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Otepääl peeti mõttetalguid
ühinemise teemal
26. jaanuaril toimusid
Otepääl mõttetalgud teemal “Otepää kuppelmaastik
Lõuna-Eesti keskuseks!”.
Arutlema olid kutsutud
seitsme naabervalla esindajad. Eesmärk oli naabritega
ühistöö võimaluste otsimine.
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juhul oli tegemist rõngasvaldade
ühinemisega, kus kodaniku jaoks
sisuliselt ei muutunud midagi –
vallakeskus jäi sinna, kus ta oli ka
varem olnud.
Kuidas aga olukord muutub kodanike jaoks siis, kui ühinevad naabervallad ja kuhu jääb sellisel korral
tõmbekeskus – need olid teemad,
mis pikemalt mõtteainet pakkusid.
Valgjärve vallavanem Kaido Kõiv
ütles, et vallavalitsus ei pea olema
igas külas, aga külas peavad olema
elamisväärsed tingimused.
Peaaegu kõik osalenud vallad on

valmis alustama läbirääkimisi ühinemise teemadel. Rõhutati, et tähtis on
see, kuidas neid läbirääkimisi peetakse ja milles kokku lepitakse.
Ainukesena ütles kindla „ei“ Urvaste
valla esindus, tuues peamiseks põhjuseks identiteedi kaotuse ja huvid
Võrumaa suunas.
Ka teistel kõnelustel osalenud valdadel on aja jooksul tekkinud mitmeid
tõmbekeskusi eri maakondades.
Siseministeeriumi asekantsleri Karl
Laasi sõnul on aga lubatud maakondade piire muuta. Küllap saab ka
valdu tükeldada.

Valgamaa noored
loovad ise endale
noorteinfoportaali
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Mõttetalgute lõpus lepiti kokku,
et ühe esimese asjana selgitatakse
välja ühised huvid. Kindlasti tahab
iga ühineja sellest ka midagi kasu
saada.
Ühine võiks aga naabritel ka ilma
ühinemiseta olla Otepääl asuv turismiinfokeskus ja kohalik ajaleht
Otepää Teataja. Näiteks juba 70
aastat tagasi nimetas Otepää Teataja
end lisaks seekord koosolnutele ka
Kambja häälekandjaks.
Koostööd saab ja tuleb teha ka
haridus- ja sotsiaalalal.
Läbirääkimised jätkuvad.

Suusatajad taas Otepääl MK-radadel

2X ARVO SAAL

N

ädalavahetusel Otepääl toimunud
murdmaasuusatamise MKsarja etapil
saavutas Eesti suusatajatest parima
koha Jaak Mae Oti spordiklubist, tulles laupäeval sõidetud meeste 15 km klassikadistantsil
üheksandaks. Võitis tšehh Lukaš Bauer. Naistest
10 km klassikadistantsil oli kiireim poolatar
Justyna Kowalczyk.
Otepää MKetapp lõppes meeste sprindifinaaliga,
kus viis parimat olid Norra sportlased. Kiireima
lõpuga võitis selle aasta sprindivalitseja Ola Vigen
Hattestad. Naistest oli ülekaalukalt parim Sloveenia
esisuusataja Petra Majdic.
Pealtvaatajaid oli kahe päeva jooksul Otepääl
umbes 22 000.
Järgmisel talvel toimub Otepää MKetapp 16.–
17. jaanuaril.
Piltidel otepäälased Jaak Mae ja Liis Kalda.

Meie piirkonna inimestele anti neli preemiat. Kultuuri alal sai preemia Hiie Vähi
Sangaste vallast, kes on olnud 25 aastat
rahvatantsurühma Tanuke juhendaja.
Spordi alal tunnustati Lauri Nämit Sangaste vallast, kes oli Restu spordipäeval
toimunud võistluse „Eesti Rammumees
2008“ peakorraldaja ning püstitas tõstmises Eesti rekordi.
Raamatu „Hellenurme-Palupera spordilugu“ koostamise eest said spordialase
preemia ka Arvo Saal Otepäält ning Terje
Korss ja Kalev Lõhmus Palupera vallast. (
Valgamaa Kultuuripärl 2008 kandidaadipreemia sai Lõuna- ja Kesk-Eesti
maanaiste päeva ning käsitöömeistrite ja
rahvamuusikute päeva korraldamise eest
Riita Aader Otepäält.

SANGASTE

Õ

Mõttetalgutel osalesid vallavanemad
ja volikogude esimehed Otepäält ning
naabervaldadest Sangastest, Pukast,
Rõngust, Paluperast, Valgjärvelt,
Kanepist ja Urvastest.
Kohal olid osa ka Siseministeeriumi
rahvastiku ja regionaalala asekantsler
Karl Laas ning kohaliku omavalitsuse
ja regionaalhalduse osakonna nõunik
Kaie Masing. Mõttetalguid juhtis
haldusspetsialist Toomas Katusin.
Mõttetalgud avanud Otepää vallavolikogu esimees Jaanus Raidal ütles,
et võrreldes teiste Valga maakonna
tõmbekeskuste Valga ja Tõrva linnaga
ei ole Otepääl viimasel ajal aktiivselt
ühinemise teemal sõna võetud ega
aru peetud.
Erinevalt Valga piirkonna omavalitsustest kaalutakse ühinemisplaane
ka teiste maakondade omavalitsustega, aluseks ajaloolise Otepää kihelkonna piirid.
Otepää vallavanem Meelis Mälberg
tõi näiteid ühinemisest Räpina linna
ja valla ning Pühajärve valla ja Otepää
linna näol. Räpina valla ja linna
ühinemisel tõi ta positiivsena välja,
et muutusid paremaks otsustamise
mehhanismid ja vähenesid administratiivkulud.
Mälberg rõhutas aga et mõlemal

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
jagas aastapreemiaid
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15. jaanuaril otsustasid Valgamaa noorsootöötajad luua noortele infoportaal. Alustati
seda noorte endi arvamuse küsimisega.
Pärast kaardistusi tehakse noorte arvamustest kokkuvõtte.
Noorte huvidest ja soovidest lähtuvalt
hakatakse looma Valgamaa noorteinfoportaali Valgamaa Partnerluskogu projekti
„Valgamaa noortevõrgustiku loomine”
raames, mis sai toetuse Vabaühenduste
Fondi III voorust.

18.- 20. veebruarini
on võimalik kasutada
tasuta karjäärinõustamise teenust
Individuaalsele karjäärinõustamisele võib
tulla iga Valgamaa elanik, kes tahab oma
ellu positiivseid tööalaseid muutusi tuua.
Tulla võivad nii noored kui ka täiskasvanud.
Kindlasti tasub tulla neil, kel on ees otsuse
tegemise hetk – kooli lõpetamine, töökoha
kaotus, selle otsimine või vahetus.
Nõustamised Valgamaal on plaanis
alljärgnevalt:
18. veebruaril kell 10-16 Valga maavalitsuse I korruse saalis (Valga, Kesk 12), 19.
veebruaril kell 10-16 Otepää Kultuurikeskuses (Virulombi 2) ja 20. veebruaril kell
10-16 Tõrva noortekeskuses (Spordi 1).
Nõustamisele tulemiseks on vajalik eelregistreerimine e-mailil info@karjaaripold.ee
või telefonil 53 012 776.
Nõustamise on tellinud ja rahastanud
Tööturuamet Euroopa Liidu Euroopa
Sotsiaalfondi programmi „Kvalifitseeritud
tööjõu pakkumise suurendamine 20072009“ raames. Teenus on tasuta.

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele nõusolek esitada taotlus Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmile projekti “Otepää Ajaloo
Teemapargi väljaehitamine” rahastamiseks.
Otsustati katkestada Otepää valla 2009. aasta
eelarve II lugemine.
Otsustati kinnitada Otepää valla 2008.a majandusaasta aruende auditeerijaks OÜ Juristibüroo
Fides.
Otsustati anda Otepää Aukodaniku nimetus
postuumselt Jüri Stepanovile.
Otsustati võtta vastu Otepää vallas Sihva
külas asuva Saekoja kinnistu detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on kinnistule tootmishoone asemel hoonestusala ja ehitustingimuste määramine ridaelamu ehituseks.
Otsustati volitada Otepää Vallavalitsust andma
seisukoha Metsatervenduse OÜle väljastatava
kaevandusloa asjus.
Otsustati sõlmida kasutusvalduse leping
MTÜga Kappermäe Selts.
Otsustati anda otsustuskorras Otepää vallavara – Sihva vana koolimaja (Sihva seltsimaja)
hoone koos territooriumiga MTÜ Pühajärve
Haridusselts kasutusse 10 aastaks tasuta eesmärgiga tagada seltsi tegevuseks vajalikud ruumid
tingimusel, et vara kasutatakse avalikes huvides.
Otsustati võtta üle Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuselt asutus Otepää Turismiinfokeskus
(TIK) koos TIK-is üleandmise hetkel paikneva
EAS`ile kuuluva varaga.

Otepää vallavalitususes
Otsustati kinnitada Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseis.
Otsustati anda nõusolek MTÜ`le Fän Clab
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 06.07-12.07.2009 (toimub
Karu-Mati Puhkemajas) ja 12.07-18.07.2009 (toimub Marguse Puhkekeskuses) vastavalt esitatud
projektile.
Otsustati kehtestada Otepää Lasteaed
Pähklike lahtiolekuajaks tööpäevadel ajavahemik kella 07.30-18.00.
Otsustati jagada Uue-Saare, Ando katastriüksus.
Otsustati väljastada ehitusluba OÜle Atlanter
elamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Mägestiku küla Soome kinnistu; OÜle Atlanter
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Mägestiku küla Soome kinnistu; Madis Väärile
abihoone püstitamiseks asukohaga Otepää vald
Sihva küla Matsi kinnistu; Rain-Mati Pesorile
puhkemaja laiendamiseks asukohaga Otepää
vald Otepää linn Koolitare 33 kinnistu; UPM
Kymmene ASle tootmishoone rekonstrueerimiseks Otepää vallas Pühajärve külas Saviaugu
maaüksusel; OÜle Jaotusvõrk Lokumatsi
alajaama 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja
kaablikilpide paigaldamiseks seoses Uue-Loku
katastriüksuse liitumisega Märdi külas Otepää
vallas; OÜle Atlanter põllumajandusliku ehitise
täielikuks lammutamiseks asukohaga Otepää
vald Mäha küla Metsamäe maaüksus.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek OÜle
Atlanter väikeehitise püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Mägestiku küla Soome maaüksus.
Otsustati väljastada kasutusluba Otepää
Vallavalitsusele rekonstrueeritud Keskuse katlamajale Otepää vallas Otepää külas Keskuse
katlamaja maaüksusel.
Otsustati määrata projekteerimistingimused UPM-Kymmene Otepää ASle asukohaga
Pühajärve küla Otepää vald Saviaugu maaüksus, tootmishoone ümberehituseks ja juurdeehituseks ehitusprojekti koostamiseks; Paul
Neimarile asukohaga Tõutsi küla Otepää vald
Neimari maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Aphelion OÜle
asukohaga Lipuväljak 22a Otepää linn, hoone
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Otepää Veevärk sai projektitoetusena 37 miljonit krooni
AS Otepää Veevärk taotles Keskkonnainvesteeringute Keskusest toetust projektile “Otepää
linna reoveekogumisala veemajandusprojekt”.
Projekti abikõlbulikud kulud on 48 miljonit
krooni, toetust saadi 37 miljonit.
AS Otepää Veevärk juhataja Enn Sepma kinnitusel ehitatakse selle projekti abil Otepää linna
uued vee- ja kanalisatsioonitrassid ning renoveeritakse vanad. Selle tulemusena hakkavad
linna seadmed vastama kõigile euronõuetele.
Uued vee- ja kanalisatsioonitrassid saavad
Otepääl kolm tänavat: Mäe, Sulaoja tee ja
Hurda tänav. Renoveeritakse Kopli, Tehvandi,
Munamäe, Lipuväljaku ja Hariduse tänavate
trassid. Uus reoveepuhasti rajatakse ka Keskuse
küla alajaama juurde. Projekti käigus renoveeritakse ka Keskuse küla ja Kopli tänava puurkaevud ning Otepää linna veehaare.
“Vee- ja kanalisatsioonitrasside uuendamise tulemusena puhastatakse ära kogu heitvesi, ei maksta trahve saastenormide pealt ning
seega säilib meie kaunis looduskeskkond,” ütles
Otepää vallavanem Meelis Mälberg. “

AMETLIK INFO
ümberehituseks külalistemajaks ja juurdeehituseks ehitusprojekti koostamiseks; Andres
Oleskile asukohaga Pühajärve küla Otepää vald
Savimäe maaüksus, sauna ja garaazhi ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati tagastada MTÜle Eesti
Lumeliuglemise Liit, OÜle VeeTee Projekt,
MTÜle Spordiklubi Surf, OÜle Psycho kirjalikul enampakkumisel “Linnamäe oru kinnistu
rendile andmine” osalemisel tasutud tagatisraha
summas 4200.- krooni.
Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga
Lipuväljak 13, III korruse ruum nr 304, üürileping Otepää Seenioride Seltsinguga tähtajaga
kuni 13. jaanuar 2012.a.
Otsustati kinnitada riigihanke “Otepää küla
katlamaja kütteõlihoidla likvideerimine” hanketoimingute läbiviimise komisjoni otsused.
Otsustati kehtestada Otepää vallavalitsuse
ja tema hallatavate asutuste poolt osutatavate
teenuste hinnad.
Otsustati tunnistada kehtetuks Otepää
Vallavalitsuse korraldus 07.01.2009 nr 2-4-11
Vidrike külas asuva Kantso kinnistu detailplaneeringu algatamise kohta.
Otsustati algatada Otepää vallas Vidrike külas
asuva Kantso katastriüksuse 63601:003:1031
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on
Ökokeskuse (ülikoolide loodusteaduste tudengite ja teadurite baas, passiivmajade ja ökoehitiste
infokeskus, ökoturismialane teenindamine) ja
kuni 4 eluasemekoha rajamine.
Otsustati algatada Otepää vallas Vidrike külas
asuva Kantso katastriüksuse 63601:003:1032
detailplaneering. Planeeringu eesmärk on katastriüksusele 63601:003:1031 kavandatavat
ökokeskust teenindavate kämpingute, metsatalude ning võimalusel veekogu ja künka rajamine.
Otsustati algatada Otepää vallas Vidrike külas
asuva Kantso katastriüksuse detailplaneering.
Planeeringu eesmärk on elamukruntide, äriettevõtte (kauplus, käsitöökoda vms,) kavandamine
ja võimalusel veekogu rajamine.
Otsustati avada liikluseks Otepää valla haldusterritooriumil paiknev avalik mootorsaanirada.
Otsustati anda luba Hansa Ilutulestikud
OÜle korraldada ilutulestik Otepää valla territooriumil toimumiskohaga Tehvandi suusastaadioni kõrval asuv haljasala 23.01.2009.a
ajavahemikus 20.15-20.45.
Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga
Lipuväljak 13, I korruse ruum nr 110, üürileping ASga G4S Lõuna-Eesti tähtajaga kuni
11.oktoober 2011.a.
Otsustati sõlmida äriruumi, asukohaga
Lipuväljak 13 III korruse ruum nr 303, üürileping FIE Ene Prantsiga tähtajaga kuni
31.01.2012.
Otsustati sõlmida tööandja eluruumi üürilepingud kahe töötajaga.
Otsustati kehtestada 31. jaanuaril 2009.a
ajutine liikluskorraldus ajavahemikul 09.0016.00 seoses FIS Euroopa Karikaetapiga
Lumelauahüpetes Väikesel Munamäel.
Otsustati suurendada Otepää Lasteaed
Pähklikeses laste arvu sõimerühmas kuni
16 lapseni, lasteaiarühmas kuni 22 lapseni ja
liitrühmas kuni 20 lapseni.
Otsustati määrata ühekordset abiraha jaanuarikuus 2009 9le vallakodanikule.

Otepää Veevärgi omafinatseering projektile
on 10,9 miljonit krooni. Konkurentsiseaduse
alusel hakkavad alates 1. aprillist Otepää vallas
kehtima uued heitvee ärajuhtimise ja veevarustuse hinnad elanikkonnale. Ühtlustuvad
eratarbijate ja ettevõtjate ning juriidiliste isikute
veevarustuse ja heitvee ärajuhtimise hinnad – 18
krooni m3 ning heitvee ärajuhtimine 25 krooni m3. Ühtlustamise tulemusel enamlaekuvad
rahalised vahendid investeeritakse valla omafinatseeringuna veemajandusprojekti.
Renoveerimis- ja ehitustöödega alustatakse
tänavu juunis, tööd peavad olema tehtud 1.
jaanuariks 2011.
4. veebruaril kell 17.30 toimub Otepää vallavalitsuse III korruse saalis teabepäev, kus
räägitakse vee, kanalisatsiooni ja kütte teemadel ja tutvustatakse veemajandusprojekti.
Teabepäeval osaleb vallavanem Meelis
Mälberg.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Selgusid tänavune Otepää valla
aukodanik ja Otepää medali saajad

V

allavolikogu otsusega sai postuumselt
Otepää valla aukodanikuks endine kauaaegne
(1996-2008) EELK Otepää
Maarja koguduse õpetaja Jüri
Stepanov. Lisaks Stepanovile
kandideerisid aukodaniku
tiitlile ka Paul Vesterstein,
Anne Kütt ja Maie Niit.
Otepää medali saavad tänavu
Otepää vallavalitsuse sotsiaaltöö vanemspetsialist Helgi
Hõbejärv ja Otepää Naisseltsi
esinaine Riita Aader.

Otepää valla aukodaniku
nimetus antakse füüsilisele
isikule auavaldusena Otepää
vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Tiitliga käib
kaasas hõbedast valmistatud
Otepää aumedal. Lisaks
premeeritakse Otepää aukodanikku rahalise auhinnaga,
mille suurus ühtib väljaandmise aastaarvuga, so. tänavu 2009
krooni. Aukodaniku nimetuse
ja Otepää aumedali andmise
otsustab vallavolikogu.
Otepää medal antakse füüsi-

Teabepäev
vee, kanalisatsiooni ja
kütte teemadel
4. veebruaril kell 17.30
Otepää vallavolikogu saalis (Lipuväljak
13, III korrus).
Päevakorras:

1.Vesi, küte, kanalisatsioon, välistrassid
(OÜ Sanbruno, Raul Lepasson)
2.Veepehmendus (AS Miridon)
3.Kortermajade elektrivarustus ja
käibekorraldus (OÜ Eltam Elekter, Tõnu
Must)
4.Otepää linna reoveekogumisala veemajandusprojekt (AS Otepää Veevärk,
Enn Sepma)
5.Vallasisesed küsimused

Head kassi- ja koeraomanikud
Käes on aeg, mil lemmikloomapidajad peavad eriti hoolsalt jälgima, et nende loomad
ei pääseks koduaiast välja.
Palume Teil oma lemmikutel ka nendega jalutades silm
peal hoida. Hädavajalik on
kaelarihma olemasolu, millele oleks märgitud omaniku
kontaktandmed, et looma
lahti pääsedes saaks hiljem ta
omanikule tagastada. Samuti
tuleks kaaluda looma kiibistamist, mida on võimalik teha

PLANEERINGUD
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule
väljapanekule Sihva külas asuva Saekoja kinnistu detailplaneeringu. Planeeringu eesmärk on olemasoleva tootmishoone asemel 10 korteriga ridaelamu
rajamine.
Detailplaneeringute materjalid on tutvumiseks kättesaadavad Otepää Vallavalitsuses 06.-20. veebruarini 2009. a. Sel ajavahemikul on võimalik esitada oma
kirjalikud ettepanekud ja vastuväited.

Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818
E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

lisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste
eest. Otepää medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud. Otepää medali andmise
otsustab vallavalitsus.
Tänavused autasud antakse
kätte 23.veebruaril maakondlikul Iseseisvuspäevale pühendatud kontsert-aktusel
Otepää Kultuurikeskuses. Jüri
Stepanovile omistatud autasu
antakse üle tema lesele Piret
Stepanovile.

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

veterinaararsti juures.
Vastavalt Otepää vallavolikogu 26. juuni 2003 määrusele nr
1-6-5 kannab koera või kassiomanik looma püüdmise ja
pidamisega seotud kulud, kui
omaniku käest lahti pääsenud
koera või kassi kinnipüüdmise
korraldas vallavalitsus.
Täiendav info: Urmas
Kuldmaa, 7664 807; 528
2688
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

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

Lõuna politseiprefekt
Tarmo Kohv külastas
Otepää vallavalitsust
20. jaanuaril külastas uus Lõuna politseiprefekt
Tarmo Kohv (pildil keskel) Otepää Vallavalitsust,
kus kohtus Otepää vallavanema Meelis Mälbergiga ja volikogu esimehe Jaanus Raidaliga.
Politseiprefekti tutvumisvisiidil arutati koostööd
vallavalitsuse ja politsei vahel.

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetusele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste vallavalitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. veebruaril.

30. jaanuar 2009

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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Igal majal on oma lood
Võimalustest, kasutajaist ja
pakkujaist

Hea on tõdeda, et see maja pakub
parimat ennekõike otepäälastele
endale. Täismõõtmelises korvpallisaalis saavad oma oskusi treenida
Otepää kooli lapsed, gümnaasiumil on selles hoones erialakabinette
(meditsiiniõde, kehalise kasvatuse
õpetajad, kooli psühholoog), lisaks
koosoolekute ruum. Majas on 2
jõusaali ja aeroobikasaal, on elektri- ja aurusaun ning 4 riietusruumi.
Linnasaunamõnusid saavad otepäälased selles majas nautida kahel päeval
nädalas: neljapäeviti naised ja reedeti mehed. Saunapileti eest küsitakse
40 krooni.
„Ega teisi sama teenuse pakkujaid
Otepääl rohkem ei teagi,“ räägib
spordihoone administraator Riina
Lukka. „Meil pakutavat saunateenust
kasutavad just vanemad inimesed. Ja
nemad on kõige leplikumad ja tänulikumad.“
Aktiivse tegevuse võimalust käivad
ühtevalu nautimas aga elujõus ja
spordilembesed mehed-naised. Riina
Lukka ja Evi Tiido, kes maja avamisest
alates kogu tegevust administreerinud,
on kõige teadjamad. Hoone püsikasutajaina öeldakse esimesena spordi-

Ma elan siin
Otepää kultuurijuhi Sirje Ginteri peas sähvatanud ideedest
sündis taidlusringide kokkusaamisele intrigeeriv pealkiri:
“Ma pole turist! Ma elan siin!” Lisaks sai iga ring ülesande
esitada nimetatud teemal lühietendus. Samal õhtul ilmutatud välklehte tuli igal ringil veel nuputada üks kirjatöö.
Kultuurikeskuses tegutsevast 17 ringist oli kohal 10. Saali
jagus just parasjagu rahvast ja ruumi, pillide mürtsu ja tantsu, naelapead tabavaid etteasteid ja kauakestvaid aplause,
naeru ja nalja.
Alustuseks head ja ilusat,
auväärsele austust ja roose
Otepää taidlusringide kokkusaamisi
uue aastanumbri ettelöömise puhul
on kultuurikeskuses korraldatud
tavapäraselt jaanuari keskel. Tundub
koguni nii, et seda on tehtud Otepää
kultuuriloo ajaarvamise algusest saati.
Kultuurijuht Sirje juhatas seekordse
sündmustejada sisse heade uudistega:
kultuurikeskusele on loota ammuoodatud lisaruume, juurdeehituseks
projekt juba tellitud.
Sissejuhatuse järel paluti ette ansambel Relami, et see võiks oma juhile,
auväärsele juubilarile Evi Savile laulda kiitust ja õnne. Põhjust oli küllaga, ja seda sai kuulda mitme õnnitleja suust. Ajalukku on jäädvustatud
fakt, et Evi Savi muusikutee sai alguse
varases lapsepõlves, 14aastaselt olnud
ta ühe suguvõsa liikme meessugupoole soovil tõstetud pulmapillimehe
seisusesse. Oma ansamblit Relami on
ta väsimatult juhtinud 1981. aastast
praeguseni. Töötanud kultuurimajas,
muusikakoolis, andnud tuule tiibadesse Marju Länikule ja mitmele teiselegi
otepäälasest laululõokesele.
Vallavalitsust ja volikogu esindanud

LC Otepää

Otepää spordihoone avati pidulikult 31. jaanuaril viis aastat tagasi. Kaasaegne ja kaunis
maja väljast- ja seestpoolt, spordilinna mainega Otepääle mitmes mõttes sobiv ja lausa
hädavajalik!
Ometi on sellegi hoone seinte vahel lugusid, millest suurem üldsus ei tea ega kuule.
Viie aasta jooksul on vahetunud juba viis juhti, kuues saab kohe-kohe ametisse valitud.
Samas on väikelinna ja kogu Eesti ühe esindusürituse MK etappide aegu selles majas
paiknenud võistluskeskus koos kogu pressiteeninduse, koosolekute ja finantsasjadega, ja
nii juba neli aastat ühtejärge.
klubi Otepää Sulgpall Eve Petersoni
juhtimisel, teisena Otepää korvpallurid (juhendajad Avo Orav ja Eiko
Heitur), võrkpalliklubi Iga Ilmaga
(juh. Õie Saar), Otikese võrkpallitüdrukud (Ülle Ernits) ja Nuustaku
tenniseklubi (Toivo Lukka).
Omaette hinnad ja piletisüsteem
on kehtestatud nii, et otepäälastele
pakutakse teenuseid veidi soodsamalt. Valla antud eelarverealt, (kus
nüüd eriti ka kokkuhoiupliitikat järgitakse) pluss ruumide rentimisest ja
piletihindadest ometi kõigeks vajalikku kokku ei „kraabi“.
„Nii oli mõnda aega selgitamist nii
meie sihtasutuse (Otepää spordirajatised) nõukogus kui ka vallas näiteks
üks pisike taotlus: lubada meil täita
pool majahoidja kohta,“ arutleb Riina
Lukka. “ Meie kaks koristajat – Inge
Sõlg ja Merle Kurvits on küll töökad,
ent suure maja kõiki ruume ja veel
tänavat ja treppe lumest lükkama ei
jätku neil tööpäevast enam aega.”

Jaanus Raidal koos sekretärineiude ja
valgete rooside koheva kimbuga oli
õnnitlejate rivi esinduslikeim.
Relami nimel tõi välklehte kaastöö
ansambli liige Eda Länik, kes noodikujuliseks vormitud paberilt luges
ette luuleread, mille viimased stroofid pakatasid elujaatusest: “... laul teeb
tuju rõõmsaks, heaks ja arvame, et
laulma lausa peaks!” Olgu lisatud, et
Relami 11 lauljast mäletab allakirjutanu vähemalt kahte, kes laulsid Evi käe
all tollase Otepää rajooni ülevaatusel
juba 50 aastat tagasi!
Sellised inimesed elavad siin,
Otepääl!

Ei tea teisi taolisi!
Rahvasuu räägib, et iga oma erialale
või hobile pühendunud inimene on
“kiiksuga”. Tunnistan ausalt, et tunnen
just nendega hingesugulust! Eriti veel
praegusel ajal, kus pingeid ja õelust
ja ärapanemist kõik ilmaruum täis.
Ainult need, kes suudavad ise tantsust, laulust, näitemängust, vemmalvärsistamisest või varjuteatrist rõõmu
tunda ehk teise omataolise tegemisest
nalja tabanult avalalt naerda – nemad
tunduvad küll kõige soojema süda-

MK-sarjade päevad ja pinged
“21. jaanuarist 25. jaanuari hiliste
õhtutundideni olime kõik rakkes,”
meenutab nüüd Riina Lukka. Ja lisab
kohe, et ilma kiirete töökäte abita
poleks nad kuidagi toime tulnud.
Õpetajad Ülle Ernits ja Kerri
Rauk olid valinud oma 10.-11.
klasside töökaimad ja kärmemad
poisid. Kristen Kapp, Andres Roio,
Kristjan Sarv, Rene Härma, TennoRaul Taimur, Toivo Tammekivi,
Mihkel Teder ja Mart Kaur olid abis
saali põrandale kaitsekatet panemas
(põranda püsikatteks on kallis kanada pöök), laudu, toole paigaldamas,
pressikabiinide vaheseinu püstitamas
ja hiljem kõike kokku panemas.
„Kaks inimest olid juhendajaiks
MK-etapi korraldajate poolelt, ent
hilisema põhitöö (koristamise) pidi
tegema ikka spordihoone rahvas ise.
(Peale nimetatute on spordihoonel
veel oma raamatupidaja Anne All ja
lühikest aega nõustaja ametis olnud
me ja avarama hingega inimesed! Ja
neid saate Otepääl näha, kui aega tabate ja vaadata oskate! Võibolla juhtub
see juba 1. aprillil, mil Otepää linnal
taas sünnipäev. Ja kui ette astub tantsurühma Segased varjuteater “Tulin
vallast, lumesadu...” (Juhan Liivi luuletuse ainetel).
Isetegemise rõõmust pakatasid
seekordsel kohtumisel kõik ringid oma
kodutööna ettevalmistatud kavadega.
Võimsalt tõid Otepääle omast hõngu
saali “suusatanud” Eveko koori lauljad, kõik nad kaunites suusakostüümides. Talvepealinna-teemaline oli
ka nende ülistuslaul. Ei saanud silmi
Vesiroosi tantsijate kaunitelt rahvariietelt ja noorenenud koosseisu lustlikelt
tantsusammudelt. Rääkimata rivitantsijate jagatud Metsiku Lääne rütmidest, liikumisest ja kostüümidest. Või
gümnaasiumi noorte segarahvatantsu kaheksalt paarilt, kus tüdrukud,
nagu kergejalgsed sälud ja noormehed
nagu tormihoos mastimännid! Või
siis hoopis kõige nooremad laulustuudiost Madonna – neil jätkus energiat,
laulu- ja tantsulusti oma etteaste ajaks
ja kogu õhtuks! Nende juhendaja Vaike
Hannust-Saul oli aina nende kõrval ja
koos ja hoos! Ja kõige tipuks-lõpuks
tõdemus, et ka üks võib olla “võitlusväljal” sõdur, nagu seda tõestas Otepää
teatri juht Margus Möll. Ühtäkki oli
laval liinibussi ootav setoke ehk mutike, kes paristas pika monoloogi oma
muredest, tahtis õiget teed leida kodu
poole, ent sattus kodulinnas nägemakuulma ja teed juhatama ainult võõramaalasi. Mutike põgenes jooksujalu
saalist (Otepäält).
Seame ühte ritta kõik need väsimatud
juhid-juhendajad, kes on palju suutnud ja suudavad ilmselt edaspidigi.
Siin nad on: Evi Savi (loe loo algusest),
Kaire Ojavee (juhatab kolme täiskasvanute tantsuringi, lisaks kahte laste-
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Helle Tallo).
Eks ole suures majas mõndagi jooksvaist töödest, olgu need ummistunud
vihmaveerennid, streikivad veetorud või kokkuhoiu nimel katkestatud elektripõrandaküte. Kas leida
universaalne ja kõikesuutev üldjuht
asju lahendama või noori ja kiireid
koolipoisse hädakorral appi hüüda?
Lahendusi ei saa loota kummastki.
Pigem on spordihoone eelmistele
juhtidele kogunenud peale hoone
haldamise-valitsemise palju muid
ülesandeid : olla valla spordiürituste
organiseerija, korraldada vallasiseseid võistlusi. Igamees pole pinget
kanda suutnud,ja nii nad tulevadlähevad.
“Spordihoonele uue juhi saamiseks
on valik suur,” kinnitab Sihtasutuse
Otepää spordirajatised nõukogu
juht Urmas Kuldmaa. “26. jaanuari
õhtupoolikuks oli laekunud 37
avaldust.”
AILI MIKS

ringi koolis), Angela Toome naisrühm
Nuustaku eesotsas,(alustanud juba
Eha Ojavee käe all paarkümmend
aastat tagasi), Vilve Maide (kuulus
ja tegev ka Laululahingus osalenud
dirigendina, nüüd Evekot 20. tegevusaastasse aitamas). Ei jää imetluseta
kõige vanemad lauljad Laulurõõmust
Sinaida Ernitsa juhendamisel või tantsijad Tantsurõõmust Liidia Vilde ettevõtmisel. Mitmed neist üle 80ne, ent
kihutavad küllakutse peale Otepääst
kaugemalegi esinema!
Koos kultuurikeskuse administraatori Annika Roosnupuga, kel neil päevil
sai Otepääle tööleasumisest aasta, neid
nimesid ja tegusid kokku seame. “Ega
kõiki neid Karupoegi, Mõmmisid ja
Musakarusid, Pillipuu pärimusmuusikuid ja Paluperast pärit lauljaid, keda
juhendavad Lille Tali ja tema tütar
Merle Soonberg, ühtäkki üles ei loegi,”
tunnistab Otepää juurtega uustulnuk.
Ütleb, et üks lähiplaane on tal Otepää
kultuurihoidjaist ja -tegijaist veebilehekülje kokkuseadmine. Küll sealt siis
loeme ja näeme. Pilte ka!
AILI MIKS

Otepääd külastavad
USA saatkonna töötajad
29. ja 30. jaanuaril on Otepää vallas
külaskäigul USA saatkonna töötajad
eesotsas haldusjuht Andrew Gravesiga.
Eile külastati Otepää Gümnaasiumi,
täna kell 10 toimub vallamajas kohtumine Otepää vallavanema Meelis
Mälbergi ja volikogu esimehe Jaanus
Raidaliga. Külastus toimub USA Saatkonna programmi “Regional Outreach” raames, et tutvustada Ameerika
diplomaatidele Eesti elu-olu.
Tutvutakse ka Otepää Suusamuuseumi ja Lipumuuseumiga ning käivakse
lihatööstuses “Edgar” ja Tehvandi
Spordikeskuses.

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
R 6. veebr. kell 19.00
Heategevuskontsert Aitame kaasa!”. Meeleolu hoiavad üleval segakoor Suisapäisa, Konguta segakoor ja
Viljandi Kultuuriakadeemia Teatrikunsti
7. lend.Soodsamad piletid on eelmüügis Otepää Turismiinfokeskuses. Pilet
kohapeal 50.-* /80.- Kontserdipiletite
tulu läheb Elva Väikelastekodu lastele.
*Sooduspilet kehtib õpilastele ja pensionäridele. Lisainfo: www.alevasia.ee
N 5. veebruar kell 20.00 KINO
Unejutud. Perefilm. Pilet 20,L 7. veebruar kell 10.00-15.00
Seemnepäev. Otepää Naisselts tutvustab ja müüb seemneid.
K 11. veebruar kell 18.00 Otepää
Muusikakooli ansamblimuusika
kontsert.
N 12. veebruar kell 20.00 KINO Lugu
hiirest nimega Despereaux. Perefilm.
Animafilm. Pilet 20,-

Otepää muusikakool
2009. aasta üheks uuenduseks
Otepää muusikakoolis on kord
kuus, ühe nädala teisipäeval
ja neljapäeval toimuma hakkavad avalikud
õpilaskontserdid. Esinevad kõikide erialade
õpilased, kellel selleks hetkeks on kuulajatele mängimiseks selgeks saanud mõni
muusikapala, kes soovivad omandada
rohkem esinemiskogemusi või kes tahavad
pereliikmetele, sõpradele, tuttavatele ja
teistele muusikahuvilistele kontserdielamust
pakkuda.
Esimesed kontserdid toimuvad muusikakooli saalis teisipäeval, 3. veebruaril ja neljapäeval, 5. veebruaril kell 18.00. Sissepääs
on tasuta.

11. veebruaril kell 18.00 toimub
Otepää kultuurikeskuses muusikakooli
ansamblite kontsert.

18. veebruaril on Otepääle oodatud
Lõuna- Eesti muusikakoolide õpilasansamblid. Kell 16.00 algab kultuurikeskuse saalis
Anu Kase nim. Kammermuusika päeva
kontsert.

Otepää pääses Maakilva finaali
Eesti valdade ja linnade vahelise mälumängu Maakilb 2009 eelvoorud on seljataga.
Viies regioonis (Harju,Väinamere,Viru,Sak
ala ja Ugandi) üritas üle Eesti ligi 80 võistkonda jõuda finaali. Ihaldatud superfinaali
pääses 15 paremat. Ugandi regioonist said
finaali vaid Tartu ja Otepää esindused. Nii
jäid välja näiteks Valga, Võru, Elva, Põlva
ja Räpina esindused. Otepää võistkonda
kuulusid Kadri Steinbach,Kaido Mägi,Veiko
Tonts,Urmas Kuldmaa ja Kristjan Rõivassepp. Finaal peetakse märtsis Säreveres.
P.S. 21. märtsil on Otepää Raamatukogu
eestvõtmisel plaanis pidada 1. Aarne
Steinbachi mälestusturniir mälumängus.
Võistlema on lubanud tulla paljud vabariigi
paremad mälumängurid, aga ootame osalema ka Otepää esindajaid. Ürituse kohta saab
infot linna raamatukogust.
KAIDO MÄGI

O T E P Ä Ä
KADRI PALMISTE
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Poetess Doris Kareva kohtus
OG õpilastega
26. jaanuaril külastas Otepää Gümnaasiumi luuletaja Doris Kareva, kes rääkis õpilastele oma elufilosoofiast ja loomingust.
Alustuseks pajatas Kareva huvilistele luule tõlkimise iseäralikest
nüanssidest, kommenteeris OG tõlkevõistlustel osalenute töid
ning tundis professionaalina ära nii mõnegi sahtlissekirjutaja.
Veidi hiljem kogunes gümnaasiumi saali kuulsa poeediga
kohtuma suurem hulk huvilisi. Kareva mõtiskles luule olemusest,
eesmärgist ning jutustas oma teest poeesiani.
Doris Karevat oli luuleni juhatanud Anna Haava ümberjutustus
kreeka mütoloogiast, mis andis luuletajale inspiratsiooni luua
oma jumalad, kellelt mure korral abi paluda. Kareva jumalatel
olid oma templid, oma iseloomud ja oma mõjuväli. „Ma sain
aru, et jumalaga ei saa rääkida päris tavalises keeles, vaid tuleb
kõnelda jumalaväärses keeles.“ Ja nii hakkaski noor poeet oma
jumalatega luulekeeles suhtlema.
Kareva on lisaks luuletamisele teinud tänuväärset tööd kultuurielu ja hariduse vallas, töötades aastaid Ühinenud Rahvaste
Hariduse, Teaduse ja Kultuuri Organisatsiooni UNESCO juures.
„Unesco on riikide intellektuaalse koostöö võimalus ja ma pean
seda väga oluliseks nimelt selleks, et maailm säiliks elamisväärsena ka järgmistele põlvedele,“ põhjendas Kareva motiveeritust
maailmaküsimustega tegelemisel.
Kohtumise luulemeistriga lõpetas küsimustevoor, kus saime
teada, et täiuseni viimistletud lüürika viljeleja ei põlga ka maalähedasemat stiili. „Contra mulle meeldib, aga tema luule kuulub
kohetarbimisele,“ rääkis Kareva, lisades et päevapoliitilistel
teemadel luule minetab ajapikku oma mõju.
„Nii särav ja kerge, nii sügav“ on ühe Kareva luuletuse pealkiri,
mis võtab kokku ka selle paljukiidetud poeedi olemuse. Kindlasti
andis Karevaga kohtumine õpilastele kustumatu mulje ja luule
mõistmisel täiesti uue väljundi.
TRIIN TIGANE

Otepää Gümnaasiumi õpetaja Heivi Truu tegi ajalugu
Eesti Ajaloo Õpetajate Selts on viis aastat korraldanud materjalide kogumise võistlust õpetajatele. Sellest võttis osa ka Otepää
Gümnaasiumi ajaloo õpetaja Heivi Truu, valmistades esitluse
“Eesti ajalugu 19.-20. sajandil. ühe perekonna näitel”. Koos Treffneri kooli õpetajaga jagas ta II-III kohta.
Õpetaja jaoks polnud see esimene taoline proovilepanek: ta
on osalenud konkursil juba kolm korda alates 2006. aastast, kui
ta esitas põhikooli ja gümnaasiumi ajaloo õppekava täiendavaid
materjale. 2008. aasta konkurents oli üpris tihe ja osalejaid palju,
teiste hulgas teinegi Otepää Gümnaasiumi õpetaja Kaja Raud.
Kui uurisin Heivi Truult võistluse edu saladust, jäi auhinnaga
pärjatu napisõnaliseks: „Kasutasin töös isikliku perekonna
arhiivi ja eelkõige oma vana-vanaisa mälestusi ning elukäiku. Nii
oligi hea võimalus näidata oma perekonna kaudu, et isegi ilma
õppematerjalideta saab hea ülevaate möödunud sajanditest.“
Positiivne asjaolu konkursi juures oli see, et iga võistleja sai kaasosalejate tööd plaadile salvestatuna õppematerjaliks ning just
see innustaski noort õpetajat ennast kokku võtma.
Eelmisel aastal tegi Heivi Truu esitluse keskaja relvastusest ja
Otepää püssist. Tubli õpetaja õpilased hoiavad oma pedagoogile
pöialt 2009. aasta konkursiks, et võit ikka talvepealinna haridustemplisse tuleks.
KARIN MATSALU, OG noorajakirjanik X b klassist

30. jaanuar 2009

Käsitöös on esivanemate jutustusi

M

eie talvepealinna avaüritusel
müüdi teist aastat ka käsitööd.
Üks müügikohtadest oli käsitööseltsi KARUKÄPP päralt.
2008. aastal tähistasime oma seltsi viiendat
sünnipäeva, aga ikka veel küsitakse, kes või
mis see KARUKÄPP on. Vastus on lihtne
– oleme kohalik käsitööga tegelev sõpruskond. Karu on Otepää sümbol, karukäpp
aga põline kindakiri, sellest ka meie nimi.
Meie tegemiste märksõnadeks on esiemade
pärand, kohalik toode ja kvaliteetne tegija
– kõik see, mis puudutab eestlaste traditsioone ja esemelist rahvakunsti.
Talvelaadal arutles mõnigi, et kes neid
villaseid sokke ikka ostab, kindlasti mitte
kohalik. Kuid ostjad olid just otepäälased ja
neid polnudki vähe. Ju siis hakkab taas pärale
jõudma vanarahva tarkus: kui jalad soojas,
siis haigus loojas ja lambavillal on parim
energia ning parim soojapidavus. Norras
armastavad villaseid pitssokke mehedki,
sest jahedavõitu magamistubades on nendes
mõnus magada.
Meie väikeses Eestis on üllatavalt rohkete erijoontega rahvakultuur. Rannikualad
on vastuvõtlikud olnud kõigele uuele, igal
saarelgi on omad eripärad. Lõuna-Eesti on
aga alati olnud alalhoidlik, traditsioone säilitav. Kadestamist väärt on Mulgi ja Setu alad
ja nende rahvakunst.
Otepää kaunis loodus ja ideaalne keskkond on parim kaaslane rahvakunstile.
Kuid päris oma toodet me veel leidnud
polegi. Sellepärast otsimegi seda paikkonnale omast, seda uut, milles peituksid meie
legendid ja minevik.
Igal paigal oma märgid

Väike Kihnu saar uhkustab lausa kahe kuulsa rahvakunstnikuga. Peale laulumemme
Kihnu Virve on neil veel Kihnu Roosi.
73aastane Rosaali Karjam on oma käsitööga kuulus Ameerikast Jaapanini. Tema ei
kogu mustrilehti, vaid tal on aidas kirstudes
üle 1000 näidise: kinda, soki, vöö või liniku.
Kui Roosi alustab uut tööd, siis kõigepealt
otsib kirstust näidise välja.
Lisaks muudele töödele tikib Roosi juba
mitu aastat laudlina “Minu ajalugu”, mis on
märkide, sümbolite keeles tema oma elulugu.
Käsitöövõõral inimesel on isegi raske mõista, mis seal kõik kujutatud on, aga jutukas
Roosi teeb asja selgeks.

Tegelikult ongi rahvakunst jutustamine
märkide keeles. Eesti mustrid ja kirjad on
meie esiemade lood. Igast väikesest detailist
võivad välja kasvada uued mustrid ja uued
lood. Pärimuse rakendamine meie uutesse
töödesse on mineviku tundmaõppimine,
tundmine, mõtestamine kaasajas.
See kõik on ka peapõhjus, miks me alati
peame müügist olulisemaks meie tööde
eksponeerimist, tutvustamist. Käsitöö erilisus ja luksus peab olema tuntav. Oma kätega
tehtud töö ja sellele kulunud aeg on aga väärtuslikud ja seega ka vastavat hinda väärt.
Meie kui mittetulundusühingu eesmärk ei
saagi olla vaid käsitöö müük, eesmärgiks on
ikkagi positiivsete väärtuste loomine, kuid
seltsi kulude katteks kuluvad ära ka tulud.
Käsitööga võivad tippu jõuda nii koolitatud
kui ka iseõppinud tegijad.
Noor põlvkond ehitab vana abil uut

Rõõm on sellestki, et juurde tuleb noori ja
andekaid inimesi. 2006. aasta SuperNoova
moekonkursi kolmanda koha üks omanikke oli Liina Viira Eesti etnograafia teemalise
kollektsiooniga. 2008. aasta sügisel Tallinna
Rotermanni keskuse moenädalal oli Liina
moelaval jälle uue Eesti etno kollektsiooniga
– masinkudumitega. Rootsi päritoluga Liina
tuli esivanemate maad avastama ja armus
Eesti etnograafiasse.
Mul õnnestus tema töid näha ühel rahvakunstnike kogunemisel. Äkki ilmusid rahva
sekka palja selja ja paljaste õlgadega muhumustrilistes kampsunkleidikestes, rahvariide
triibukangast tehtud vallatutes kokteilikleidikestes ja sokikirjalistes retuuspükstes ehk
karupükstes särtsakad neiud. Nad lõid meie
rahvusvahelise seltskonna täiesti tummaks,
minu kõrval seisnud noormehed prantsatasid ammulisui diivanile. Siis ilmusid välja
ka neidude saatjad ja läks lahti hoogne eesti
rahvatants.
See oli Pärnu noorte rahvatantsurühm
Liina Viira loodud Eesti rahvariiete tõlgenduses. Liina sõnul on ta kartnud, et äkki
rahvariidespetsid tema mängulist lähenemist
pahaks panevad, kuid tõesti, mina polnud
kaua aega midagi nii originaalset ja nii ilusat
näinud! Ükski asi ei jää püsima, kui ta ei
arene edasi.
Keskajal kestis õpipoisiaeg 3-4 aastat, selliks
olemine võttis veel 3-4 aastat. Meistriks
saamiseks tuli palju rännata, eri tehnikate

ja materjalidega tutvuda, erinevatelt meistritelt õppida. Alles meistritunnistuse omanikuna tuli ka austus ja tunnustus.
Norra on meie kiindumusi kasvatanud

Oma norrakatest sõprade abil ja toel oleme
juba kümmekond aastat saanud osaleda
Norra suurel maarahva laadal. Oma käsitööga oleme seal tuntud ja tunnustatud ning
hea maine oleme sellega toonud ka Otepääle.
Samas saame imetleda norrakate lõputut
kiindumust oma maa traditsioonidesse ja
rahvakunsti. Usun, et kõige enam on just
norrakad nakatanud meid rahvakunstipisikuga. Kunagi ei unusta nad toonitamast, et
me ei tohi oma etnilisel küljel lasta kaduma
minna, see on võrratu pärand ja sellest ju
olenebki ühe rahva kestmajäämine.
Nende laatade eredam mälestus on üks
vanem härra. Tal on alati oma boks, kus
ta kraasib, ketrab ja koob. Materjaliks on
angoorajänese vill. Täis lusti ja lõbu reklaamib ta oma sokkide, mütside, sallide häid
omadusi. Minult ei unusta ta kunagi küsimast, kas olen juba angoorajänesed muretsenud, sest Eestis lokkavat hein igal pool.
Selle laada paviljonid on täis fantastilist,
väga kõrge kvaliteediga norra käsitööd.
Käsitöövaldkonnad on ka erinevad, ometi
räägivad tooted endi eest, neil on oma tegija
nägu ja hing ning oma koha lugu.
Käsitöö pole enam vaid tarbeese, see on
hingetoit. Käsitöö paneb end hästi tundma. Mida rohkem käsitööd tehakse, mida
paremini mõnda tehnikat osatakse – seda
rohkem on võimalusi ellujäämiseks nii tegijal kui ka käsitööl.
Käsitöö ei sea ka sotsiaalseid piiranguid
– kõik võivad sellega tegeleda. Kuna 2009.
aastat peetakse innovatsiooni aastaks, püüame ka meie leida ja rakendada uusi ideid
meie etnovaramu täiendamiseks ja majandusolukorra leevendamiseks.
Meie uus teenus on käsitööalased õpiringid. Alustame masintikkimise õpiringiga,
keda see huvitab, võib ühendust võtta telefonil 5247 170.
Täname Otepää Vallavalitsust meie tegevuse toetamise eest. Me täname ka Kohaliku
Omaalgatuse Programmi toetuse eest, mis
võimaldas meil tikkimismasina muretseda.
Silvia Mägi

Otepää volikogu istungil arutati
22.jaanuaril toinud Otepää vallavolikogu istungil arutati põhiteemana valla
eelarvet. 2009. aasta eelarve projektile
laekus tähtaegselt viis parandus-täiendusettepanekut, mida volikogu majandus- ja eelarvekomisjon ka menetles.

Volikogu istungil tehti ettepanek katkestada eelarve teine lugemine ja suunata eelarve projekt paranduste tegemiseks volikogu komisjonidesse. Parandusettepanekud
tuleb esitada 6. veebruariks vallavalitsuse
kantseleisse.
Üheks volikogu istungil arutatavaks teemaks
oli Otepää Turismiinfokeskuse ülevõtmine
vallavalitsuse haldusalasse. Siiani kuulub
Otepää Turismiinfokeskus Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusele. Volikogu otsustas võtta Otepää Turismiinfokeskuse üle
koos varadega.
“Varasemad kokkulepped Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutusega, mille kohaselt
oleks Otepää Turismiinfokeskus antud üle

SA Valgamaa Arenguagentuurile, tulid
mulle suure üllatusena” sõnas volikogu
Reformierakonna fraktsiooni esimees Aivar
Nigol. “Valga maakonnas on turismitegevus
enamuses koondunud Otepää piirkonda,
seetõttu ei ole
minu arvates põhjendatud turismiinfokeskuse üleandmine SA Valgamaa
Arenguagentuurile, vaid see tuleks Otepää
vallal üle võtta. “
Samuti anti volikogu istungil nõusolek
esitada taotlus Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse Piirkondade konkurentsivõime
tugevdamise programmile projekti “Otepää
Ajaloo Teemapargi väljaehitamine” rahastamiseks. Otepää Ajaloo Teemapargi projekti
üldine eesmärk on paikkondliku identiteedi tõstmine, kultuuri- ja ajaloolise pärandi
sidumine turismiga ning uute turismitoodete väljaarendamine loodava teemapargi kaudu.
“Olin ise 2005. aastal selle projekti ettevalmistamise juures, kahjuks on vahepeal asjad
venima jäänud,” ütles Aivar Nigol. “Kuid

mul on väga hea meel, et Otepää Ajaloo
Teemapargi projekt on nüüd esitatud ja sellega saab hakata edasi liikuma.”
Küsisime arvamust ka Otepää Turismiinfokeskuse infokonsultandilt Mare Raidilt,
kes on volikogu turimiskomisjoni liige. Mare
Raid ütles, et turismiinfokeskuse üleandmisest võidab kindlasti kogu piirkond, kuna
üheskoos suudetakse lahendada küsimusi
operatiivsemalt.
“Otepää Ajaloo Teemapark annab piirkonnale kindlasti olulise lisaväärtuse,“ rääkis
Mare Raid. „Otepääl on arvestataval tasemel
välja arendatud turismi- ja spordiinfrastruktuur, teemapark võiks tulevikus olla koht,
kus saab veeta terve päeva ka teistsuguste
huvidega külastaja. Oluline on, et ajaloolisel pärandil põhinev projekt realiseeruks
selle parima idee ja visiooni kohaselt ning
toetaks juba olemasolevaid piirkonna turismitooteid.“
Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

30. jaanuar 2009

Tunnustus Pühajärve Põhikoolile
Eesti Jäätmekäitlejate Liit tunnustas
aasta jäätmekäitluse edendaja konkursil Pühajärve Põhikooli huvitava
jäätmekäitlusalase õpilasprojekti eest.
Projekti meeskonnale kingiti piletid
Taskusse Cinomoni kinno.

Pühajärve koolist
Meie kooli bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoorust osa võtnud õpilased
olid edukad: Liis Kangur (8. kl) 1.
koht, Merylin Tihomirova (6. kl) 3.
koht, Silver Kiho (6. kl) 5. koht, Timo
Kopli (8. kl) 5. koht, Keity Kimmel (9.
kl) 8. koht ja Andre Ostrak (8. kl) 8.-9.
koht. Õpilasi valmistas ette õpetaja
Pille Kangur.
Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoorus
saavutas Andre Ostrak (8. kl) 1. koha
ja Joel Süldre (8. kl) jagas 4.-7. kohta.
Õpilasi juhendas õpetaja Peeter
Kangur.
Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoorus saavutas I-III koha 8. klassi õpilane Ina Mononen, juhendaja õpetaja
Ülle Tomson.

O T E P Ä Ä

ÕNNE! ÕNNE! ÕNNE!
1. veebruaril 1949. aastal sündis Halingal Pärnu
maakonnas tüdruk Leelo, kes tuli 1971. aastal õppeaasta alguses matemaatikaõpetajaks Pühajärve Põhikooli.
Sellele ametile on ta truu tänaseni.
Õpetaja Leelo Kapi kohta võib öelda, et õpetajaks sünnitakse, mitte ei saada. Tema pedagoogitöö
on andnud sadadele õpilastele algteadmised matemaatikast, tema juhendamisel on kümned õpilased
võitnud auhinnalisi kohti matemaatikaolümpiaadidel, tema käe all on tegutsenud kooli lauluansamblid ja solistid.
Õpilased iseloomustavad õpetaja Leelot kui mõistvat, noortepärast, hoolivat, ranget, järjekindlat, õiglast,
sõbralikku, ainet hästi tundvat ja huumorisoonega
õpetajat. Tema lemmikfraasid „sa taevamanna” ja
„püha müristus” on saanud legendideks.
Kolleegina on ta eeskujuks oma nooruslikkuse,
nõudlikkuse, järjekindluse ja sõbralikkuse poolest.
Leelo on tugev matemaatikaõpetaja ja suurepärane
klassijuhataja, kes oma positiivse ellusuhtumisega on
kujundanud huvitavaid ja tugevaid klassikollektiive.
Ta on nõudlik nii enese kui ka teiste suhtes. Õpetaja
Kapp on leidnud iga õpilase jaoks „rohu”, mis aitab
neis tekitada huvi matemaatika vastu.
Õpetaja Leelo Kapp on meie kooli raudvara. Ajad,
koolimaja ja lapsed on muutunud, kuid Leelo on
endiselt nooruslik ja energiline pedagoog. Tema klassi
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Pühajärve kooli tegemised
Tibusid loetakse tavaliselt sügisel. Aga et oleks
mida lugeda, siis tuleb alustada juba jaanuaris!
Seda enam, et meie kooliolümpiale on õla alla
pannud Eesti Kultuurkapital ja Eesti Olümpiaakadeemia.
Ees ootab kirjanduse- ja kunstikonkurss
„Sport on ilus“, töötoad olümpiameenete
valmistamiseks, taliolümpiamängud Käärikul,
stiilipäev „Sind vaadates on sport ilus“.
Veerandi viimasel päeval tutvustavad valitud
maid 4., 6., 7., klassi ja õpetajate meeskonnad.
Kohtume Kaire Leibaku ja Gerd Kanteriga.
Viimasel kooliveerandil toimuvad ujumisvõistlused Pühajärve ujulas. Osa on lubanud võtta ka
sõpruskool Raudnast. Algklasside traditsiooniline nõiapidu tuleb ka kindlasti spordihõnguline.
Sportlikud nõiad, miks mitte!
22. mail on SUUR OLÜMPIAPIDU. Ja seal me
loemegi kõik tibud kokku.
Huvijuht EVE KOSER

õpilased on öelnud, et õpetaja on tüdrukutele nagu
ema ja poistele kui isa.
Hoolt ja emalikkust vajab ka õpetaja Leelo oma
pere, kuhu kuuluvad abikaasa Heino, poeg Jako ja
tema kaksikud pojad Otto ja Karl ning tütar Elo koos
tütre Emmaliisiga.
Pühajärve koolipere soovib õpetaja Leelole rõõmu,
tervist, armastust ja kordaminekuid igasse päeva,
olgu kas või piisake kõigest.

Tähtpäevi Otepää ajaloos
2009. aastal
785 aastat tagasi (1224) vallutati lõplikult Otepää linnus Saksa feodaalide (ristisõdijate) poolt.
Piiskop Hermann muutis Otepää oma valduste
keskuseks. Eestlaste linnuse asemele rajati piiskopiloss, selle kõrvale tekkis alev ja mõis. Otepää
piiskopiloss oli esimeseks kivilinnuseks Eestis.
590 aastat tagasi (1419) märgitakse esmakordselt Arula (Arole) ja Ojamäe (Oimule) küla.
240 aastat tagasi (1769) alustas tegevust Arula
rahvakool.
205 aastat tagasi (1804) avaldatud vakuraamatus olid kirjas talupidajatena Nustag Hermann ja
Nustag Johann. Nähtavasti päris hilisem karjamõis ja alevik oma nime Nustago talult.
180 aastat tagasi (1829) pärinevad
C.U.Sternbergi joonistused Otepää Linnamäest.
Selgub, et sellal oli Linnamägi peaaegu lage, ainult nõlvadel kasvas väiksemaid puid.
170 aastat tagasi (1839) plaanistas Otepää Linnamäge Tartu Ülikooli ajalooprofessor Fr.Kruse.
Plaan avaldati trükis 1842. aastal.
170 aastat tagasi (22. VII 1839) sündis Jakob
Hurt, Eesti rahvusliku liikumise üks juhte, rahvaluuleteadlane, Otepää pastor 1872-1880. Surnud
1907. a.
160 aastat tagasi (1849) lõpetas Otepääl pastoriameti Bernhard Gottlieb Hehn, kes rakendas Otepääl 1808. aastal tööle kihelkonnakooli, milline
oli Kanepi järel teine kogu Eestimaal.
140 aastat tagasi (1869) toimus esimene Eesti üldlaulupidu, millest võttis osa ka Otepää
meeskoor. Laulukoori lipule oli maalitud karu
pea.
140 aastat tagasi (1869) oli aktiivseim talude päriseks ostmise aasta Pühajärve mõisas (20 talu).
140 aastat tagasi (20. XII 1869) sündis Otepääl
kirjanik, ajakirjanik, kooliõpetaja Otto Grossschmidt. Surnud 1941.
135 aastat tagasi (1874) lavastati Neeruti külakoolmeistri Hans Nugina poolt esimene näidend
Otepää kihelkonnas (K.A.Hermanni naljamäng
„Oksjon“).
125 aastat tagasi (4. VI 1884) pühitseti Otepää
pastoraadihoones Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimustvalge lipp. Pühitsemistalituse viis läbi Valga
pastor Rudolf Kallas.
120 aastat tagasi (1889) moodustati Nuustakule
iseseisev politseijaoskond. Nuustakule asus ka
Tartu-Võru VII jaoskonna rahukohtu kohtunik (mirovoi).
120 aastat tagasi(7. IX 1889) sündis Otepää lä-
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histel Tootsijaagu talus hilisem põllumajandusteadlane August Miljan. Surnud 1973.
115 aastat tagasi (1894) asus Vana-Otepää vallakirjutajana tööle luuletaja ja ühiskonnategelane
Gustav Wulff-Õis (1865-1946).
110 aastat tagasi (21. III 1899) asutati Kastolatsi
vallamajas Otepää Põllumeeste Selts. Esimeheks
valiti kihelkonnakooli juhataja Jakob Pärn.
105 aastat tagasi (1904) asutati Nuustaku alevikku vene õppekeelega 2klassiline (5 õppeaastaga)
ministeeriumikool. Kooli esimeseks juhatajaks oli
Jaan Kivi, kes töötas sellel kohal 1919. aastani.
100 aastat tagasi (1909) valmis Nuustaku progümnaasiumi ühiskondlikus korras ehitatud koolihoone (praegune vana koolimaja).
100 aastat tagasi (1909) alustati Nuustaku alevi
peatänavate sillutamist munakividega.
90 aastat tagasi (1919) tuli Otepääle kirikuõpetajaks Johannes Oskar Lauri (1851-1974), kes töötas siin kuni evakueerumiseni Saksamaale 1944.
aastal. Suri Stockholmis.
90 aastat tagasi (1919) ühendati Nuustaku alevis
tegutsenud koolid üheks kõrgemaks 6klassiliseks
algkooliks. Koolijuhatajaks sai Jaan Kivi, kes töötas sellel kohal 1933. aastani.
90 aastat tagasi (23. XI 1919) lahutati Nuustaku alevik Pühajärve vallast ja sai iseseisva alevi
õigused. Ajutiseks alevivanemaks kinnitati kooliõpetaja Hugo Neumann. Esimeseks valitud alevivanemaks sai Hendrik Steinfeld.
90 aastat tagasi (1919) saadi luba Nuustaku progümnaasiumi edasiarendamiseks täielikuks gümnaasiumiks.
90 aastat tagasi (3. XII 1919) sündis Kalju Ruuven, teeneline kultuuritöötaja, Otepää rahvateatri
rajaja, näitejuht ja lavastaja, Otepää linna aukodanik (1991). Surnud 1996.
85 aastat tagasi (1924) lõpetas Otepää Gümnaasiumi I lend, kokku 12 õpilast.
85 aastat tagasi (20. XII 1924) moodustati Kaitseliidu Otepää rühm (juht Hermann Vares).
80 aastat tagasi (1929) asutati Otepää Meestelaulu Selts. Koorijuhtidena tegutsesid August
Krents ja Otepää Gümnaasiumi direktor Evald
Laanpere, kes esines ka solistina.
80 aastat tagasi (19. IX 1929) sündis Otepää
mailt välja kasvanud kirjanik ja kirjandusteadlane,
filosoofiadoktor Oskar Kruus. Surnud 2007.
80 aastat tagasi (1929) võeti EV valitsuse otsusega terviskaitse alla Pühajärve suvituskoht koos
Pühajärvega.

75 aastat tagasi (1. IV 1934) ühendati Otepää alevi valdusse Pühajärve pargi maa-ala (aedlinn).
75 aastat tagasi (3. VII 1934) avati Otepää kiriku
välisseinal sinimustvalge lipu mälestustahvlid.
Tahvlid laskis valmistada grafiitpulbrist Eesti Üliõpilaste Selts kujur Voldemar Melliku kavandite
järgi. Tahvlid purustati nõukogude okupantide
poolt 1950. aastal, taastati uuel ärkamisajal.
75 aastat tagasi (8. VII 1934) toimus Otepää Linnamäel „Vanemuise“ näitleja Türki juhatusel ja
kaastegevusel H.Visnapuu näitemäng „Otepää
all“. Tegelasi oli 200 ümber, etendust jälgis 4000
inimest.
70 aastat tagasi (27. XII 1939) peeti vastvalminud
Apteekrimäe suusahüppetrampliinil avavõistlused. Mäelt oli võimalik sooritada 25 pikkuseid
hüppeid.
70 aastat tagasi (1939) ilmus Juhan Vaheri koostatud turismibrošüür „Otepää-Pühajärve“ (48 lk.),
esimene mahukam teatmeraamat siitmailt.
70 aastat tagasi (1939) moodustati Tartumaal
Otepää vald Palupera, Pilkuse, Päidla, Valgjärve
ja Vana-Otepää valdade osast. Uues vallas elas
4570 inimest.
65 aastat tagasi (21. VIII 1944) hävis sõjatules
suurem osa Otepää linnast. Eramajadest põlesid
üle poole. 33st kauplusest-ettevõttest hävisid 20,
lakkasid olemast uus algkoolimaja, tuletõrjemaja,
kooperatiivi kauplusehoone, pangamaja, võitööstus, sidekontor, söökla-restoran.
65 aastat tagasi (24. XI 1944) ühendati Otepää
Mittetäielik Keskkool (1.-7. kl.), direktor Hugo Pärna Otepää Keskkooliga (8.-11. kl.). Otepää Keskkooli direktoriks kinnitati Adolf Berg (1889-1977),
kes töötas sellel ametikohal 1947. aastani.
60 aastat tagasi (1949) rajati Pühajärve Tuberkuloosisanatoorium. Endine Pühajärve loss taastati
muudetud kujul 1951. aastal. 1967. aastal reorganiseeriti sanatoorium üldtüüpi puhkekoduks.
55 aastat tagasi (1954) filmiti Otepää mail hulk
kaadreid esimesest eesti värvilisest kontsertfilmist „Kui saabub õhtu“.Filmis osales ka otepäälasi.
55 aastat tagasi (6. XI 1954) avati äsjavalminud
Otepää kultuurimaja. 7. novembril mängis kultuurimaja näitering V.Katajevi lavatükki „Puhkepäev“ (lavastaja K.Ruuven).
50 aastat tagasi (1959) loodi Eesti NSV MN määrusega Pühajärve (8,7 km2) ja Väike-Munamäe
– Tedremäe (3,55 km2) maastikukaitseala.
50 aastat tagasi (20. V 1959) alustas tegevust
Otepää Autoremonditehas nr. 4. Direktorina alustas Avo Raid, peainsenerina Otto Pensa.
50 aastat tagasi (1959) loodi Otepääle Aianduse

ja Mesinduse Tartu osakonna filiaal. Iseseisev
Otepää osakond moodustati 1971. a.
50 aastat tagasi (1. IX 1959) alustas tegevust
Otepää Internaatkool, mis aastatel 1972-1975
kujundati vabariiklikuks suusakooliks.
45 aastat tagasi (1964) viibis Käärikul Soome
Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen koos
abikaasaga, tehes siin ka 25kilomeetrise suusasõidu.
30 aastat tagasi (2. VIII 1979) valmis Otepää
Aianduse ja Mesinduse Seltsi oma maja, mis ehitati ühistööna seltsi esimehe Juhan Jägeli (19041984) eestvõttel. Aiandusmaja projekti autor on
Ingrid Mardi.
30 aastat tagasi (1979) avastati endise Vana-Otepää kõrtsihoone (praegune vaibavabrik) ümberehituse käigus muistne sooraua töötlemise koht
Otepääl.
30 aastat tagasi (1979) moodustati Eesti NSV
MN 24. IX 1979. a. määrusega Otepää maastikukaitseala (23 031 ha).
20 aastat tagasi (17. VI 1989) avati Jakob Hurda
150. sünniaastapäeva tähistamiseks Otepää kiriku torniosa siseseinal J.Hurda bareljeef (autor
Villu Jaanisoo). Bareljeefi avas ja õnnistas peapiiskop Kuno Pajula.
20 aastat tagasi (25. XI 1989) avati Otepää pastoraadi esisel väljakul Jakob Hurda mälestussammas (skulptor Villu Jaanisoo). Mälestussamba
pühitsesid Urvaste koguduse õpetaja Villu Jürjo
ja Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov.
20 aastat tagasi (15. VII 1989) taasavati Otepää
kiriku välisseinal sinimustvalge lipu õnnistamisele (1884) pühendatud bareljeefid (modelleerijad Mati Varik ja Renaldo Veeber).
Samal päeval taasavati Otepääl Vabadussõjas
langenute mälestussammas (organisaator Karl
Ojaver).
20 aastat tagasi (7. XII 1989) hakkas taasilmuma
ajaleht Otepää Teataja. Ajalehe väljaandmist organiseeris Otepää Arenduskeskus, lehe toimetajaks oli Aili Miks.
20 aastat tagasi (1989) elas Otepää linna umbes
2600 elanikku, neist 97,4% eestlased (andmed
EE-st).
10 aastat tagasi (5. I 1999) viidi Otepääl esmakordselt läbi murdmaasuusatamise maailmakarikavõistluste etapp, kus osales 103 võistlejat 18
riigist. Naiste 10 km suusatamise võitis norralanna Bente Martinsen, Kristina Šmigun oli kolmas.
Meeste 15 km sõidus sai esikoha norralane Espen Bjervig.
10 aastat tagasi (17. X 1999) ühinesid kohalike
omavalitsuste valimise tulemusena Pühajärve
vald ja Otepää linn Otepää vallaks. Vallavanemaks valiti Riho Raave ja volikogu esimeheks
Aivar Nigol.
Koostas HEINO MÄGI

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera vald ja aasta 2008

AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuses
20.01.2009 :

Kinnitati Hellenurme külas munitsipaalomandisse taotletava Hellenurme puurkaevu maaüksuse, suurusega 1250
m², maksumus. Tunnistati kehtetuks korraldus nr 2-1/218
(16.10.2008), mis määras Hellenurme puurkaevu maaüksuseks suurema maa-ala.
Väljastati projekteerimistingimused Neeruti külas Neeruti
aida kinnistul asuva ait-elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Anti viis ühekordset sotsiaaltoetust a´ 300 krooni, kaks
küttepuude toetust a´1000 krooni, üks toetus kõrg- või kutsekoolis täiskoormusega õppivale õpilasele 600 krooni, üks
õpilaskodu toitlustamise toetus toitlustajale õpilase toitlustamiseks 2 toidukorda päevas, üks toetus lapse prillide ostuks
1000 krooni ja üks erakorraline sotsiaaltoetus voodikoha eest
tasumiseks TÜ kliinikumis 250 krooni ja kaks sünnitoetust
a` 2000 krooni.

Palupera vallavalitsuses
23.01.2009 :

Kinnitati Hellenurme külas munitsipaalomandisse taotletava Puuriida maaüksuse, suurusega 2114 m², maksumus.
Väljastati kaeveluba OÜ Newinile Neeruti külas Kangro
kinnistu elektrivõrkudega liitumisühenduse elektrikaablitrassi kaevamiseks.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni ja üks toetus
lapsinvaliidi perele 200 krooni.

PROJEKTID

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2008 IV jaotus.
Sihtstipendium – 2008. aasta lõpul otsustati eraldada 1500
krooni Nõuni lasteansamblile esinemisriiete soetamiseks.
Projekti lõpp – 30. märts 2009.

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja noorteklubi, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Tervise Arengu Instituut.
Sihtstipendium – 2008. aasta lõpul otsustati eraldada 10 000
krooni Nõuni noortele ürituste läbiviimiseks – lumememmede
ehituse korraldamine, sõbrakuu meenete valmistamine ja külaskäik Kodijärve hooldekodusse, esmaabikursuse korraldamine,
foto- ja joonistusvõistluse korraldamine, külaskäik Pokumaale,
emadepäeva tähistamine.
Projekti lõpp – 30. mai 2009.

Avatud Hellenurme Noortekeskuse
noortejuht Kadi Voolaid ootab
piirkonna noori noortekeskuses
K, N ja R kell 15-20 ja L kell 14-19.
Kontakt

tel. 5782 4254, e-post: kadi.voolaid@gmail.com.

HEI-HEI kõik väikesed ja suured
tantsusõbrad!
Kutsume teid 14. veebruaril kell 19

Nõuni kultuurimajja

SÕBRAPÄEVA DISKOLE
DJ Ringo Saar Tartust
Pilet: kell 19-20.00 15 krooni, hiljem 25 krooni.
Pidu lõpeb peale südaööd!
Tule ise ja kutsu sõber ka kaasa!

30. jaanuar 2009

T

eoks sai projekt „Hellenurme küla reoveepuhasti rekonstrueerimine“. Seoses reostuskoormuse
suurenemisega oli möödapääsmatu 2002. aastal ehitatud reoveepuhasti rekonstrueerimine,
mis saigi nüüd Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusele
(2,8 miljonit krooni) teoks.
Reovee puhastamiseks ehitati
uus, klassikalise tehnoloogilise skeemiga aktiivmudapuhasti. Uus reoveepuhastuse
tehnoloogia arvestab suublale
iseloomulikku kõrgendatud tasemekontsentratsiooniga fosfori
ärastamise nõuet. Lisaks sellele
on puhastuse tehnoloogias ka
ammoniakaalse lämmastiku
ärastus klassikalise mudatagastusega. Ehitusprojekti koostas
Aqua consult baltic OÜ, ehitustööd tegi OÜ MIHKEL X.
Projekteerija tegi ka optimeerimis- ja häälestamistööd ning
järelvalve. Vaatamata sellele, et
Keskkonnaministeeriumiga on
sõlmitud optimeerimisaegne
saastetasu asendamise leping,
võib juba praegu, ehitustööde
lõppedes väita, et projekti tulemused (näitajad) on normis.
Reoveepuhasti töö jälgimine
jätkub juba vee-ettevõtjaga
koostöös. Projekti lõplikuks
maksumuseks kujunes 3,4 miljonit krooni, millest kohaliku
omavalitsuse osalus oli 622 000
krooni.
Lõppesid mitmed valla
osalusega projektid

„Palupera valla eakate elukestva õppe korraldamine” (Sotsiaalministeeriumi
Hasartmängumaksu Nõukogu
toetus 34 000 krooni) – õppereis
Ida-Virumaale, enesemassaaži
ja võimlemise praktiline koolitus, loeng mürgiste taimede
tundmaõppimiseks, emadepäeva, eakate päeva ja jõulupäeva
tähistamine.
„Hellenurme ja Palupera piirkonna mõisa alleede rekonstrueerimine“ (KIK SA toetus 165
000 krooni, omaosalus ja Kagu
Teedevalitsuse kaasfinantseering
18 000 krooni). 58 põlispuu ja
võsa raie, 200 noorpuu uusistutus, sügisesed hooldustööd.
„Elva puhkepiirkonna Lustimäe
puhkeala tugiinfrastruktuuri väljaarendamine”, mida
toetas Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutus Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise väikeprojektide programmist 427 000
krooniga. Kohaliku omavalitsuse
omaosalus 107 000 krooni. Ehitati
välja 420 jooksvat meetrit juurdepääsuteed ja parkla Lustimäe
puhkekohale pääsemiseks.
„Päidla järvestikku kuuluvate järvede ühenduskraavide
puhastamise” projektis osaleti
kaasfinantseerijana. Põhitaotleja
MTÜ Päidla Rüütlimõis.
Lõpetati Rõngu-Otepää-Kanepi
maantee (T-71) rekonstrueerimistööd. Palupera vald osales
projektis omaosalusega 1,5 miljonit – tänavavalgustus ja bussoote-

paviljonid Palupera külas.
Lõpetati Hellenurme külas kergliiklustee ehitus. Palupera vald
osales projektis omaosalusega
421 000 krooni – tänavavalgustus Hellenurme külas.
Partnerina, kui avalikust kasutusest huvitatud isik, osaleti projektis „Avatud Hellenurme noortekeskuse hoone osaline ehitamine”. MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskus sai Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust (meede 3.2) noortekeskuse hoone ehitustöödeks
hoones ja projekteerimistöödeks
630 000 krooni. Omaosalusena
lisati 70 000 krooni.
Kui avalikust kasutusest huvitatud isik, osaleti partnerina
projektis „Palupera puhkeala
väljaehitamine”. MTÜ P-Rühm
sai Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetust (meede
3.2) Palupera puhkeala väljaehitamiseks külamaja juures 172 000
krooni. Omaosalusena lisati 20
000 krooni.
Kaasfinantseerijana osaletakse Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutuse Hajaasustuse veeprogrammis, mille kaudu 2008. aastal
otsustati eraldada toetust 5 majapidamisele vallas joogivee saamiseks.
Teostus MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskuse projekt “Noorte
omaalgatuslike ürituste, tegevuste
teostumine”, kus Eesti Noorsootöö
Keskus ja Valga Maavalitsus toetasid 10 ühisürituse toimumist piirkonna noortele 16 000 krooniga.
Palupera vald osales projektis 6
000 krooniga.
Nõuni piirkonna noored said
hakkama Tervist Edendava Idee
Projektiga „Tegutseme Emaga,
Isaga, Perega“, mis rahastati ja mille raames korraldatakse
vahvaid ja toredaid üritusi peredele järgmisel aastal. Projektijuht
Merilyn Maranik oli ka nimetuse
Valgamaa Noor 2008 kandidaat.
Asfaltkatte sai Nõuni elamute mäkketõus, mustkattele uue
pinnakihi sai Hellenurme vesiveskini viiv tee ja uue kruusakatte
sai osa vallateid. Rekonstrueeriti
mitu truupi ja bussiootepaviljonide juurde paigaldati prügikastid ning uusi liiklusmärke.
Esmakordselt tehti tolmutõrjet riigimaanteede lõikudel, mis
majapidamistele väga lähedal ja
kus liiklustihedus suur.
Avati Lõuna-Eesti Hooldekeskuse
IV elukorpus ja administratiivhoone Hellenurmes.
Osaleti projektides „Elukvaliteet
vanemas eas” ja „Elukvaliteedi tõstmine läbi kultuuri”. Põhitaotlejaks
oli MTÜ Tantsuklubi Mathilde.
Hasartmängumaksu nõukogu
toetas rahvatantsutrupi Helles
rahvariiete soetamist ja näitetrupi Muhkel ürituste korraldamist
Hellenurme kultuurimajas ning
osalemist vabariiklikul külateatrite festivalil kokku 69 000 krooniga.
Osaleti projektis „Ürituste
läbiviimine Palupera vallas”.
Põ h i t a o t l e j a k s o l i M T Ü
Tantsuklubi Mathilde. Kohaliku
omaalgatuse programm toetas

Lani luulekogu ”Ava meelsed
kahetsused”.
Toimus XIV mälumänguturniir
Palupera valla karikale (13 võistkonda, 5 Valgamaalt). Valgamaa
meistriks ja ühtlasi ka karikavõistluse parimaks osutus võistkond Valga bridge- ja mälumänguklubi.
Räbi külas toimusid septembris
Eesti Maastikuvibu Liidu klubide
karika VII etapp, Mardinool 2008
võistlused. Palupera vallas sündisid uued spordiüritused – küladevaheline jalgpalliturniir ja Nõuni
noored korraldasid orienteerumisvõistluse. Ka neist loodetakse
uut traditsiooni.
Valgamaa linnade ja valdade
2008. aasta tali- ja suvemängudel kuni 2000 elanikuga kohalike
omavalitsuste hulgas võitis esikohad Palupera vald.
Toimus V Nõuni triatlon (100
m ujumine, 7,5 km jalgrattasõit,
1 km jooks).
Jalgpalliklubi FC ELVA eestvedamisel toimus Palupera staadionil
jalgpalliturniir IV Palupera Cup,
kus kodumeeskond saavutas II
koha. Palupera noored jalgpallurid tulid koju Rõngu Cup´ilt II
kohaga, Puka Cup´ilt I kohaga
Toimus võrkpalliturniir IV
Põrsas Cup Nõunis (peaauhind
põrsas, lohutusauhind jänes).
Toimusid järjekordsed Leigo
järvemuusika kontserdid.

rahvatantsutrupi Helles tanude
soetamist 15 000 krooniga.
Osaleti projektis „Tantsuringi
Muhedad emadepäeva ürituse
korraldamine”. Põhitaotlejaks oli
MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas tantsuring Muhedad
kostüümide soetamist ja emadepäeva ürituse korraldamist 1000
krooniga.
Osaleti projektis „Makita kiigeplatsi heakord”. Põhitaotlejaks
oli Makita külaseltsing. Projekti
eesmärkide elluviimiseks eraldas
Kohaliku omaalgatuse programm
12 000 krooni.
Osaleti projektis „Neeruti
küla kokkutulek”. Põhitaotlejaks
oli Neeruti külaselts. Projekti
eesmärkide elluviimiseks eraldas
Kohaliku omaalgatuse programm
18 000 krooni.
osaleti projektis „Koolitused
Nõunis”. Põhitaotlejaks oli
MTÜ Nõuni Maanaiste Selts.
Kultuurimajja uute laudade ostmiseks, koolituse, fotokonkursi ja –
kursuse ning käsitöö õpitoa läbiviimiseks eraldas Kohaliku omaalgatuse programm 24 000 krooni.
Osaleti projektis „Palupera
Külamaja tegevuse laiendamine”.
Põhitaotlejaks oli MTÜ P-Rühm.
Külamajja piljardilaua ostmiseks ja
võistluse korraldamiseks eraldas Veel tunnustusi
Kohaliku omaalgatuse programm
12 000 krooni.
Valga maakonna kõrgeim autasu
Valgamaa Vapimärk 2008 omistati Leigo turismitalu peremees
Palupera põhikool osales
Tõnu Tammele turisminduse ja
mitmes projektis
kultuurielu edendamise eest.
Palupera neiu Deivi Sarapson
Käivitus projekt „Comenius koolide koostööprojekt”, kus kaasfinant- valiti mär tsis 2008 Eesti
seerijaks oli ka kohalik omavalit- Õpilasesinduste Liidu juhasus. Põhitoetaja SA Archimedes, tuse liikmeks ja esimeheks.
kust eraldati Comenius koolide Novembris valiti ta Kodukandi
koostööprojektis Let´s live healt- Noorte Päevadel Külaliikumise
hily and Colourfully nr 2008-1- Kodukant uude juhatusse aastaPL1-COM06-009587 osalemi- teks 2008-2011.
Peaminister Andrus Ansip ja
seks, välismaale partnerkoolidesse minekuks toetust 25000 eurot. siseminister Jüri Pihl andsid üle
kodanikupäeva aumärgi Palupera
Projekt lõpeb 2010. aastal.
„Spordiga kahjulike harjumus- valla Neeruti küla kodanikute vastu” – Valga Maavalitsuse le, Valgamaa Arenguagentuuri
Alaealiste Komisjon eraldas MTÜde konsultandile ja Valgamaa
projekti läbiviimiseks 5 840 kroo- Kodukandi Ühenduse tegevjuhile
ni.
Aili Keldole.
„Kingitus koolile” – Swedbanki
Valgamaa Noortesõbra 2008
projektikonkursi „Tähed särama” tiitli sai Palupera vallavanem,
alakonkurss „Puhas loodus” eral- Hellenurme noortekeskuse vabadas Palupera mõisapargi püsikute tahtlik noortejuht Terje Korss.
soetamiseks 4 750 krooni.
MTÜ Tantsuklubi Mathilde oli
„Päev Eesti Vabariigi pealin- Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
nas Tallinnas” toimus tänu Eesti Kultuuripärl 2007 üks nominenÕpilasesinduste Liidu ja KVT tidest.
EHITUS OÜ toetusele.
Palupera põhikool oli tubli
MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed osales projektis:
II Tartumaa Mitteteatrite Festivalil
„Näo- ja jalatraumadest hoidu- saadi parima lavastuse tiitel ja
mine seoses kukkumistega“ publiku lemmikuks, vabarii– Valgamaa Tervisenõukogu klikul GIS joonistusvõistlusel
rahastas projekti tegevusi: lekto- II koht, vabariiklikul plakatirite tasustamine, transport ja toit- te konkursil „Söögivahetund” I
lustamine 5800 krooniga.
koht, konkursil „ Parim rukkileiva reklaam ja reklaamija“ Eesti
Põllumajandusmuuseumis I ja II
Huvitegevus, kultuuri- ja
koht, Lõuna Politseiprefektuuri
spordielu ning vaba aja
Valga Politsei maakondlikul
sisustamine elavnes jätkuplakatikonkursil „Olen tubakavalt
vaba“ I koht, maakondlikul inteIlmus trükis „Hellenurme- raktiivses emakeelepäeva viktoriiPalupera spordiajalugu” ja Ivo nis II ja IV koht, Valgamaa infoot-
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jõule. Korraldati seltskonnatantsu
kursused, maarahva pidu, diskosid
ja teatriõhtuid.
Toimus vallasisene lauamängude
(male-kabe) turniir. Kõnniti üheskoos
käimiskeppidega ja matkati jalgratastel ümber Nõuni järve. Osaleti
matkade sarjas „Valgamaa liigub
2008”. Palupera valla esindusvõistkond osales Tartu Maraton neliküritusel.
Toimus ühiskülastus teatrisse
Vanemuine, kus vaadati operetti
Savoy ball. Hellenurme ja Palupera
eakad käisid Ida-Virumaal.
Nõuni piirkonna noored koristasid koostöös Otepää noortega teeääri
ja preemiaekskursiooniks saadi sõit
Obinitsa. Valgamaal käidi koos vaatamas topisetegija Aare Jaama tööd.
Otepää Looduspargis käidi koos
Kodijärve hoolealustega metsa istutamas ja oma jõulunäidendit käidi
ka neile esitamas. Jõulukosti viidi
metsloomadelegi.
Hellenurme lasteaialapsed toimetasid aktiivselt mõisa- ja kabelipargis
– kevade alguse tähistamine õuesõppena, volbripäeva aardejaht, liikluspäev, ringmängude päev, akadeemik
Al.Th. von Middendorffi sünniaastapäeva tähistamine; teatripäeva tähis-

tamine näidendiga „Kass, kes kõndis
omapead”, lasteaia 13. sünnipäeva,
isadepäeva ja jõulude tähistamine;
külas käis ajaleht Valgamaalane. Ise
käidi külas Puka lasteaial, ujumas
Pühajärve veekeskuses, Rõngus
vaatamas etendust Nirgitüdruk
Netti, Vitipalus matkal ja korraldati pannkoogipäev.
Palupera Vallavalitsuse sotsiaalnõunikuna asus ametisse Helen Talli.
Palupera valda asus teenindama
Lõuna Politseprefektuuri Otepää
konstaablijaoskonna vanemkonstaabel Tõnu Ainsoo.
Ettevõtmisi ja fakte

Saadeti teele järjekordne lend
Palupera põhikooli lõpetajaid (12).
Kooliteele saadeti Hellenurme mõisa
lasteaiast 2 tüdrukut ja 1 poiss.
Vallas registreeriti 12 sündi, sündis
5 poissi ja 7 tüdrukut. Esiklaps sündis
3 peres, teine laps 5 peres, kolmas laps
2 peres, neljas laps 1 peres. Lastele
korduvaid nimesid ei pandud –
Kätriin, Kadri Ann, Stenver, Mirmi,
Mirko, Armin, Johannes, Rainet,
Lisete, Charlotte-Victoria, Hanna
ja Grete.
Demograafiast: vallaelanike arv

A

Teeme oma elu ise
põnevaks

N

õuni noored osalesid
Tervise Arengu Instituudi poolt korraldatud
Tervist Edendava Idee Projekti
konkursil. Meil läks hästi, saime
rahastuse projektile “Tee Elu Ise
Põnevaks ehk Tegutseme Emaga
Isaga Perega“. Meil on toredad ja
aktiivsed noored, kellele meeldib
koos midagi teha ja eriti vahva
on koos perega olla ning koos
toimetada.
Jaanuar – lumekuu. 23. jaanuaril
toimus LumememmEMEM.
Küla piirile kerkis lustakas lumemees (vööümbermõõduga kuus
kätelaiust – ema, isa ja 4 last
ning pikkusega isa+laps kukil).

01.01.2008 – 1163, aasta jooksul
registreeriti sünde 12, surmajuhtumeid 18, sisseränne valda 43 ja väljaränne vallast 48 fakti. Vallaelanike
arv 31.12.2008 – 1152.
Peaminister Andrus Ansipi tänukirjad ja mastivimplid said Eda ja Rein
Tiimann Mäelooga külast, Aivi ja
Anti Kulasalu Neeruti külast, Anne ja
Elmar Viks Nõuni külast ning perekond Levin Palupera külast.
Osaleti Vapramäe-VellavereVitipalu Sihtasutuse, SA Valga
Piirkonna Keskkonnakeskuse, MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu ja Eesti
Maaomavalitsuste Liidu töös ning
Tartu Maratoni nelikürituse korraldamisel. VVV SA tähistas oma 9.
sünnipäeva.
Lutike ja Makita külad said valmis
oma ühise arengukava aastateks
2008-2013.
Tunnustati Palupera põhikooli
tublisid õpilasi ja nende lapsevanemaid, toimus vallavanema ja kooli
direktori vastuvõtt mõisahoones.
Palupera vald alustas uue üldplaneeringu koostamist. 1999. aastast
kehtiv üldplaneering saab ajakohastatud 2010. aastal.

Lumemees sai nõnda suur, et pea
tuli traktorikopaga kohale upitada. Rõõmu jätkus paljudele – nii
meie oma lastele kui ka külast läbi
sõitnud suusasõpradele, kes käisid
taadiga koos pilti tegemas.Veel sai
lumest meisterdatud pisike draakonipoeg, liumägi.
Veebruaris meisterdame sõbrale kingitusi, märtsis toimub ellujäämiskursus, aprillis sõidame Pokumaale ja mais ongi aeg
kokkuvõtteid teha ning jagada
auhindu.
Tee sinagi oma elu ise põnevaks!
Projektijuht MERILYN MARANIK

asta alguses saab heita pilku
tagasi jõuluaega. Käis meie
majaski jõuluvana. Salme
lugesid pisemad ja veidi suuremad,
kingipakirõõmu jagus kõigile.
Lavalaudadele jõudis Vladislav
Korzhetsi lustakas lugu Jõuluvanast ja
Jobuvanast ning nende pere tegemistest ja mittetegemistest. Vahvaid lavarolle mängisid Merilyn, Merily, Dairi,
Pille, Marika ja Kalev. Selle näidendiga viisime killukese jõulurõõmu
ka Kodijärve hooldekodu hoolealustele.
Ja nagu juba aastaid on saanud
traditsiooniks, viisime külakosti ka
metsaelanikele. Metsa all loomade
jälgi uurides ja lõkkel vorsti ning
leiba küpsetades oli hästi mõnus olla.
Metsa, loomade söödasõime juurde
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Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutus
kutsub kuni 31. märtsini 2009 Lõuna-Eesti
koole ja lasteaedu osalema

VVV matkamängus.
VVV matkamängu idee seisneb selles, et
kutsuda matkama ja õues õppima LõunaEesti koole ja lasteaedu.
Matkamiseks võib valida ükskõik millise
kooli või lasteaia lähedal oleva matkaraja.
Matkamängus saab õpilaste grupp osaleda matkates kasvõi kooli omal matkarajal.
Matkamise käigus võib läbi viia ka õues
õppe tunni.
Oluline on aga matkas osalemisel
kokkuvõtte koostamine, milleks võib
kasutada matkal tehtud fotosid, joonistusi,
kirjutisi jms. Valminud kokkuvõtetest valib
VVV SA välja 15 parimat, kellele on auhinnaks õppeprogramm või matk VVV retkejuhiga VVV matkaradadel koos transpordi
kompenseerimisega 1200 krooni ulatuses.
Kõik grupid saavad mängus osalemise
eest ühe loodusraamatu. Matkamängu
võitjad saavad valida sobiva programmi
või matka kõikide VVV SA olemasolevate
programmide või loodusmatkade hulgast.
Matkamängus osalemiseks võib valida
ükskõik millise kooli või lasteaia lähedal
oleva matkaraja.
VVV matkamängu juhendi leiad VVV SA kodulehelt aadressilt http://www.vvvs.ee/90/
Täiendav info e-postilt sihtasutus@vvvs.ee või
telefonil 5088 359.
Matkamängu toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Vallavanem TERJE KORSS

Meenutame jõuluaega ja aastavahetust Nõunis

MARIKA VIKS

singuvõistlusel II koht, Tartumaa
J.Sütiste luulepäeval II koht, Valga
Keskraamatukogu jõululuuletuste
lugemise konkursil II koht, Riikliku
Looduskaitsekeskuse Otepää
Looduspargi korraldatud lindude
söögimajade ehitamise konkursil V
koht.
Palupera mõis osales taas külastusmängus Unustatud mõisad. Palupera
vald osales „Teeme ära!” koristustalgutel.
Tähistasime meiegi Eesti Vabariigi
90. aastapäeva ja noored võtsid sõna
Euroopa Noortenädala raames
Hellenurme noortekeskuses korraldatud ümarlauas. Osaleti UNICEFi
heategevuslikul jõulukaartide
müümisel, tublimatele korraldati
vastuvõtt Pärnu veekeskuses ja osaleti
suvelaagris Pärnumaal Jõulumäel.
Nõuni noored osalesid Külaliikumise
Kodukant korraldatud Tegusa noore
laagris Nakatul ja Valgamaa noortekogu korraldatud idee-laada üritusel Nõunis.
Jaaniõhtud korraldati Makita külaplatsil, Neeruti külaplatsil ja Palupera
staadionil. Tähistati vastlapäeva,
sõbrapäeva, naistepäeva, lastekaitsepäeva, volbripäeva, õpetajate päeva,
sügise sünnipäeva, eakatepäeva,

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

jäi põlema mälestusküünal tänuks
Kirmatsi talu peremehele.
Vana-aastat saadeti ära lusti ja tantsuga, tantsitajateks Ane ja Eesti Gun.
Uue aasta esimesed tunnid oldi taas
koos ja üksteisele head uut aasta soovides. Tantsulisi jätkus varajaste hommikutundideni.
6. jaanuaril, kolmekuningapäeval,
saidki jõulud läbi. Süütasime jõulukuuskedest ja koristustalgutel kokku
korjatud okstest suure lõkke. Oli
mõnus juttu puhuda ja ja teed juua
ning lastel kelguga mäest alla kihutades talvest rõõmu tunda.
Soovime ilusat töökat ja rahumeelset
alanud pühvli-aastat kõigile ja peatsete kohtumisteni!
MARIKA VIKS

Palupera Põhikooli õpilased saavutasid
16. veebruaril Tartumaa Konguta kooli
playbackil “Muusikaga narko vastu” vanemas vanusegrupis esikoha.
Jäljendati Kate Perry “Hot`n`Cold” videot.

Head Palupera valla
elanikud
Käes on uus aasta ja kaunis talv. Olgugi, et
talveilm on siiani olnud väga muutlik, on olnud
nii suur lumeuputus kui ka kõva pakane vaheldumisi suure sulaga. On saadud suusatada ja
kelgutada, ehitada lumememmesid ja -kindlusi.
On olnud natuke talvemoodi talv.
Kutsun teid lumememmede tegemise
konkursile.Tehke oma koduõuele, teede äärde,
kodukülla üks kena lumememm.
Tehke sellest foto ning mõelge sellele kena
nimi ja varustage kontaktandmetega. Saatke
foto hiljemalt 15. veebruariks aadressile:
lumememm@aloel.ee. Fotod riputakse Palupera
valla kodulehele ja parimaid ootab väike auhind.
Toredat lumes müramist!
Nõuni kultuurimaja arendusjuht
KALEV LÕHMUS

Mõttespordi harrastajatele!
Palupera valla 16. karikavõistlused
MÄLUMÄNGUS toimuvad 30. jaanuaril
Nõuni Maakultuurimajas.
Info: 5139 071, Kalev.
Kohtumiseni!

Palupera valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise
programmi avalikustamine
02.veebruaril kell 17 Hellenurmes
Palupera vallamaja saalis Palupera
valla üldplaneeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise programmi
avalik arutelu.

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

30. jaanuar 2009

Tagasivaade toimunud
kultuuriüritustele

M

öödunud aastal oli
Puka rahvamaja remondile vaatamata
rahval võimalus osaleda paljudel
piirkondlikel ja maakondlikel üritustel. Suur tänu meie toredatele
taidlejatele, sest vaatamata kitsastele tingimustele, on nad pidevalt
tegutsenud ja ootavad pikisilmi,
millal saaks meie ilusas majas
üritusi korraldada.
Aasta algas taidlejate kontsertreisiga Ida-Virumaale, Laekvere rahvamajja. Reisil käisid osa meesansambel, naisansambel, tantsurühmad
Vokiratas ja Vahetpole. Veebruaris
toimus maakondlik vokaalansamblite päev ja sõbrapäeva pidu Aakre
rahvamajas. Kuigatsis tähistasid
oma viiendat tegutsemisaastat meie

kantritantsijad, kelle juhendajaks
on väsimatu Katrin Kõiv. Märtsis
osales maakondlikul tantsupäeval
tantsurühm Vokiratas Vaike Eiche
juhendamisel õpitud tantsudega.
Toimus ka puhkeõhtu Aakre rahvamajas, see oli pühendatud naistele, kuna oli ju naistepäev. Aprillis
toimus Kagu-Eesti vokaalansamblite võistulaulmine, kust meesansambel tõi teist aastat järjest rändkarika Pukka. Hästi läks ka naisansamblil, nemad tulid kolmandaks.
Laulud õpetas selgeks juhendaja Sille
Lõõndre.
Esimese vabaõhuürituse avasid
noored volbriöö diskoga. Mais
korraldasime vallapäeva. Sel päeval
toimus igaaastane kevadlaat, taidlejate kontsert laululaval, laadaü-

ritused. Õhtul oli võimalik jalga
keerutada ansambli saatel Aakre
rahvamajas.
Juunis oli see päev, mil avasime remondist tulnud rahvamaja. Avaüritusel mängis puhkpill
Popsid, laulis nais-ja meesansambel ning üllatusesinejaks oli Luisa
Värk. Juba järgmisel päeval toimus
rahvamajas avaüritus.
Juunis oli sõpruskontsert Laekvere
rahvaga laululaval, toimus jaanipäevapidu. Jaanipäev oli ka Kuigatsis
ja Aakres. Segakoor võttis osa
maakonna segakooride päevast.
Juulis oli noortele disko ja laulusaade Laulge kaasa. Taidlejad lõid
kaasa ka Võrtsjärve mängudel.
August algas kolme valla eakate
suvepäevaga laululaval, osalesid

Puka noortekeskuse
toimekas aastalõpp

E

elmise aasta viimased kuud ja käesoleva
aasta algus on Puka Avatud Noortekeskusele olnud väga toimekas aeg.
Novembris oli väga vilgas tegevus. Algas see
pihta 1. novembril Valga Avatud Noortekeskuse külastamisega. Seal tutvusime noortekeskuse kolmekorruselise majaga, mängisime
piljardit ja lauatennist, sai öeldud sõna sekka
Valga noorteraadios ning päeva lõpetas väike
kunstiring, mida juhendas Valga noorsootöötaja Anneli Puusepp.
Järgnes Euroopa noortenädal, kus noored
said kaasa rääkida koos otsustajatega 3.
novembril Puka rahvamajas, 6. novembril
Tsirguliinas toimunud maakondlikul noortekonverentsil „Räägi minuga!“ ning 8. novembril Tallinnas toimunud nädala lõpukonverentsil. Noortenädalaga jäädi väga rahule. Noored
hindasid selliseid kokkusaamisi uuenduslikeks ja
huvitavateks ning nad soovivad tulevikus jätkata
dialoogi vallavolikogu liikmetega.
Novembrikuu jäi meelde just erinevate
kokkusaamiste ning külaskäikudega. 18. novembril külastasime Tõlliste noortekeskust, kus tutvusime nende ruumidega, mängisime lauajalgpalli ja tutvusime omavahel. Kindel soov on
peagi Tsirguliina uuesti külla minna. Selles kuus
hakkas hea hulk noori ka proovima oma oskusi laulmises – kas siis Puka-Sangaste-Tõlliste
segakooris või eraldi noortekoori algatustes. 24.
novembril toimus kadripäeva töötuba, kus sai
teha kadrimaske.
November oli oluline ka valla noorsootööd
arendatavate erinevate tegemistega. 26. novembril toimus valla noorsootöö ümarlaud, kuhu
Puka Avatud Noortekeskuse juhatus kutsus
erinevad koostööpartnerid, arutamaks noorsootöö olemuse ning noortekeskuse ruumide
üle. Lepiti kokku, et noortekeskus hakkab kasutama rahvamaja ruume ning on noortele avatud
E,T,K kell 15-19.
28. novembril oli noorsootöötaja ning valla
lastekaitse spetsialisti töökohtumine, kus tutvuti teineteise tööga ning otsiti ühiseid koostööpunkte. Lisaks sellele osales Puka Avatud
Noortekeskuse noorsootöötaja 21.-22. novembril toimunud noorteinfotöötajatele suunatud
veebikoolitusel Tallinnas, Valgamaa arenguagentuuri korraldatud organisatsiooni arendamise koolitusel Valgas 27. Novembril. Lisandus
ülesanne olla üks jõulueelse kohtumise korralda-

jatest. Viimane toimus 29. novembril Hummuli
vallas, kus muuhulgas loodi ka maakonna noorteinfo ajaveeb Tankla (leitav: http://pukaank.
blogspot.com).
Detsembris alustas noortekeskus lahtiolekuga kindlatel aegadel. Jätkuvalt osaleti erinevates
kooriproovides ning 15. detsembri paiku vaadati
üle laekunud logod. Viimaseid küll palju ei olnud,
kuid see-eest olid väga loomingulised. Nende
edasiarendamiseks võetakse logode autoritega
ühendust. 16. detsembril käisime Tõlliste noortekeskuses nende 6. sünnipäeval. 22. detsembril
tähistasime Hellenurmes koos sealse noortekeskuse noortega jõulusid – mängiti erinevaid
mänge, tehti piparkooke ja kuulati muusikat.
Detsembris sooviti noortekeskuse ettepanekuid
valla arengukavasse. Otsustati kirjutada noorsootöö eraldi valdkonnana arengukavasse. 11.-12.
detsembril osales Puka ANKi noorsootöötaja
koos Tõlliste, Valga ja Tõrva noorsootöötajatega Eesti Avatud Noortekeskuse ühenduse info-

Yooo,
Valgamaa noored!
Olete kutsutud osalema Valgamaa ANKide vahelistele korvpallivõistlustele, mis toimuvad 7.-8.
veebruaril k.a Puka Keskkoolis.
Esimesel päeval saabumine kell 14.00 ja mängud algavad 15.00. Pühapäeval algavad mängud
kell 11.00 ja tagasisõit kella 13.00st.
Ööbimine kohapeal, ette teatada hiljemalt 30.
jaanuariks Siiri Liivale (55 588 176) ning osalemisest anda teada hiljemalt 31. jaanuariks Cärolile
(56 625 640).
Võistkonnas on 5 poissi ning 5 tüdrukut, korraga platsil on 5 mängijat ning nende hulgas võib
olla kuni kaks noorsootöötajat. Varustusest peaks
kaasas olema: spordiriided (püksid, särk, tossud),
vahetusjalatsid, hügieenitarbed, magamistarbed,
vahetusriided ning SOKID!

Sangaste, Tõlliste ja Puka eakad.
Taasiseseisvumispäeval toimus
öölaulupidu. Siin olid koos lauljad Tõrvast, Valgast, Tõllistest,
Sangastest, Pukast ja kaugemad
külalised Võrumaalt. Mängis
puhkpilliorkester Pühajärvelt.
Selle üritusega sündis algus uuele
traditsioonile. Suvehooaja lõpetasid
noored suvelõpudiskoga. Oktoobris
toimus igaaastane sügislaat ja õhtul
hooaja avapidu Aakre rahvamajas.
Jõulupidu sai teoks Aakre rahvamajas, esinesid taidlejad, väikesed
tantsulapsed, juhendajaks oli Eha
Päiviste. Esimest korda oli võimalik kuulda uut vilistlaskoori. Laulud
õpetas selgeks Sille Lõõndre.
Uus aasta saabus, nagu alati, valla
kuuse juures. Soovin, et alanud
aastal taanduvad kõik mured ja
leiame lahenduse ka rahvamaja
põrandale. Siis saavad meie taidlejad tegutseda ilusas, soojas ja valges
majas ning on võimalik korraldada üritusi, mis on kavandatud juba
järgmistesse kuudesse.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

päeval ja üldkogul Pärnus. Aasta lõpus otsustas
Puka Vallavalitsus toetada Puka ANKi astumist
katuseorganisatsiooni liikmeks.
Pidevalt toimuvad noortekeskuse noorteaktiivi
ja juhatuse kokkusaamised ning noortekeskuse
tegevuse kajastamine ajaveebis (http://pukaank.
blogspot.com).
Uus aasta on lisanud uut hoogu. Esimesed
nädalad on läinud aasta tegevuskava väljatöötamise tähe all. Muuhulgas on noortekeskuse
noored saanud kutse viia koos Karula ja Tõlliste
noortekeskuga läbi ühine sõbrapäevapidu 13.
veebruaril Karulas. Samuti on PANKi noored
ise tulnud välja mõttega viia jaanuari lõpus läbi
maakonna noortekeskuste vahelised korvpallivõistlused. Praegu oodatakse keskkooli ja valla
otsust ürituse läbiviimise toetamiseks.
Noortekeskuse noored kutsuvad kõiki Puka
valla noori külastama noortekeskust E,T,K kell
15-19.00. Noortekeskus märkab noort, innustab, annab nõu ja on lihtsalt üks lahe koht, kus
koos sõpradega põnevalt aega veeta!
Puka Avatud Noortekeskuse noorsootöötaja
Siiri Liiva on tänulik kõigile noortele ja vanematele, kes 2008. aastal aitasid kaasa Puka Avatud
Noortekeskuse käivitamisele. Loodan meeldiva
koostöö jätku 2009. aastal!
Noorsootöötaja SIIRI LIIVA

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses:
Lõpetati hooldus ühel puudega isikul.
Otsustati maksta ühekordset toetust kokku
3000.- krooni ulatuses.
Kinnitati nõudeõiguse osast suurema pindalaga
õigusvastaselt võõrandatud Alla-Nüssiku talumaade tagastamisel riigile tasutava võla suurus.
Anti nõusolek projekteerimistingimuste väljastamiseks OÜle Jaotusvõrk Kolli küla 0,4 kV
õhuliini rekonstrueerimise ja mastalajaama projekteerimiseks ning Plika küla 10 kV maakaabelliini ja komplektalajaama projekteerimiseks.

Puka vallavolikogus:
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Võrumaa
Keskkonnateenistuse poolt üldgeoloogilise uurimistöö loa väljastamisega Osaühingule Eesti
Geoloogiakeskus Puka vallas asuva Priipalu mahajäetud turbatootmisala üldgeoloogiliseks uurimiseks.
Nõustuti Keskkonnaministeeriumi Valgamaa
Keskkonnateenistuse poolt Osaühingule
Kivikandur geoloogilise uuringu loa väljaandmisega liiva ja kruusa tarbevaru uuringuks Puka
vallas asuvas Helmi-Aakre IV uuringuruumis.
Nõustuti Puka vallas asuva Kurejärve II karjääri korrastamisega tingimusel, et tööde teostamisel
järgitakse Valgamaa Keskkonnateenistuse poolt
sätestatud korrastamistingimusi.
Anti nõusolek vallavalitsusele avaliku kasutuse lepingute sõlmimiseks viieks aastaks Puka
Naisseltsiga Puka Rahvamaja pargi osas; Puka
Spordiklubiga Puka staadioni osas ja Kodupaiga
Külaseltsiga Kuigatsi külamaja osas.

PLANEERINGUD
Detailplaneeringu algatamine
Puka Vallavolikogu 22. jaanuari 2009 istungil
otsustati algatada Järve maaüksuse, asukohaga Purtsi küla, detailplaneeringu koostamine.
Hooned ja rajatised on Toomas Tekkeli omandis. Detailplaneeringu eesmärgiks on seadustada
omavoliliselt rajatud elamu, määratleda ehitusõigus ning maakasutuse sihtotstarve.

Aakre rahvamajas toimub
14. veebruaril kell 20.00

SÕBRAPÄEVA PIDU
Muusikat teeb Uno Kaupmees ja Lustgast.
Avatud kohvik.
Pääsmed eelmüügist ja broneerimisel 50 krooni,
peoõhtul kohapeal 75 krooni.

Pommuudis!

Info ja broneerimine tel. 539 45031.

Selgunud on laulukonkursi “ Puka parim laulumees” võitja. Ajakirjanike küsimustele mees ei vastanud ja oli
jäiselt vait. Tema juhendajat oskab öelda vaid Jumal taevas.
Seekord oli tähtis võit, mitte osavõtt.
Otse Otepää Teatajale Puka salakorrespondent Luure Võsa.

Täpsema info saamiseks helistada Siiri Liivale (55 588
176), Marianne Kosele (5336 3616) või Cärol Tutkile (56
625 640).

Loodame, et võtate osa!

Cärol Tutk ( 56 625 640,
fukin_faget@hotmail.com )
Marianne Kosk (5336 3613, mariannekosk@hotmail.
com)
Siiri Liiva (5558 8176, siiri.liiva@gmail.com)
Puka Avatud Noortekeskus
http://pukaank.blogspot.com

Salakorrespodent Luure Võsa andmetel on paraku laulukonkursi võitja langenud vandaalide ohvriks ja tema jäine hing on saadetud parematele jahimaadele.

Elektrita maakodud saavad vooluvõrguga liitumiseks toetust taotleda
Otepää noormees tuli
kahekordseks Eesti
meistriks piljardis
Tallinnas toimunud Eesti meistrivõistlustest
Ameerika poolis võttis osa 7liikmeline Annimatsi Piljardiklubi (APK) võistkond. 17aastane
Martin Raid võitis 8palli turniiril ja 9palli turniiril
juunioride arvestuses Eesti meistritiitlid.
Võistlused toimusid Tallinnas Baribali piljardisaalis, mis on Baltimaade suurim. Mänguformaatideks olid 14.1, 8palli ja 9palli, võistlused
toimusid absoluut-, juunioride-, noorte-, naiste-,
tüdrukute- ja seenioride klassis. Absoluutklassis
osalemiseks oli vaja eelnevalt läbida kuueetapiline kvalifikatsiooniturniir, millest 32 parimat
said õiguse osaleda vastava mänguformaadi
Eesti meistrivõistlustel. Annimatsi Piljardiklubist
pääsesid erinevates mänguformaatides absoluutklassis meistrivõistlustele Karl-Erik Raudsepp, Alvar Nagel, Mirko Raid ja Aarne Raid,
kellest aga keegi ülitugevas konkurentsis pjedestaalile ei pääsenud.
Seenioride arvestuses osales Vello Iir,
kes seekord samuti auhinnalisele kohale ei
jõudnud. Arete Teemets, APK ainuke naismängija, saavutas oma esimesel suuremal turniiril
8pallis hea mänguga 5. koha. Edaspidi lubas ta
ooperilaulja karjääri kõrvalt leida rohkem aega
piljarditreeninguteks, et järgmisel aastal võita
meistritiitel.
Laupäevasel juunioride 8palli turniiril oli edukas Martin Raid. Otepää noormees alistas ülekaalukalt kõik vastased, võites finaalmängus
Paide piljardiklubi Mänguexpert esindaja Timo
Kera tulemusega 6:3.
Pühapäeval mängiti välja kõige magusam
tiitel, nimelt 9palli Eesti meistritiitel. Juunioride
arvestuses oli taas edukas Martin Raid. Ülipingelises finaalis õnnestus tal kaotuseisust 2:6
välja tulla ning võita 7:6.
Martin Raid sai õiguse esindada Eestit juunioride Euroopa meistrivõistlustel, mis toimuvad
3.-10. augustil Soomes, Turus.
Annimatsi Piljardiklubi tänab Otepää vallavalitsust ja AS Pühajärve Puhkekodu toetuse eest
klubitegevuse arendamisel ja turniiride läbiviimisel.
AARNE RAID

22. jaanuaril jõustus elektrituruseaduse täiendamise seadus, mis annab hajaasustusega aladel
elavatele inimestele võimaluse taotleda riigilt
elektrivõrguga liitumiseks toetust.
Toetus on suunatud inimestele, kelle majapidamises on elektriühendus katkenud neist
olenemata põhjustel enne 2001. aasta 17. maid
ja nendele, kellel ei ole elektriühendust kunagi olnud.
Toetuste määramisel eelistatakse peresid, kus
elab taotlejaga koos vähemalt üks alla 18aastane
laps. Taotlemise tingimused on seatud nii, et
abi jõuaks nendeni, kes seda kõige enam vajavad. Seadus välistab võimaluse, et elektrivõrguga ühinemise toetust võiksid saada näiteks
kinnisvaraarendajad. Samuti ei maksta seda
suvilatesse elektri viimiseks, toetust on õigus
saada ainult sellistele elamutele, kus elatakse
aastaringselt.
Üks olulisi taotlustingimusi on see, et elektrivarustuseta elamu aadress peab olema taotleja elukohana kindlasti ka rahvastikuregistris
kehtiv ja seda hiljemalt 2008. aasta 1. jaanuarist.
Samuti tuleb arvestada, et toetust saab taotleda üksnes 1995. aasta 1. oktoobril ja varem
valminud elamu elektrivõrku ühendmiseks.
Taotleja poolne omafinantseering on 10%
liitumistasu osalt, mis jääb alla 200 000 krooni ja 1% liitumistasu osalt, mis ületab 200
000 krooni. Minimaalne omafinantseeringu
summa on 10 000 krooni.

Liitumistasu toetuse saamiseks saab sel aastal
taotlusi esitada kahes voorus – 1. aprillini ja 15.
oktoobrini. Aastal 2010 tuleb taotlus esitada
valla- või linnavalitsusele 1. aprilliks. Pärast 1.
aprilli 2010 liitumistasu toetuse saamise taotlusi enam vastu ei võeta.
Eelnevalt tuleb vähemalt 30 päeva enne
nimetatud tähtaegu esitada võrguettevõtjale
liitumistaotlus. See tähendab, et esmalt tuleb
võrguettevõtjalt küsida liitumispakkumine,
milles on võrgu tehniline kirjeldus, väljaehitamise maksumus ning valmimise tähtaeg.
Toetuse taotlus tuleb esitada ettenähtud
vormil koos võrguettevõtjale esitatud liitumistaotluse ja võrguettevõtjalt saadud liitumispakkumisega elukohajärgsele valla- või
linnavalitsusele. Taotluse võib esitada posti
teel, digitaalselt allkirjastatuna e-postiga ning
omavalitsuses kohapeal.
Liitumistasu makstakse võrguettevõtjale
välja pärast elamu elektrivõrguga ühendamist.
Tulenevalt elektriohutusseadusest on taotlejal
kohustus ehitada välja majasisene elektrivõrk
ning esitada võrguettevõtjale elektripaigaldise nõuetekohasust kinnitav teatis. Majasisese
elektrivõrgu väljaehitamise kulud tuleb tasuda
isikul endal. Neid kulusid liitumistasu toetusega ei kaeta.
Lähem teave: http://www.siseministeerium.ee/index.php?id=42660

Otepää ja Valgamaa innovatsioonikonverents 2009
2009. aasta on Eestis kuulutatud innovatsiooniaastaks.
Innovatsiooniaasta raames
toimub Otepää Kultuurikeskuses 26.-27. veebruaril konverents “Otepää ja Valgamaa
Innovatsioon 2009”.
Konverentsi eesmärk on
süvendada koostööd Otepää
valla ja Valga maakonna organisatsioonide vahel, arendada
mõttevahetust innovatsioonist
ning uuenduslikest ettevõtmistest. Sel konverentsil on osale-

jatel hea võimalus tutvustada
ennast ja oma visioone.
Paralleelselt konverentsiga toimub Otepää Kultuurikeskuse fuajees mess, kus on
võimalik tutvustada ja müüa
oma tooteid. Mess on avatud
kõigile ja külalistele tasuta.
“Ootame kõiki Otepää ja
Valgamaa julgeid ning uuendusmeelseid ettevõtjaid konverentsile, et koos üksteiselt õppida ja uusi ideid genereerida,”
ütles Otepää vallavolikogu

esimees Jaanus Raidal.
Konverents kantakse üle internetis, konverentsi tehniliste
lahenduse eest vastutab Digital
Education Development.
Esitletud ettekanded salvestatakse.
Info konverentsi kohta
ja registreerimine aadressil: www.digiedu.eu/konverents.
Täiendav info: 5537 066, epost: info@digiedu.eu

Kuldkala ootab värsistamist
laupäeval, 21. veebruaril toimub 11. korda
Pühajärve kalapidu. Uude aastakümnesse astub
üritus poeetiliste ootustega, mille täitumiseks
kuulutatakse välja ülemaailmne luulevõistlus
„Kuldkala värsid“. Luuletused peavad olema kirjutatud eesti keeles, soovitava pikkusega kuni 20
rida, teemaks kõik, mis puudutab talvist loodust,
jääd, vett, kalastamist ja kalamehi. Luuletusi oodatakse kuni 20. veebruarini aadressil: ood@kalale.
ee, lisatud olgu poeedi nimi ja kontaktandmed.
Võitjate pärgamine ja parimate salmide ettelugemine toimub Pühajärve Kalapeol.
Kalapeo põhiürituseks on nagu ikka kalastusvõistlus Kuldkala. Individuaalselt üritab sel
võistlusel iga kalamees tabada märgistatud ahvenaid. 130 tillukeste plastmärgistega ahvenat lastakse Pühajärve 5 päeva enne võistlust. Võistluse
peaauhindadeks on 1 kilo kulda ja 100 000 krooni. Kui ei tabata kumbagi peaauhinnamärgisega
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kala, võidab 100 000 krooni keegi nendest kalameestest, kes on saanud võistlusel teisi märgistega kalu.
Individuaalse võistlusega rööpselt toimub
Pühajärvel ka võistkondlik võistlus. 4liikmelised
võistkonnad võistlevad kas kiiskade, särgede vm
kalade püüdmises, kuid milles just, tehakse teatavaks alles võistluspäeval.
Kuni 16. veebruarini on individuaalvõistleja
osalustasu 300 krooni ja 4liikmelise võistkonna
osalustasu 1200 krooni. Alates 17. veebruarist ja
võistluspäeval on tasu vastavalt 360 ja 1400 krooni. Eelregistreerumiseks ja osalustalu maksmiseks vajalikud andmed on aadressil: www.kuldkala.ee ning seda on võimalik teha ka aadressil:
www.kalale.ee/pood.
Teist korda toimub Pühajärve jääl augupuurimise võistlus. Osaleda saab sellel tasuta. Puuritud
augud lähevad käiku lastevõistlusel Kuldkalakene,

milles osalevad kuni 12aastased lapsed, kel tuleb
jõudu katsuda nii viktoriinis kui ka kalapüügis.
Võistlus on lastele tasuta ja õnged on korraldajatelt kingituseks.
Toimuvad ka Eesti talvised meistrivõistlused
kalade grillimises.
Saab süüa, tantsu lüüa, osta kalastusvahendeid
ja muud talvist kraami. Päeva juhivad Contra ja
Vladislav Koržets.

Aiapidaja on mõtetega
juba kevades
Kui maad katab imeilus paks lumevaip, võib
arvata, et aiapidajatel polegi midagi teha.
Aed tõesti puhkab, aga aiandussõber mõtleb
kevadele. Tuleb uurida ja sirvida kirjandust,
katalooge, joosta mööda seemnepoode, muretseda, et järgmisel suvel oleks rohkem lillerõõmu silmale ja suurem köögiviljasaak.
Otepää Naisseltsi naised, esinaise Riita Aaderiga eesotsas on juba mõnda aega tegutsenud selle nimel, et kõigil oleks võimalus
kevadel näpud mullaseks teha. Tubli eeltöö
tulemusena toimub Otepää kultuurikeskuses
laupäeval, 7. veebruaril kella 10-15.00 seemneid ja uuenduslikke töövõtteid tutvustav
aiatööpäev.
Tutvustatakse lille- ja maitsetaimede uusi
ja vanu sorte. Ka köögiviljaseemnete valik on
lai. Riita Aader räägib oma kogemustest uute
ja väga heade maitsetaimede kasvatamisel ja
kasutamisel. Müüakse seemneid. Konsultatsiooni saab asjatundjatelt. Võimalikud on veel
mõnedki üllatused.
Kõik rohenäpud, tulge 7. veebruaril Otepää
kultuurikeskusesse!
SILVIA LASTING-LÄNIK

Pühajärve Spa Hotell
osaleb Rohelise Võtme
konkursil
Pühajärve Spa Hotell osaleb Rohelise Võtme
Aastaauhindade konkursil võistlustööga “Vali
mahetoit - hea Sinule, hea loodusele!”
Rohelise Võtme Aastaauhinnad on keskkonnasõbraliku ja säästva turismi edendamiseks suunatud pilootkampaania. Eesmärkideks on säästva mõtteviisi levikule
kaasaaitamine Eesti majutusettevõtete seas
ning Eesti tarbijates nõudluse kasvatamine
keskkonnasõbraliku turismiteenuse järele.
Kampaanias osaleb seitse Eesti majutusettevõtet, kes oma senise tegevusega on demonstreerinud keskkonnasõbraliku majandamise põhimõtteid.
Pühajärve Spa Hotelli konkursitöö eesmärk
on propageerida mahetoitu kohalike elanike, ettevõtte klientide ja ka töötajate hulgas,
teha koostööd mahetalupidajatega, pakkuda
püsivalt valikut kodumaist mahetoitu ja mahetooteid ning kutsuda üles teadlikumale
tarbimisele. Hetkel pakutakse -tooteid hotelli
hommikusöögil, peatselt saab neid proovida
ka grupimenüüdes ja pubis.
Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009 kohta
leiab täpsemat informatsiooni http://green.
consumetric.ee. Mahetoidu ehk ökoloogilise
toidu kohta saab rohkem lugeda www.eestitoit.ee

Tänu!
Kaugete aastate tagant meenuvad keskkooliaegse kirjandusõpetaja Vello Saage sõnadega: „Pea
meeles tüdruk, kõige suurem tarkus siin ilmas
on headuse tarkus!“ Need sõnad on osutunud
ainuõigeks!
Seda headusetarkust sain kogeda Otepää
hooldushaiglas, kus saatuse tahtel viibisin
möödunud aasta lõpul. Olen tänulik kõigile
haiglatöötajatele, õdedele ja hooldajatele töökultuuri ja pühendunud töössesuhtumise eest.
Eriti tänan dr. Kaja Aidlat professionaalsuse ja
empaatilisuse eest!
Patsientidele mõjuvad positiivselt kaasaegselt
disainitud palatid, olme- ja abiruumid. Tänu
teostajaile!
Tänan ka Otepää valla sotsiaalameti töötajat
Helgi Hõbejärve, kelle asjalikud õpetused ja abi
aitasid lahendada vajalikke küsimusi.
„Mine nii, et kõrvalseisjat märkad
saad anda veel abi, tröösti, kätt.
Ole rõõmus, kui hommikul ärkad,
sest sinu elujões voolab ikka veel vett.“
/Lehti Dorch/
Tänulik otepäälane VALVE PURI
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

Kultuurkapital hindas kõrgelt
Sangaste valla TEGIJAID
2x MERLE TOMBAK

16. jaanuaril kogunes seltskond
Valgamaa kultuurielu edendajaid,
arendajaid ja säilitajaid Pühajärvele
Alpi restorani, kus Eesti kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
jagas aasta- ja elutööpreemiaid. Kuulutati välja ka Valgamaa
Kultuuripärl 2008 võitja, kelleks
oli Tõrva meesansambel.
On äärmiselt hea meel, et Sangaste
vallavalitsuse esitatud kaks kandidaati said väärilise autasu: Hiie
Vähi sai aastapreemia kultuuri alal
naisrahvatantsurühma „Tanuke“
juhendamise ja juhtimise eest ning
Lauri Nämi aastapreemia spordi alal.
Kas te ikka teate kui kanged mehed
ja naised meie vallas elavad?
Naisrahvatantsurühm „Tanuke“
tähistas 2008. aastal oma 25.
tegutsemisaastat. Samakaua ehk
veerandsada aastat on tantsurühmaga seotud olnud Hiie Vähi – 12
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aastat tantsijana ja 13 aastat juhendajana. Alustanud tantsijana, olnud
rühmajuhi õpipoisiks ja saanud
maakonnas tuntud rahvatantsujuhiks. Tantsurühm on osalenud
kõikidel maakonna tantsupidudel ning korduvalt üldtantsupeol
Tallinnas.
Lisaks tantsurühma eestvedamisele juhendab ta Sangaste
valla beebikooli, on MTÜ Keeni
Tantsuseltsi aktiivne koordinaator,
organiseerib matku ja ekskursioone, et tunnustada ja motiveerida
tantsunaisi.
22. märtsil 2008 püstitas Tartumaa
spordiklubi Jõud esitõstja Lauri
Nämi uue Eesti rekordi rebimises,
saades sirgetele kätele 156 kg kangi.

S

MERLE TOMBAK

Pildil Lauri Nämi ja Hiie Vähi autasudega Alpi restoranis.

Vananurme Ilmar – Meremäe mees
käis Sangastes
angaste eakad on algatanud ühe igati tänuväärse
ettevõtmise – kutsuda uue
aasta alguses külla mõni kirjamees. Eelmisel aasta käis külas
emotsionaalne ja südamlik Virve
Osila. Ilmar Vananurm on vana
kooli mees, kes asja naljalt oma
tundeid välja ei näita.
Vananurmel ilmus eelmisel aastal
maailma esimene seto keelne
armastusluulekogumik „Vii üle vii“
(Vii üle vee), mille eest tunnustati

Eelmine aasta oli Lauri Nämi jaoks
veel märkimisväärsem.
Aastaid on ta Restu spordipäeval korraldanud võistlust „Restu
Rammumees“, seekord võttis
ta suure vastutuse ja kohustuse
korraldada vabariiklik võistlus
„Eesti Rammumees 2008“.
Lauri Nämi võttis ka ise võistlusest osa ning saavutas teise koha.
Märkimist väärib seegi, et auhinnad pani välja OÜ Landhaus,
mille tegevjuht on Lauri Nämi.
Rammumehe võistlust filmiti
ja näidati kanalis „Kalev Sport“.
Lisaks toetab OÜ Landhaus juba
aastaid paljusid valla kultuurisündmuseid.

teda ka Bernhard Kangro nimelise
kirjanduspreemiaga. Ega setokeelset luulet nii lihtne kuulata olnudki
– pidi pingsalt jälgima, et kõigest
ikka aru saada. Kirjamees on
mõnedele oma luuletustele viisid
teinud, mida publikule karmoðkal
ette mängis.
Oli tore ja kosutav õhtupoolik
ning ootame uusi kohtumisi!

SANGASTE VALLAVALITSUS

kuulutab ajutiselt äraoleva
ametniku asendamiseks välja
KONKURSI
raamatupidaja ametikoha
täitmiseks.
Kandideerijatel esitada avaldus ja
CV hiljemalt 9. veebruariks aadressil
sangaste@sangastevv.ee või Sangaste
Vallavalitsus, 67013 Sangaste.
Info tel 766 8044.

SÜNNID

MERLE TOMBAK

Ilmar Vananurm ja Lea Korbun.

Gerty Toomsalu 13. jaanuar

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2008. aastal

Ü

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

Jõgevale ning Pärsti valda. Koos eelmiste aastate
andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama
23 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes
seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid
pole muutnud. Suurimaks kaotajaks olid Keeni ja
Vaalu küla, juurde tuli inimesi Tiidu ja Risttee külla.
Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist.

Elanike arvu muutused
2008. aastal vähenes valla elanike arv 31 inimese
võrra ning seda peamiselt naiste arvel.
Eelmisel aastal tuli meile elama 23 inimest. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgamaa
teistest valdadest (9 inimest) ja Tartust (4 inimest)
aga ka Soomest ja Venemaalt (kummastki 1 inimene). Ülejäänud saabusid Kanepist, Võrust, Jõgeva-,
Järva- ja Tartumaalt. Aasta jooksul sündis 8 poissi
(Martin, Sten, Kerdo, Kaarel, Andero, Johann, Ander
ja Kenor) ning 7 tüdrukut (Jaanika, Karoli, MariliisHelen, Lisandra, Ketlin, Marii ja Aleksandra). Sündinud lastest 5 olid ema esimesed lapsed. Lastest
3 elukoht registreeriti mõni aeg pärast sündi väljaspoole valda.
2008. aastal suri 20 inimest (6 meest ja 14 naist),
48 kolisid mujale elama ning ühel inimesel lõppes
tähtajaline elamisluba. Tartu linna ja maakonda lahkus 10 inimest; teistesse Valgamaa omavalitsustesse
kolis 12 inimest; Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 6
inimest, samapalju kolis ka Võrumaale. Soomes registreeris oma elukoha 4 inimest ning Hispaanias 1.
Elama asuti ka Saaremaale, Pärnumaale, Põlvasse,

Keeni küla
Sangaste alevik
Tiidu küla
Lauküla
Restu küla
Lossiküla
Ädu küla
Kurevere
Sarapuu
Mäeküla
Pringi küla
Vaalu küla
Risttee küla
Mägiste küla
KOKKU
Mehi
Naisi

359
244
150
126
109
85
71
67
59
63
54
41
44
31

340
239
152
132
108
71
66
70
56
69
53
43
40
28

332
243
155
128
108
70
66
67
54
64
53
45
40
26

1503

1467

1451

765
738

745
722

735
716

Elanike sotsiaalne staatus
01.01.2009 seisuga elas Sangaste vallas 96 alla
7aastast last, kellest 23 elab Sangaste alevikus ja
15 Keeni külas; 17 last elab Tiidu külas, ja 10 Restus; mujal külades on alla 10
väikelapse. Nendest lastest
käib Sangaste Lasteaias 41 ja
Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last, ülejäänud on
kodused.
Põhikoolis, keskkoolis ja
kutsekoolis peale põhikooli
321
-11
õpib kokku 232 valla hingekir241
-2
ja kantud last, kellest 54 elab
157
+2
Keenis, 43 Sangaste alevikus
126
-2
ja 30 Tiidu külas.
104
-4
Koolikohustuslikke põhikoo69
-1
liõpilasi on 164, nendest 41
63
-3
õpib väljaspool Sangaste val66
-1
da. Keeni Põhikoolis õpib 140
53
-1
last, kellest omakorda 17 on
61
-3
pärit mujalt omavalitsustest.
53
0
Väljaspool valda põhikoolides
39
-6
käivatest lastest enamus käib
41
+1
Pühajärve Põhikoolis (9 last);
26
0
Otepää Gümnaasiumis (5 last)
1420
- 31
ja Puka Keskkoolis (8 last),
732
-3
mujal koolides ulatub meilt
688
-28
pärit laste arv 4 lapseni. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib
27 last, kutsekoolides peale
põhikooli minule teadaolevalt

Tabel 1.
Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

39 ja õhtukoolis 3 inimest. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu, Valga, Vana-Antsla ja Viljandi, kuid õpitakse ka Tallinnas, Kuressaares ja mujal. Juhul, kui
minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid
selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste
valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 5
ehitajat, 1 meremees, 1 logistik, 1 hobusekasvataja.
Keskkoolinoortest 9 last õpib Otepääl, 2 Pukas, 5
Valgas ja 1 Tsirguliinas; kokku on erinevaid gümnaasiume 14, sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks
olema 48, osa nendest õpib ka töö kõrvalt.
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid
on kokku 44, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangaste alevikus ja Tiidu külas (kummaski 9 inimest).

1. jaanuari seisuga
oli valla hingekirjas 308 vanaduspensionäri, kellest
enamus (67 eakat) elas Keenis; 42 pensionäri elas
Sangaste alevikus; 34 eakat Laukülas, 26 Restus, 27
Tiidu külas ja 21 Lossikülas, mujal on eakate arv alla
20. Mittetöötavaid töövõimetuspensionäre on mulle
teadaolevalt 99 inimest.
Tööturuameti Valga osakonnas oli 31.12.2008 a.
seisuga end töötuna arvele võtnud 37 vallaelanikku. Tegelik ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga
võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv
on kindlasti tunduvalt suurem. Üldiselt võib hinnata,
et töötavaid inimesi on tõenäoliselt 465 ja ametlikult
(Eestis) mittetöötavaid umbes 154 inimest.
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas
valdavalt eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34
ehk umbes 2,4 %: 23 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast, 1 valgevenelane ja 1 isur.
sotsiaalinspektor PILLE SIKK

KUULUTUSED
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Lastee sünnipäevapakett
sü
Pühajärve Spa H
Hotellis
li

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Keenis kaupluse Takt juures peatub pangabuss
üle nädala teisipäeviti kell 11.00–12.00
(3. ja 17. veebruar, 3., 17. ja 31. märts, 14. ja 28. aprill)

Pukas kaupluse A ja O juures peatub pangabuss
üle nädala neljapäeviti kell 9.00–10.00
(5. ja 19. veebruar, 5. ja 19. märts, 2., 16. ja 30. aprill)
Bussis saate:
• tellida ja kätte pangakaardi
• oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha arvuti abil makseid
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid
Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee
Küsige lisa 6 310 310

Küsi pakkumist: pjpk@pjpk.ee

Swedbank - Hansapanga uus nimi.
KUULUTUSED

Nuustaku Pubis

Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo

LAUPÄEVAL, 31. jaanuaril
kell 22.50

Noor pere soovib osta talumaja
Otepää vallas või mõnes lähivallas.
Tel. 5234 317.

Hiina kalendri aastavahetuse

Müüa kütteklotsid 20 cm, 27 kr/
kott (okaspuu, haab). Kohalevedu
tasuta. 5011 446

“Nööp”

tel. 52 5 5 5 45

SCANWOOD MÖÖBLIKAUPLUSES

Otepää kesklinnas (kohe!) välja üürida 2-toaline kõigi mugavustega
möbleeritud korter. Tel. 7348 470

Otepääl, Lipuväljak 22A

30. jaanuar – 28. veebruar

Otsime lapsehoidjat, hoolivat ja
heasüdamlikku. Õhtustel aegadel.
2 armsat tüdrukut, 2a. ja 3a. Tasu
kokkuleppel. Tel. 5344 9192. Alustada võib kohe.

-20%

Tel. 7679 336

Võrus november 2008. aastal renoveeritud maja (110 m2, krunt
1480 m2, kõrvalhoone) vahetada
elamu vastu Otepääl või selle lähiümbruses. Variandid. Info 5278
560.

5000
2500
1750
1300
700
500
300
150

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Otepää Reisibüroo
AJUTISELT avatud
Lipuväljak 11 Otepää
Tel. 7661 229

Laevapiletid
Kuulutused ajalehtedes
Liikluskindlustus (Inges)

OÜ Lõuna-Puit

TAKSO TEENUS
Otepää
6-kohaline (ettetellimisel 8-kohaline buss)

507 1256 / Raido

2009. aastal on reklaamihinnad järgmised:

290x380 mm
142x380, 290x190
290x130, 93x380
142x190, 290x95, 191x144
93x144, 142x95, 290x46
93x95, 190x46, 44x190
93x46, 44x95
44x46

•rehvitööd (uued tõstukid)
•autode remont

E-R 10-12 ja 14-16

tus
omatoodangul hinnasoodus

Lehes saab avaldada
kuulutusi ja reklaame.
1 lehekülg
½ lk
1/3 lk
¼ lk
1/8 lk
1/12 lk
1/24 lk
1/48 lk

OTEPÄÄ
AUTOHOOLDUS
Tehase 2 (ülevaatuse kõrval)

AR N I K A - l t

Meeleolukas ansambel

Müüa laste suusasaapad Fischer
nr 33, pealt lukuga, peaaegu
uued ning hästihoitud, kenasid
tüdrukute ülerõivaid (6-9a). tel.
5107 556, marvec@hot.ee

KÄIVITUSABI

ILUTULESTIK

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Ära anda sõbralik aastane koer
koos kuudiga. Tel. 5347 8346

PUKSIIRABI

reakuulutus maksab 20 krooni rida.
leinakuulutus 40 krooni,
koos salmiga 60 ja koos fotoga 100 kr.
saata e-kirjaga aadressil:

teataja@otepaa.ee.

välisvoodrilaudu,
sisevoodrilaudu,
põrandalaudu.
VEDU TASUTA.

VIIA KAUPMEES

12.01.1959 - 16.01.2009

E - R 8 - 17
L 9 - 14
513 5181; 529 5224

Alates 20.jaanuarist on
Otepääl avatud

KOMMIPOOD.
Samas müügil sõbraliku hinnaga sisustuskaubad Rootsist
(asukoht Lipuväljak 5A,
Swedbanki kõrval).
Avatud T-L 10-15.
Meeldivate kohtumisteni! OEVK

Tel. 5031 859

Info telefonil 5631 7380

Südamlik kaastunne Sulev
Kõrranile perega

Südamlik kaastunne Marina
Lehismetsale perega isa,äia ja
vanaisa

EMA

või postiga Lipuväljak 13, Otepää 67405.

Kuulutusi võtavad vastu ka Otepää, Palupera,
Puka ja Sangaste vallavalitsused.
Hindadele käibemaksu ei lisandu. Kordusreklaami avaldamisel on soodustus 10%.

MÜÜB

AVATUD:

surma puhul.

RUDOLF RISTI

Elvi, Tiina, Mare

Perekond Trumsi

kaotuse puhul.

REKLAAM
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Tule Tele2 esindusse Otepääl, Lipuväljak 24, ja saad M-internet 325 paketi
kaheks kuuks ilma kuutasuta. Modemi rent 35 krooni kuus.

Homme toimub
Euroopa karikaetapp
lumelauahüpetes
Lumelauaklubi BRICOLE korraldab laupäeval, 31. jaanuaril Väikesel
Munamäel viiendat korda FISi Euroopa karikaetapi BIG AIRis ehk
lumelauahüpetes.
AJAKAVA

Reede, 30.01.2009
17.15-19.00 Mitteametlik treening

sepiirang 30 km/h. Valesti pargitud sõidukid
teisaldatakse.
PEALTVAATAJALE

Laupäev, 31.01.2009
10.50-11.50 Ametlik treening
11.55-11.58 Võistluse avamine
12.00-13.00 Kvalifikatsioonivõistlus
13.30-13.55 Treening finalistidele
14.00-14.30 Finaal
14.40-14.45 Autasustamine
LUMELAUAVÕISTLUS ON
PEALTVAATAJATELE TASUTA!
VÕISTLUSE AJAL ON AVATUD MÄE
PAREMPOOLNE NÕLV (PARK ). MÄE
VA S A K P O OL N E NÕLV AVATA K SE
TAVAKASUTAJATELE KELL 16.00.
Munaka parkla väravas müüakse mäekeskuse
päevapileteid. Päevapiletite ostjatele on parkimine Munaka parklas tasuta.
Parkida saab tasuta Otepää linna piirist Väikese
Munamäeni Valga maantee parempoolses ääres.
Otepää linna piirist 4 kilomeetrit Valga poole,
kuni Väikese Munamäe küla lõpuni, on kiiru-

30. jaanuar 2009

Võistluse territooriumile ei lubata siseneda suuskade, kelkude, lemmikloomadega. Samuti ei
lubata territooriumile alkoholijoobes isikuid.
Võistlust on võimalik jälgida hüppe ees
Väikese Munamäe parklast ja hüppe kõrvalt.
Pealtvaatajate alad on piiratud aedadega. Lumised
ja jäised mäenõlvad on libedad, palume olla ettevaatlikud. Kohapeal on kiirabibrigaad.
Võistlusterritooriumit ümbritsevad eramaad,
millel viibimine ilma omaniku nõusolekuta on
keelatud. Palume jälgida turvameeste juhiseid.
Infot edastab Power Hit Radio. Võistlust
kommenteerivad Juss Apivala ja Genka.
Et vältida liiklusummikuid ja saada endale
parim koht võistluse vaatamiseks, soovitame
teil tulla 31. jaanuaril Väiksele Munamäele varakult.
Eesti lumelaudurite innustamiseks võtke kindlasti kaasa loosungid ja lipud!
OTEPÄÄ BIG AIR korraldaja lumelauaklubi BRICOLE

