ta personaliülema juurde ja küsis, et kes sellise 
grammatiliselt katastroofilise puupea palkas? (seal 
kirjas oli palju muidki vähetähenduslikumaid kir-
javigu). Vesise suuga sekretäri seirav personalijuht 
vastas aga: ,,Puupea küll, aga vaata, kui punased 
põsed ja ilus piht“.

Varsti on meil järjekordsed valimised tulemas. 
Eks meilgi valimiste erutavas õhkkonnas võib vali-

miste turule ilmuda poliitilises mõttes ,,punapõsk-
seid puupäid“. Eelkõige on see oht suurem Riigi-
kogu valimiste ajal, kus tuuakse maale klounima 
mingi Toompea ,,näitleja“ või tuntud teletegelinski. 
See korjab siis hardunud ullikestelt oma hääled ja 
kaob Toompea kohvikutesse järgmiseks neljaks 
aastaks ilma, et see maakohtki vahepeal meenuks.

Sama pole kahjuks välistatud ka kohalikel vali-
mistel ja kardetavasti näeme siingi mõnda peibu-
tusparti varsti sulgi kohevaks ajamas. Ega selle 
vastu muud moodi ju saagi, kui et valija peab 
suutma otsustada, kas ta valib ,, Eesti (mingit) 
Superstaari“ või tahab pädevat elukorraldust koha-
peal saada. Kui valid TV ja kino järgi, siis ole ka 
rahul, kui edaspidi kohalik elu kino ja TV moodi 
välja näeb selle negatiivsemas mõttes.

Eks ta ole! Kõike oleme juba näinud ja mõnda 
veel näeme! Samas tuleks nüüd liitumiste sünener-
giast võtta positiivne ja jätta see halvem. Ehk siis 
nüüd on meil kõigil võimalus teha mingid vajalikud 
arenguhüpped Kogukondade arengus ja ka seisa-
kud kohalikes asjades ehk koos käima lükata.

Puupea, aga punased põsed

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

On väljakutseid ja on ka võimalusi. Lihtsalt 
mõnel asjal tuleks ehk teisest otsast läheneda ja 
mõnda asja muudmoodi korraldada. Loomin-
guliselt planeeritud ja kunstiliselt kaunis asumite 
kogum on oluline. Nõuni ja Sangaste ning Puka 
peaks olema kujundatud nn. ,,Otepää valla vära-
vateks“ selle sõna mitmes mõttes. Siin peaks 
olema nii ,,vau“-efekt kui ka tegus sisu. Kõigil neil 
kohtadel on väga hea potentsiaal saada visuaal-
selt kenaks ja sisult laiemaks. Rohkem haljastust 
ja disaini, rohkem eenduvat ettevõtlust. Otepää 
keskusena peaks samuti selles osas lippu kõrge-
male tõstma ning kodanikule mugavamaks kohaks 
saama. Kõik see vajaks algatuseks ühiselt baasilt 
kujunduskonkursse ja arhitektuurilisi ja loomingu-
lisi lahendusi, millest siis koos võtaks parima.

Samuti võiks valla juhtimise korraldusel kasuta-
da uut olukorda uude situatsiooni sisenemisel. Uus 
struktuur peaks olema kohati paindlikum ning 
kindlasti erinevaid kogukondi kaasavam. Liituvate 
kogukondade hääl ja huvid peavad olema kuula-
tud ja arvestatud nii, et ei tekiks väiklasi tülisid liht-
salt kasvõi kommunikatsioonihäirete tõttu. Suht-
luskanalid peaks olema avatud ja selgust tagavad 
ka keerulisemas olukorras, mängureeglid kõigile 
teada ja võrdsed kõigile. Ehk siis uue valla põhi-
olem võiks olla kogukondade liit, mis rajaneb vas-
tastikusel austusel ja väärikusel. Rohkem õigusi 
koos vastutusega mõistlikul ja ratsionaalsel määral 

Kirjalik enampakkumine 
korteriomandi müügiks

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku ava-
liku enampakkumise vallavara müügiks:

Keeni külas Keeni tee 3-10 asuv korteriomand 
(kinnistu registriosa nr 2099040, üldpind 72,60 
m2). Pakkumise alghind 2000 eurot, osavõtutasu 
20 eurot ning tagatisraha 200 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste 
Vallavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangas-
te alevik, Sangaste vald, 67013) hiljemalt 18. 
aprilliks 2017. a kell 10:00 kinnises ümbrikus 
märgusõnaga “Keeni tee 3-10 korteriomand”. 
Pakkumises peavad sisalduma andmed pakkuja 
kohta, pakkuja nõusolek enampakkumises osa-
lemiseks enampakkumiseks esitatud tingimustel, 
tõendid enampakkumises osalemiseks ettenähtud 
osavõtumaksu ja tagatisraha tasumise kohta ning 
pakutav ostusumma.

Osavõtumaks  j a  t aga t i s raha  tasu-
da Sangaste Vallavalitsuse arveldusarvele 
EE421010202000578003 SEB Pangas. Makse 
selgitusse märkida “Keeni tee 3-10 korteriomandi 
osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 
18. aprillil 2017. a kell 10:15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud 
pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha 
hiljemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakku-
mise tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. 
Osavõtumaks tagastamisele ei kuulu.

Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse 
müügilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu 
tasub ostja.

Lisainfo: e-post: kajar@sangastevv.ee, 
tel 5662 7688.

võiks anda kohtadele. Läbi selle tekib ühendkogu-
kond, kel on jõudu ja tahet oma elu edasi viia uute 
tasandite poole. Nii tulevad inimesed meile ja nii 
tekivad töökohad, siit siis ka võimalus elukeskkon-
da üha paremaks muuta.

Üks meiega liituja – Puka vald on mõneti natuke 
halvemal lähtepositsioonil, kui on juba lepingu sõl-
minutel. Eks selleks on omad põhjused ja tegurid 
olnud, millised on selle kogukonna siseasi, kuid 
need peaks uues olukorras unustama ja lihtsalt 
edasi minema. Puka on vana ja väärikas kant, mis 
vajab samuti ,,uut algust“, nagu me mõttes kõik. 
Liitumine on selleks nüüd siis võimalusi andmas ja 
kasutagem seda maksimaalselt. Puka kogukonna 
huvid peavad olema samamoodi kaitstud ja arves-
tatud, nagu juba kokkuleppinuil. Sest nii on lihtsalt 
õige ja õiglane. Sangaste kogukonna poolt olete te 
kindlasti oodatud uude valda ning omaks peetud 
nii nüüd kui hiljem. Oleme olnud head naabrid ja 
kohati üsna põimunud kogukonnad oma elukor-
ralduse ja inimeste liikumise läbi. Nüüd siis koos 
Otepää, Puka, Palupera ,,poolikuga“ ja Sangastega 
saab see koostöö veelgi uuema näo. 

Austagem oma kogukondade ja külade tahet 
ja tehkem nii, nagu õige ja nagu vaja. Palupera 
näiteks suutis oma haldusdialemma lahendada 
õiglasel ja austustväärival moel.

Kaunist halduskevadet, looduskevadet ja 
kevadet hinges!           kaido TaMBerg

Reeglid on sel kevadel samad nagu paaril varasemalgi aastal, 
seega toiduabi saavad AINULT need isikud ja pered, kes said 
jaanuaris ja veebruaris riiklikku toimetulekutoetust ja vajadus-
põhist peretoetust või taotlesid seda aga jäid sellest napilt ilma. 
Toiduabile tuleb ise järele minna. 

Sangaste valla elanikele jagatakse toiduabi Valga linnas 
Lembitu tn 2 kell 12.00-15.00 järgmistel kuupäevadel: 
30.03.2017; 5.04; 6.04; 12.04; 13.04 (kolmapäev ja neljapäev) ja 
edasi ainult neljapäeviti: 20.04.2017 ja 27.04.2017 a.  

Kui isik/pere otsustab, et ta ei vaja toiduabi, siis tuleks sellest 
teatada Eesti Toidupangale (Kerttu Olõkainen ehk kerttu@toi-
dupank.ee) või sotsiaaltöötajale (Pille Sikk, tel 52 47 930). 

Kui isik ei saa ise abile järele minna võib ta volitada teist 
isikut KIRJALIKU volitusega, mille tekst on järgmine: „Käes-
olevaga volitan mina … (nimi, isikukood) enda asemel aprillis 
2017 vastu võtma EL toiduabi … (vastuvõtja nimi ja isikukood). 
Kogus …. komplekti (pereliikmete arv). Kuupäev, allkiri“. Täis-
kasvanud pereliikmele volitust kirjutada ei ole vaja kuid naabri-
le muidu toiduabi kätte ei anta.   PiLLe Sikk 

Toiduabist 2017. a kevadel

2017. aastal on võimalik Sangaste valla lastel taotleda nn. “soo-
dustuusikuid” Valgamaal Otepää vallas asuvasse Veski Noorte-
laagrisse. Meile on eraldatud 4 kohta reede, 18.08 – kolmapäev, 
23.08.2017 toimuvasse vahetusse. Tuusiku hind 63 eurot ning 
oodatud on eelkõige 7-14-aastased lapsed. Tegemist on sport-
lik-tervistava puhkelaagriga. Perel lisanduvad kulutused sõiduks 
laagrisse ja tagasi ning lapse taskuraha. Infot laagri kohta saab 
internetist aadressilt http://tartukalev.ee/spordibaasid/veski/ 

Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata, palun esitada 
vallavalitsusse avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 20. april-
liks. Juhul, kui selleks ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad 
kohad laialijagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldusi on 
rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus valiku ja annab lap-
sevanematele otsusest teada hiljemalt 22. maiks. 

Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja nimi ja kontak-
tandmed (aadress ja võimalusel telefoninumber) ning andmed 
selle lapse kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi, 
vanus, kool ja klass). Avalduse alla kirjutada esitamise kuupäev 
ja avaldaja allkiri. Juhul, kui taotlete laagritasu maksmiseks val-
lavalitsuse toetust, tuleb avaldusele lisada ka andmed pere sis-
setuleku kohta. 

PiLLe Sikk

Soodustusega lastelaagrikohad Sangaste 
valla lastele 2017. aasta suvel

Lugupeetud Sangaste inimene!

11. mail on kavas külastada ERM-i, kohti on 
broneeritud 50, see tähendab, et kaks giidi 
gruppi. Et see toimuda saaks kõigile meel-
divalt, tahaks Teie osavõtust teada hiljemalt 
20. aprilliks, et tellida sobiv buss ja teatada 
ERM-i külastajate arv. 

Pileti hinnad on pensionäridele ja lastele 6 
eurot, teistele 10 eurot. Eraldi tuleb tasuda 
giidi tasu, mis on 70 eurot/25 inimest ja 2 
tundi. Soovitan mõelda ja kindlasti osa võtta.

Oma osalusest helista telefonil: 
56471933 Lea Korbun 
või 56566452 Vaike Tuisk.

Keeni Põhikool kiidab III õppeveerandi tublimaid

Ainult viitele õppisid: 
Heili Kann, Kadri Liive, Getter Mandli, Tiäre-Terle Teder (1. kl); Karoli Kõrkjas, Jaanika 

Liivamägi, Martin Oja (2. Kl); Kerlin Poola (3. kl); Joosep Hinn (4. kl); Kerte Juhkov, Erik 
Jääger, Melina Luik, Gaidy Toomsalu (5. kl).

Neljadele ja viitele õppisid:
Keron Juhkov, Robin Kõiv, Mirko Lepik, Kaspar Liive, Kätriin Puksov, Mikk Raidsalu, 

Mikk Toom , Gerty Toomsalu (1. kl); Ander Einling, Raimond Ilves, Kerdo Juhkov, Kenneth- 
Ken Koppel, Aleksandra Zimbrot (2. kl); Oliver Ivask, Karl Oskar Kängsepp, Reinhold 
Toomsalu, Hugo Väärmaa (3. kl); Kevin Aasala, Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu, 
Kristofer Oja, Marko Oja, Laura Papagoi, Joonas Saar, Sädeli Sarv, Lauri Tamm (4. kl);  
Signe Kuus, Renar Lepik, Henri Tamm, Gairy Toomsalu (5. kl); Hans-Hannes Kängsepp, 
Mariana Pikulova, Chris Roio, Marleen Saar, Catharina Undrus (6. kl.); Geelika Elvet, Kris-
tiina Linde, Larina Pikulova (7. kl);  Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Anabel- 
Liisbet Õim (8. kl); Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet Kuus, Sandra Lõokene (9. kl).

Maire MuruMaa, direktor

1. maist 2017 hakkavad Sangaste vallas 
kehtima uued jäätmeveo teenustasud. 

Segaolmejäätmete veol jäätmekoti maksumus jääb samaks,  
jäätmemehutite osas jäätmeveo teenustasud suurenevad 17%.

Vaata tabelit leheküljel 4.
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Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

Mahe lihaveisekasvatuse ette-
võte võtab rendile või ka ostab 
põllu- ja rohumaad. Sobivad ka 
võsastunud maad. heizung.oy@
eesti.ee Tel. 511 3543

MURUNIIDUKITE, MOOTORSAA-
GIDE JA TRIMMERITE hooldus ja 
remont. Vajadusel transport. Tel. 
53 40 78 36

SÕIDUAUTODE JA HAAGISTE 
remondi- ja hooldustööd. 
Tel. 53 40 78 36

Müüa lõhutud küttepuid (kask, 
lepp), erinevad mõõdud, kohale-
veoga. Tel. 5117109 

Kuiv okaspuu, värske lehtpuu,
väikesed koormad, 5165251.

Ehitus ja remonttööd. 53471269

Kändude freesimine aedadest, 
hoovidest. 56268281 - Rait, 
uibur.ee

Müüa lõhutud küttepuid teile 
sobivas mõõdus (lepp, kask, se-
gapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859

Ohtlike puude raie & hooldus 
56 866 157.

Küttepuude lõhkumine. 
56268281 - Rait, uibur.ee

Ohtlike puude raie, hooldus. 
56268281 - Rait, uibur.ee

Kuiv okaspuu, värske lehtpuu, 
väikesed koormad, 5165251

Ostan Belarus, sõnnikulaotaja, 
vene ratastraktori, kirgistan-
pressi, haakeriistad, varuosad, 
rehvid. 5609 6431. 

Ostan seismajäänud põlluma-
jandustehnikat. 522 2777.

Müüa lõhutud küttepuid 
(lepp 50 cm, hind 25 eurot/rm. 
Tel. 5855 0987, 5561 3299

Värske, soola- ja suitsukala 
igal neljapäeval Otepää turul 
kell 13.15-13.45. 
Tel. 5297 033

Audentese SG Otepää otsib 
täistööajaga koristajat aadressi-
le Lipuväljak 14, Otepää.
Täpsem info 53490493 või ote-
paa@audentes.ee

Kaeve- ja planeerimisteenus 
väikeekskavaatori ja Bobcati-
ga. Puksiirabi. Tel. 5255545

Soovin rentida põllumaid hei-
nateo eesmärgil, 56843340

Teostame katuse-, fassaadi-, 
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel. 55548863

Ostan hõbedat, ehteid, raama-
tuid, märke, münte! 56495292

Swedbank Otepää Linnaraa-
matukogus 2017 II kvartalis 
avatud:
 3.,17. aprill 
 8., 22. mai
 5., 19. juuni
 kell 13.00 - 16.00.
24h klienditugi 6310 310.
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Südamlik kaastunne Relikale 
kallite 

LÄHEDASTE 

kaotuse puhul. 

Pähklikese maja kollektiiv.

Elu on laul, 
on habras ta viis, 

heliseb hetk... 
ja katkeb siis.

Mälestame toredat laulukaaslast

LAINE ROOTSI

Naisansambel "Lõbusad lesed" 
ning Kalev.

Siiras kaastunne 
Andrei Ivanovile kalli

ISA

surma puhul.

Töökaaslased pealistusest

Tunneme kaasa Jürile 
lähedastega kalli ema

LAINE ROOTS
21.10.1930-20.03.2017

surma puhul.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Südamlik kaastunne Aarnele, 
Eikele ja Ingritile kalli 

VALDEKO LEPIK

kaotuse puhul.

Kiina, Enelin ja Reilika perega.

BORIS IVANOV 
16.08.1950 – 21.03.2017

LAINE ROOTS 
21.10.1930 – 20.03.2017

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Ei tulek ega minek 
pole meie endi teha

vaid see, mis sinna vahele jääb.

Mälestame kauaaegset Nõuni 
kooli õpetajat

LAINE ROOTSI

Silja, Marika, Helbe, Pille ning 
endised koolilapsed.

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

Südamlik kaastunne Vaikele ja 
Gunnarile perega armsa ema

AINO TEDER`i

kaotuse puhul.

Niina, Ülar, Meelis ja Sass.

Mälestame 

AINO TEDERIT

ning tunneme kaasa Vaikele 
ja Gunnarile perega.

Silvi ja Georg

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Südamlik kaastunne Jürile kalli 
ema

LAINE ROOTSI

kaotuse puhul.

Perek. Saar, Hõrak, Froch ja Ene.

AS Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus 

otsib puhkusteperioodiks 
Hellenurme hooldekodusse 

hooldustöötajat 
ja kokka. 

Kontakt (hooldustöötaja): 
53401504, Soja Sipelgas, 
e-post: info@hooldekodu.ee.
Kontakt (kokk): 7666789, Anti Värton, 
e-post info@hooldekodu.ee.

Kogemustega roomikekskavaatori juht 
saab tööd. 

Võimalus töötada neli päeva nädalas. Töö aastaringne. 
Tööauto võimalus. 

Töö piirkond enamasti Lõuna-Eesti. 

Tel. 56451927, info@meiletop.ee, 
www.meiletop.ee

ILUSALONG MEIBY BEAUTY

Klassikaline maniküür 
Küünte lakkimine      UV geellakkimine 
Klassikaline ja spa pediküür 
Geelküünte paigaldus ja hooldus 
Kulmude keemiline värvimine ja 
korrigeerimine 
Ripsmete keemiline värvimine 
Kunstripsmete paigaldus ja hooldus

Tuuli Tamm 
Broneeri telefonil 55 646 690 
Kääriku küla, Valgamaa

SOOVID 
KINNISVARA 

MÜÜA? 
Kutseline maakler 

Janek Moros 
Tel. 529 4294 
info@varaleidja.ee 

12 aastat kogemust! 

 
Kauplus Kõigile Midagi 

Otepää Väike Kirbuturg
ootab oma endisi ja uusi kliente ostma ja müüma!

Tooge oma kasutatud riided ja tööriistad meile müüki!
Kindlasti on kuskil keegi, kes sooviks neid endale.

Nüüdsest pakume ka pandilaenu.
Asume Valga mnt 1b Maxima taga.

Oleme avatud iga päev: E-R    9-18       L-P  10-16
Tel: 5800 2146

Hea noor tööotsija vanuses 16-29!

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub 
TASUTA praktilist KOOLITUST

„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta 
ning julgust teha häid valikuid. Koolituse (kokku 130 tundi) 
osad on:
 1. Ettevalmistus tööotsinguks (41 tundi)
 2. Tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)
 3. Tööõigus (16 tundi)
 4. Karjääritee planeerimine (16 tundi)
 5. Arvuti tööotsingul (8 tundi)
 6. Tööklubi (30 tundi)
Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti 
võimalus minna erialasele kursusele ja saada tasuta nõusta-
mist (psühholoogiline,  karjääri-, sõltuvus-, tööõigus- ja võ-
lanõustamine).

Kogu koolitus on TASUTA. Transpordikulud kompenseeri-
takse, koolitusel on tasuta toitlustamine. 

Vajalik on REGISTREERUMINE enne INFOTUNDI, mis toi-
mub 05.04.2017 kell 13.00, kontakt  51 187 93 või margit.
tago@jmk.ee.

Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse 
Liidu ruumides. Vaata ka www.jmk.ee.

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Otepää vald.
Oodatud on noored, kes ei ole 
omandanud kõrgharidust.

Palju õnne!

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2017. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

  8. aprill   Aakre       8.30

  9. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.30
   Mägiste   13.30

15. aprill  Pukamõisa  10.00
   Komsi   12.30
   Palupera  14.30
   Hellenurme  15.30
   Voki   16.30

16. aprill  Kiilung (Aakre)    8.30
   Nõuni   11.00

    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5801 5208, 5516 920.

AINO TEDER 
02.12.1944 – 10.03.2017

MTÜ Karukäpp 
kokkusaamised

11. ja 25. aprillil
vallamaja III korrusel.

Info tel 515 3248

Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsi üldkoosolek 
30.04.2017 kell 11.00 J. Hurda 5

Päevakord
 1. Valimised juhatus, revident
 2. 2017 ürituste plaan
 3. Sõnavõtud, ettepanekud

80

Õnnitleme kirjaneitsit 
AILI MIKSi, 

soovime ärksat vaimu, kerget sulge 
ja kõva tervist.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Palju õnne!

70

Õnnitleme firma esimest müügiagenti
ja naisseltsi eestvedajat 

RIITA AADER´it.

Soovime tervist, õnne, rõõmu.

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
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Euroopas leviva lindude gripi tõttu kehtestab Vete-
rinaar- ja Toiduamet välitingimustes kodulindude 
pidajatele piirangud. Kodulinde tuleb alates 1. april-
list pidada sisetingimustes ning kui see ei ole lindude 
heaolu ja tervist silmas pidades võimalik, tuleb neid 
hoida aia ja võrguga piiratud alal. Piirangud puudu-
tavad kõiki kodus peetavaid linde – lisaks kanadele 
ka hanesid, parte, kalkuneid, vutte ja faasaneid.

Kodulindude väljas pidamine ei ole alates 1. april-
list lubatud. Kodulinde tohib pidada väljas ainult 
juhul, kui lindude pidamisala on ümbritsetud aiaga 
ja kaetud võrguga. Kodulindude söötmine ja joot-
mine peaksid võimalusel toimuma sisetingimustes. 
Juhul, kui linde söödetakse ja joodetakse väljas, 
peab nende söötmise ja jootmise ala olema lisaks 
võrgule kaetud ka veekindla katusega. Võrk ja katus 
on vajalikud selleks, et metslinnud ei pääseks ligi 
kodulindude söögile ja joogile ning ei levitaks seda-
kaudu kodulinnufarmidesse lindude gripi viirust.

Lindude gripp on diagnoositud meie naabrite 
juures Soomes ja Rootsis. Veebruari lõpus lisandu-
sid lindude gripi juhtumitega riikide hulka Leedu ja 
ka Venemaa Kaliningradi oblast. Rändlindude kui 
potentsiaalsete nakkusekandjate saabumisega jõuab 
lindude gripp suure tõenäosusega sel kevadel või 
suvel ka Eestisse.

Lindude gripp on väga nakkav ägedalt kulgev 
mets- ja kodulindude viirushaigus, mida ei ravita. 
Kui haigus jõuab farmi, siis kõik kodulinnud 
nakkuse leviku tõkestamiseks veterinaarjäreleval-
veametniku kontrolli all hukatakse. Ka sööt, söö-
danõud, jäätmed ja muu materjal, mis võib olla vii-
rusega saastunud, töödeldakse või hävitatakse viisil, 
mis tagab viiruse hävimise. Praegu Euroopas leviv 
viirusetüvi H5N8 inimestele ohtlik ei ole ja põhjus-
tab ainult lindude haigestumist.

Alates 1. aprillist kehtivad kodulindude 
väljas pidamisele piirangud

Taudipunkti ümber kehtestatakse kolme kilo-
meetri raadiuses ohustatud ja kümne kilomeetri 
raadiuses järelevalvetsoon. Ohustatud ning järele-
valvetsoonis kehtestatakse loomade ning inimeste 
liikumisele piirangud ning piirangud linnulihaga 
kauplemisele. Ka munade vedu väljapoole järele-
valvetsooni on keelatud. Seega ka ühe linnupidaja 
hooletus võib tähendada majanduslikke raskusi 
naaberfarmidele.

Iga farmiomanik saab nii oma kui ka naab-
ruskonna linde kaitsta, kui ta piirab kõrvaliste 
isikute pääsu lindlasse. Väga oluline on korrapä-
raselt teha näriliste ja putukate tõrjet. Linnukas-
vataja peab olema kindel, et kõik, mis lindlasse 
sisse viiakse, olgu selleks sööt, allapanu või muu 
materjal, poleks haigustekitajaga kokku puutu-
nud. Lindlasse sisenedes peaks kindlasti olema 
võimalus desinfitseerida desomatil jalanõud ning 
seal kasutatavaid jalanõusid ja üleriideid ei tohiks 
samaaegselt kasutada ja kanda mujal.

Täna peetakse Eestis kodulinde ligikaudu 3000 
majapidamises. Suuri, üle tuhande linnuga muna-
kanafarme tegutseb praegu 33 ja üle tuhande 
linnuga broilerifarme 75. Hanesid peetakse 
vähem kui paarisajas ja ka parte vähem kui paari-
sajas farmis, kalkuneid 70, vutte 53 ja faasaneid 14 
majapidamises.

Seoses sellega, et lindude gripp levib peaaegu 
kogu Euroopas, palume teavitada Veterinaar- 
ja Toiduameti maakonna veterinaarkeskusi, kui 
leiate veelindude värskeid korjuseid või hulganisti 
surnuid metslinde. Veterinaar- ja Toiduamet kor-
raldab sellistel puhkudel proovide võtmise, et või-
malikku haiguspuhangut tuvastada.

veterinaar- ja Toiduamet

Sõiduautode remont.

Muruniidukite, murutraktorite, saagide remont. 
Kohe olemas suur valik varuosasid.

Tule vaata Otepääl Ökopesa 
poodi või e-poes www.saag24.ee

Rehvivahetus. 
Kohapeal lai valik rehve.

Müügil aia- ja metsatehnika. 

Hüdrovoolikute valmistamine.

Tööriistade rent.


