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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

Päikseline talikuurort ootab 
lumevallatustele ja -vallutustele!

 Otepääl on avatud suusarajad ja liuväl-
jad. Sportlikku tegevust jätkub kõigi-
le, ka neile, kes harjutavad pühapäe-
val toimuvaks 38. Tartu maratonisõi-
duks – tuhandete suusasõprade spor-
dipeoks!
   Otepääl võimalik sõita mootorkel-
guga Otepää-Kuutsemäe mootor-
saanirajal. Rajal on olemas vajalikud 
märgistused, sõit on tasuta ja toimub 
sõitja omal vastutusel. Seoses Tartu 
Maratoniga on Tehvandi-Munamäe 
lõik 13.02.-16.02. kella 14ni suletud. 
   Tehvandi Spordikeskuses on ülihe-
as korras nii 10 km kerge reljeefiga 
matkarada kui ka 7,2 km raskema 
reljeefiga treeningrada suusatamiseks 
nii klassika kui ka vabatehnikas. 
   Harrastussuusatajaid kutsuvad mööda 
Kääriku lumist maastikku kulgevad 
murdmaarajad. Kekkose rajale jääb 
Sangaste vallas asuv Harimäe vaate-
torn, mille tipust avaneb lummav 
vaade. Mäesuusatamist saab harra-
stada Väikese Munamäe, Ansomäe 
ja Kuutsemäe mäesuusakeskustes, 
kelgutajaid ootab Otepää Snowtubing 
Park, mootorkelguga saab sõita Paap 
Kõlari Safarikeskuses (vaid ettetelli-

misel!) ja Kuutsemäe Mootorkelkude 
Rendikeskus. 
   Vajalikku suusavarustust saab 

Vaatamata sellele, et mujal 
Eestis kipub veebruarikuu 
olema lumeta, on talvepea-
linnas Otepääl lumerohke ja 
päikesepaisteline talveilm.  
   Eesti Meteoroloogia ja 
Hüdroloogia Instituudi and-
meil on Otepää lumekatte 
paksus 25 cm.

Maakondlik Iseseisvus-
päeva kontsertaktus 
toimub Otepääl

AS Otepää Veevärk ja Otepää vallavalitsuse korral-
datud teabepäevale olid kutsutud kortermajade 
ühistute esimehed ja ka kõik huvilised. Esinema 
olid tulnud mitmed oma ala spetsialistid. 
   Raul Lepasson OÜst Sanbruno võttis sõna vee ja 
kanalisatsiooni ning välistrasside teemadel, veepeh-
menduse võimalustest korterelamutes rääkis AS 
Miridon esindaja Märt Klaassen. Ülevaate veesüs-
teemide ümberehituse käigus tekkida võivatest 
elektriprobleemidest andis Tõnu Must OÜst Eltam 
Elekter. 
   Otepää linna reoveekogumisala veemajandus-
projekti tutvustas AS Otepää Veevärk juhataja Enn 
Sepma. Keskkonnainvesteeringute Keskusest saadi 
projektile “Otepää linna reoveekogumisala veema-
jandusprojekt” 37 miljonit krooni toetust. AS Otepää 
Veevärgi omafinatseering projektile on 10,9 miljonit 
krooni. Projekti abil ehitatakse Otepää linna uued 
vee- ja kanalisatsioonitrassid ning renoveeritakse 
vanad ja linna seadmed hakkavad vastama kõigile 
euronõuetele. 
   Enn Sepma sõnul on sooja vee tootmine ja klien-
tideni toimetamine väga kulukas ning väheefektiiv-

Teabepäeval räägiti soojast veest

Kaitseliidu Valgamaa 
Malev korraldab 
Otepääl perepäeva 

laenutada nii Otepää kesklinnas kui 
ka paljudes suusakeskustes. 
   Uisutajaid ootab Pühajärve Spa 

hotelli kõrval olev uisuväljak, mis 
on avatud iga päev 8-21.30.
   Pärast tegutsemist talvises looduses 
pakuvad lõõgastusvõimalusi Otepää 
spaad, õhtuseks meelelahutuseks on 
avatud restoranid ja pubid.
   Lumeinfot ja infot ürituste kohta 
vaata Otepää valla kodulehelt www.
otepaa.ee ning kuula raadiost Sky Plus, 
täiendav info Otepää Turismiinfo 
Keskusest tel. 766 1200.
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www.otepaa.ee/ot

Spordiüritused 
Otepää vallas 
15.02. kell 9.00 Otepääl Teh-
vandi Spordikeskuses 38. 
Tartu maratoni 63 km start. 

21.02. kell 12.00 Pühajärvel 
kalapüügivõistlus Kuldkala 
2009. Kavas individuaalvõist-
lused ja võistkonnavõistlused. 
Programmi juhivad Vladislav 
Koržets ja Contra. Info ja regis-
teerimine: http://www.kuldkala.
ee/

27.02.-01.03. Firmaspordi tali-
mängud Tehvandil, Käärikul 
ja Kuutsemäel. Osalema on 
oodatud ettevõtted üle Eesti. 
Harrastajad saavad jõudu kat-
suda nii suusasprindis kui ka 
suusatamise tavadistantsidel 
ja teatesuusatamises ning ise-
gi saalomis. 
Info: http://talv.firmasport.ee.

28.02. kell 13.00 Otepää golfi-
väljakul taligolf Cramo Otepää 
Wintergolf.

23. veebruaril kell 17.00 algab Otepää 
Kultuurikeskuses Eesti Vabariigi aasta-
päevale pühendatud kontsertaktus.

Kontsertaktusele on kutsutud Valgamaa ja 
Otepää valla eri valdkondade esindajad. 
Esinevad Otepää Gümnaasiumi lastekoor 
Eve Eljandi juhatusel ja Pühajärve Puhkpil-
liorkester Arvo Antoni dirigeerimisel. Toi-
mub showprogrammi “Võta see” etendus.
   Valga maavanema ülesannetes Kalev 
Härk ja Valgamaa Omavalitsuse Liidu esi-
mees Madis Gross annavad üle Valgamaa 
vapi- ja teenetemärgid. 
   Otepää vallavanem Meelis Mälberg ja 
volikogu esimees Jaanus Raidal annavad 
üle Otepää valla autasud – valla aumedali 
ja valla medali. Aumedali ja aukodaniku 
nimetuse sai postuumselt EELK Otepää 
Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov, 
kellele omistatud autasu antakse üle tema 
lesele Piret Stepanovile. Valla medali 
saavad sotsiaaltöö vanemspetsialist Helgi 
Hõbejärv ja Otepää Naisseltsi esinaine Riita 
Aader. 
   Üritus on kutsetega.

Eesti Vabariigi aastapäeval, 24. veebruaril 
toimub Otepääl Kaitseliidu Valgamaa Male-
va perepäev.
   Kell 11.00 on jumalateenistus Otepää 
kirikus.
   Kell 11.45 pärgade asetamine Otepää 
Vabadussamba jalamile.
   Kell 12.15 perepäev Otepää Kirikumõisas  
(jõustruktuuride tehnikanäitus, kelgutamis-
võistlused jm). 
   
Pakutakse sõdurisuppi. Kelgutamisvõistlu-
sel saab pikema liu laskja auhinna. Korral-
dajad paluvad kelgud kaasa võtta! 
   Avatud on Suusamuuseum ja Lipumuu-
seum.
   Ürituse korraldavad Kaitseliidu Valgamaa 
Malev koostöös Otepää Vallavalitsuse ja 
EELK Otepää Maarja kogudusega. Suppi 
aitab valmistada Otepää Naisselts, täname 
Otepää Lihatööstust Edgar üritusel kaasa-
löömise eest. 
   Perepäeval osalemine on kõigile tasuta. 
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Riigikogu aseesimees 
Jüri Ratas on täna 
Hellenurmes
Täna, 13. veebruaril kell 18 kohtub Riigiko-
gu aseesimees Jüri Ratas kõigi huvilistega 
Lõuna-Eesti Hooldekeskuse saalis. 
   Jututeemaks „2009. aasta Eestimaal ja 
kuidas edasi?“ 
   Tule kuulama ja tule küsima!

ne, sest mida pikem on soojaveetrass, seda suure-
mad on kaod. NB! Ei tohi segi ajada: radiaatorites 
voolav küttevesi ja kraanist tulev soe vesi on kaks 
eri asja!   
   Vananenud ja amortiseerunud veetorustikud 
toodavad ettevõttele kahjumit ega anna tarbija-
tele enam piisavalt sooja vett. Soojaveetorustiku 
rekonstrueerimine on aga väga kallis. Seni on tehtud 
vaid hädaolukorras pisemaid kaevamisi ja remonte. 
Soojaveetorustiku rekonstrueerimiseks ei ole võima-
lik saada ka projektiraha, sest see torustik ei suuda 
end ära tasuda. Ehk teiste sõnadega, asi läheks liiga 
kalliks. Keegi peab ju tööd kinni maksma, tarbija 
aga seda ei suuda.
   Teabepäeval esinenud spetsialistid soovitasid oma 
aja äraelanud sooja vee tootmise lahendusest loobu-
da ja võtta kasutusele kaasaegsemad vahendid. Ühe 
võimalusena hakkavad sooja vett tootma korteri-
ühistud ise.
   Aga ega midagi ei juhtu päevapealt. Kui otsustatak-
se lõpetada sooja vee tootmine, teatatakse elanikele 
sellest vähemalt kolm kuud ette. Kõigepealt arutatak-
se võimalused läbi AS Otepää Veevärk nõukogus.

   Teabepäev korraldati, et aegsasti eesootavatest 
muudatustest teatada ning anda teavet võimalustest, 
mida korteriühistud ja eramute omanikud saaksid 
ümberkorralduste käigus teha, et tagada kvaliteetse 
sooja vee jõudmine elanikele.
   Järgmises Otepää Teatajas räägib AS Otepää 
Veevärk juhataja Enn Sepma pikemalt sooja veega 
seotud probleemidest.

Kutsume Otepää ja Valgamaa 

Innovatsioonikonverentsile 
26.-27. veebruaril toimub Innovatsiooniaasta 
raames Otepää Kultuurikeskuses konverents 
“Otepää ja Valgamaa Innovatsioon 2009”. Paral-
leelselt konverentsiga on Otepää Kultuurikeskuse 
fuajees mess, kus ettevõtted saavad tutvustada 
oma tooteid. 
Konverentsi juhib Veiko Täär. Kutsume kõiki ette-
võtjaid ja asutusi konveretsil osalema! 

Täiendav info 5537 066, registreerimine
www.digiedu.eu/konverents, e-post: info@digiedu.eu
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Otepää vallavalitsuses

 Otsustati väljastada ehitusluba Otepää 
Vallavalitsusele Sihva küla seltsimaja rekonstru-
eerimiseks asukohaga Sihva küla, Vana-Kooli kin-
nistu.
 Otsustati anda luba OÜle Ilutulestiku Keskus 

Arnika korraldada ilutulestik Otepää valla terri-
tooriumil Nuustaku pubi juures asuval haljasalal 
31.01.2009 ajavahemikus 20.00-23.00.
 Otsustati anda nõusolek MTÜle Merivälja 

Aedlinna Selts viia läbi Otepää valla halduster-
ritooriumil projektlaager ajavahemikus 27.07-
06.08.2009 (asukohaga Annimatsi kämping) vas-
tavalt esitatud projektile.
 Otsustati anda nõusolek MTÜle Orienteeru-

misklubi Põlva Kobras viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil projektlaager ajavahemi-
kus 26.10.-31.10.2009 ja 19.-24.12.2009 (toimub 
Pühajärve Põhikoolis) vastavalt esitatud projekti-
le.
 Otsustati anda MTÜle Sillamäe Spordiklubi viia 

läbi Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager 
ajavahemikus 15.-25.07.2009, 20.-29.08.2009 ja 
20.-29.09.2009 (toimub Tehvandi Spordikeskuses) 
vastavalt esitatud projektile. 
 Otsustati anda nõusolek Võru Spordikoolile 

viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil pro-
jektlaagreid ajavahemikus 10.-15.08.2009 (toimub 
AS Audentese Otepää filiaalis), 03.-08.08.2009 ja 
17.-22.08.2009 (toimub Otepää Gümnaasiumis) 
vastavalt esitatud projektile.
 Otsustati anda luba OÜle Varaleidja paigaldada 

reklaamtahvel suurusega 0,65 x 1m, Nüpli külla 
Alamäe kinnistul paiknevale palkmajale alates 23. 
jaanuarist kuni 05. märtsini 2009.a.
 Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raa-

matukogus maha 790 töövihikut summas 49 676 
krooni. 
 Otsustati võtta vastu Otepää vallas Otepää külas 

asuva Sassi kinnistu detailplaneering. Planeeringu 
eesmärk on kinnistu jagamine kaheks ja ehitusõi-
guse määramine ühele elamule ja kõrvalhoone-
le. 
   Detailplaneeringu materjalid on tutvumiseks 
kättesaadavad Otepää Vallavalitsuses 20.02.-06.03. 
2009.a. Sel ajavahemikul on võimalik esitada oma 
kirjalikud ettepanekud ja vastuväited. 
 Otsustati väljastada kasutusluba OÜ Maru 

Konsultatsioonikeskusele kuuluvale saunale 
Pedajamäe külas Tiigi maaüksusel.
 Otsustati arvata välja lastevanemate esindaja 

Kaire Ojavee Otepää Muusikakooli hoolekogust.
 Otsustati anda nõusolek Eesti Spordiselts 

“Kalev” Ujumiskoolile viia läbi Otepää valla 
haldusterritooriumil projektlaager ajavahemikus 
27.07.-07.08.2009 vastavalt esitatud projektile. 
Laager toimub Annimatsi Puhkespordikeskuses.
 Otsustati anda nõusolek MTÜle Rütmika 

Võimlemiskool viia läbi Otepää valla haldus-
territooriumil noortelaager ajavahemikus 01.-
10.08.2009 (Otepää Gümnaasiumis) vastavalt 
esitatud projektile.
 Otsustati väljastada ehitusluba Alar Lutsarile 

sauna püstitamiseks asukohaga Otepää vald 
Pedajamäe küla Oru kinnistu; Toomas Kreekile 
suvila püstitamiseks asukohaga Otepää vald Truuta 
küla Mäemõisa kinnistu. 
 Otsustati määrata projekteerimistingimused 

Monika Predele asukohaga Vidrike küla Otepää 
vald Väikse-Peetri maaüksus, elamu ja abihoonete 
ehitusprojektide koostamiseks.
 Otsustati tunnistada pakkumuste hindamisko-

misjoni protokollis 04. veebruar 2009.a fikseeritud 
otsuse alusel edukaks pakkumuseks OÜ Kanepi 
Aiand poolt esitatud pakkumus maksumusega 139 
836,68 krooni.
 Otsustati sõlmida äriruumide, asukohaga 

Lipuväljak 13, III korruse ruumid nr 313, 314, 
315,316, üürileping Notar Anna Rästaga tähtaja-
ga kuni 18. september 2011.a ning ruumi nr 322 
üürileping Notar Anna Rästaga tähtajaga kuni 01. 
aprill 2009.a.
 Otsustati pikendada äriruumi, asukohaga 

Lipuväljak 13, III korruse ruum nr 317, üürilepin-
gut Tööturuametiga tähtajaga kuni 31. detsember 
2009.a.

2

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 27. veebruaril.

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

Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Kuulutusi Otepää Teatajasse võtavad lisaks toimetu-
sele vastu Palupera, Puka, Otepää ja Sangaste valla-
valitsused.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

O  T  E  P  Ä  Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO PLANEERINGUD

Planeeringu 
avalikustamise teade

Otepää Vallavalitsus võttis vastu 
Otepää vallas Otepää külas asuva 
Sassi kinnistu detailplaneeringu. 
Planeeringu eesmärk on kinnistu 
jagamine kaheks ja ehitusõiguse 
määramine ühele elamule ja kõr-
valhoonele.
   Detailplaneeringu materjalid on 
avalikul väljapanekul kättesaada-
vad Otepää Vallavalitsuses 20.02.-
06.03. 2009.a. Sel ajavahemikul 
on võimalik esitada oma kirjalikud 
ettepanekud ja vastuväited.

Koostamisel on nii Otepää valla kui ka 
Palupera valla üldplaneeringud. Üldpla-
neeringus lepitakse kokku konkreetsed 

ehitustingimused nii haja- kui ka tiheasustus-
aladele; määratakse maakasutustingimused, mis 
reguleerivad põllu- ja metsamajandusega tege-
lemist või määratakse muid kindlaid reegleid 
(näiteks määratakse tee avalikuks kasutamiseks 
või siis avalik matkarada).
   Maaomanikul on oluline kindlasti tutvuda üldp-
laneeringu seletuskirja ja joonistega. Juhul, kui 
maaomanik ei tunne huvi üldplaneeringu vastu, 
siis võid pärast üldplaneeringu kehtestamist leida, 
et keegi on planeeringuga näinud sinu maale ette 
säilitamisele kuuluva rohelise koridori, miljöö-
väärtusliku ala, ehitustegevuse keelu või avaliku 
matkaraja jne. Et kõiki neid „huvitavaid üllatusi“ 
ennetada, tuleb kindlasti tutvuda üldplaneerin-
gu projektiga.
   Selleks, et paremini  mõista üldplaneeringut, 
esitan lühidalt üldplaneeringus esinevate mõistete 
mõju kinnistu ehitusõigusele ja maakasutusele.
   1.Detailplaneeringu kohustusega ala toob 
endaga ehitamisel kaasa detailplaneeringu koos-
tamise kohustuse. Detailplaneeringu koostami-
ne on omanikule kallim ja  samuti peab arvesta-
ma, et detailplaneeringu kehtestamine võib võtta 
aastaid.
   2.Tiheasustusega alad on linnad ja teised 
kompaktse hoonestusega alad, mille piire  täpsus-
tatakse üldplaneeringuga. Kinnistu omanik peab 
täpsustama, et juhul, kui seni hajaasutuses olev 
kinnistu arvatakse näiteks Otepää linna koossei-

su, võib temal suureneda maamaks.
   3.„Valged alad“ –säilib senine maakasutus ning 
võib juhtuda, et uute ehitiste püstitamine võib 
toimuda üldjuhul ainult olemasolevale õuea-
lale.
   4. Väärtuslik põllumaa –  kohustus hoida maa 
põllumajanduslikus kasutuses.
   5.Väärtuslik maastik – oluline on maastike 
säilitamine, seab eritingimused maakasutusele 
ja ehitustegevusele. Võib teatud juhtudel keelata 
ehitustegevuse ja määrata lisatingimused ehitiste 
arhitektuursele välisilmele ja materjalidele ning 
seada täiendavaid maahooldustingimusi.
   6.Maade juhtfunktsioonide reserveerimine 
ja maa- ja veealade üldised kasutamis- ja ehita-
mistingimused. Määratletakse kohustuslikud 
ehitustingimused (ehitiste kõrgused, välisilme 
jm.); samuti tingimused kinnitute suuruse kohta. 
Omaniku seisukohalt on oluline, et üldplaneerin-
gu maakasutuse juhtfunktsioon on temaga koos-
kõlastatud ning ei oleks määratletud tahtevasta-
selt. Nii näiteks võib kinnistu omanik avastada, 
et tema kinnistule on määratud maajuhtfunkt-
siooniks puhke ja virgestusmaa, mille puhul on 
aga välistatud maale elamute ehitamine.
   7.Rohelise võrgustiku tugialad ja koridorid. 
Laiemas mõttes on see planeerimisalane mõis-
te, mis täiendab kaitsealadevõrgustikku, ühen-
dades need looduslike aladega ühtseks tervikli-
kuks süsteemiks. Rohelise võrgustiku ala võib aga 
välistada sinna elamute ehitamise, kohustades ala 
jätkuvalt kasutama metsa kasvatamiseks.
   8. Miljööväärtusega aladel tuleb arvestada, et 

Miks on maaomanikul oluline tutvuda 
üldplaneeringuga

Möödunud nädalal külas-
tas Otepää vallavanem 
Meelis Mälberg valla üht 

suurimat ettevõtet – ASi UPM-
Kymmene Otepää vineeritehast. 
Ta tutvus vineeritehase tööga ja 
arutas koostööplaane.
   Vineeritehas tegevjuhi Ando Jukki 
andmeil töötab ettevõttes 153 töötajat, 
kellest ligikaudu 55% on otepäälased. 
Tehasesse käiakse tööle aga kauge-
maltki: Võrust, Valgast, Rõngust, 
Põlvast, Elvast, Tartust ja mujaltki. 
Ando Jukki kinnitusel tuleb vinee-

ritehases teha palju tööd, et prae-
guses majandussituatsioonis toime 
tulla. Olukord välisturgudel pole kiita 
ning seetõttu on käimas ka täiendav 
investeering vineeri pealistusliini, 
mille abil antakse tootele lisaväärtust 
ning laiema sortimendi läbi hajuta-
takse riske turgudel.
   “Tegemist on hetkel Eesti ainu-
kese toimiva vineeritehasega, mis 
annab tööd paljudele vallaelanike-
le,” ütles vallavanem Meelis Mälberg. 
“Tahame praeguses majandusolu-
korras teha kõik, mida saame, et 

toetada kohalikku ettevõtlust.” 
   19. veebruaril toimub Võrus 
metsasektori konkurentsivõime 
alane teabepäev, kus Ando Jukki 
kutsel osaleb ka vallavanem Meelis 
Mälberg.
   UPM-Kymmene Otepää AS 
on asutatud 2000. aastal, ettevõtte 
toodab kõrge kvaliteediga kasevinee-
ri peamiselt ehitus-, mööbli-, pakke- 
ja transporditööstusele. Aastane 
tootmismaht täisvõimsusel on 50 
000 m3. Eestisse jääb sellest 10%, 
peamiselt ehituslik vineer ja pakendi-
vineer. 90% toodangust eksporditak-
se Saksamaale, Itaaliasse, Austriasse, 
Inglismaale ja mujale Euroopa riiki-
desse.
   Tootmine UPM-Kymmene Otepää 
vineeritehases on ökonoomne ja 
säästlik. Kõrvaltootena saadud kase-
hake kasutatakse ära oma katlama-
jas või transporditakse UPMi tsellu-
loositehastesse, või puitlaastplaadi-
valmistajatele, või kohalikele katla-
majadele. Puidu kuivatamisel vaba-
nevat soojust kasutatakse palkide 
leotamiseks.
   Vineeritehase tooraine on valda-
valt pärit Eestist. Ettevõte omanik 
on UPM-Kymmene Wood Oy, 
mille peakontor asub Lahtis. UPM-
Kymmene Wood omakorda kuulub 
UPM-Kymmene Oyi gruppi.

MONIKA OTROKOVA

Vallavanem külastas 
Otepää vineeritehast

säiliks ajastule iseloomulik miljöö. Olemasolevate 
hoonete välimuse uuendamisel peab säilitama 
algsed viimistlusmaterjalid ning kujundusdetai-
lid. Juurdeehitised tuleb rajada hoone mahulist 
lahendust ja arhitektuurset algideed rikkumata. 
Uute hoonete puhul on määravaks just nende 
maht ja materjalikasutus. Ehitamisel tuleb vältida 
silmatorkavalt suuremaid maju, kui on ümbrus-
konnas ja ka ehitusmaterjale, mis olemasoleva 
arhitektuuriga ei sobi.
   Oluline, et vallavalitsuse ametnikud ega üldpla-
neeringu koostaja ei muuda omaniku tahte vasta-
selt kinnistu maakasutust ega kitsenda ehitusõi-
gust. Hea planeerimistava näeb ette, et kõiki-
de eelnimetatud alade määratlemisel kaasatakse 
sellesse protsessi ka maaomanik ning kuulatakse 
ära tema seisukohad. 
   Kuna üldplaneering koostatakse pikema aja 
peale, peab omanik lähtuma ettepaneku tegemisel 
mitte tänasest kinnistu kasutamise seisust, vaid 
mõtlema ka tuleviku projektidele, näiteks looma 
lastele võimaluse kinnistule tulevikus ehitada.
   Ja kui maaomanik ei avalda üldplaneeringu osas 
arvamust, siis hiljem tuleb  neil leppida üldplanee-
ringuga kokkulepitud tingimustega. Ettepanekud 
peab maaomanik esitama vallavalitsusele kind-
lasti kirjalikult.
   Selleks, et üldplaneering oleks tõeliselt kokku-
leppeline dokument, tuleb ka omanikul aktiiv-
semalt osaleda üldplaneeringu protsessis ning 
julgelt esitada oma seisukohad.

ANTS MANGLUS

Avalik arutelu
Metsatervenduse OÜ on 
esitanud Valgamaa Keskkonna-
teenistusele taotluse kruusakar-
jääri rajamiseks Otepää vallas 
Vidrike külas asuval Väike-
Peebo kinnistul (katastriüksus 
63601:003:1230). Vastavalt 
„Maapõueseadusele“ § 28 lõige 
3 on Valgamaa Keskkonna-
teenistus pöördunud kohaliku 
omavalitsuse poole arvamuse 
saamiseks.
  
 Arvamuse kujundamiseks 
soovime teada kinnistu lähi-
naabrite ja teiste huvitatud isi-
kute seisukohta kavandatavale 
tegevusele. Seetõttu kutsume 
huvilisi 20. veebruaril 2009 kell 
13.00 avalikule arutelule.
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KULTUURIKESKUSES

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

LC Otepää

K 18. veebr. kell 10.00-13.00 
VEREKESKUS

K 18. veebr. kell 16.00  Anu Kase 
nim. kammermuusika päev. 
Kammermuusika päeva kontserdil 
esinevad Viljandi, Valga, Põlva, Nõo, 
Võru ja Otepää muusikakooli, Tarvastu 
Muusika- ja Kunstikooli ning H. Elleri 
nim. Tartu Muusikakooli ansamblid. 
Kavas on ka üllatusesinejate etteasted. 
Kontsertkõigile huvilistele tasuta. 

*Sooduspilet kehtib õpilastele ja pensionäridele. 
Lisainfo: www.alevasia.ee

N 19. veebruar kell 10.00-15.00 
Karjäärinõustamine. Nõustaja 
Marju Põld. Osavõtt tasuta. 
Eelregistreerimine info@karjaaripold 
või telefonil 5301 2776. 

N 19. veebruar kell 20.00  KINO 
RocknRolla. Alla 12.a keelatud. Action. 
Pilet 20,-

N 26. veebruar kell 20.00 KINO 
Austraalia. Alla 12.a mittesoovitatav. 
Ajalooline eepos. Pilet 20,-

E 30. märts kell 19.00 VANA BASKINI 
TATER “TAASKORD”. Komöödia 
kahes vaatuses. Autor Lawrence 
Roman, lavastaja Ivo Eensalu, kunst-
nik Mare Raidma, tõlkija Jüri Karindi. 
Mängivad: Ita Ever, Anne Paluver, 
Helene Vannari, Tõnu Kilgas, Madis 
Milling. Pilet 125,-/150,-  Eelmüük 
Otepää Kultuurikeskuses E-R 9.00-
13.00 ja Otepää Turismiinfokeskuses

Jaanuaris oli Pühajärve Põhikooli 3.-4. 
klassi rahvatantsijatel võimalus osaleda 
tantsulaagris, mis toimus Elva Gümnaasi-
umis. Kutsutute hulgas oli 8 tantsurühma. 
Põhieesmärk oli ühiselt viimistleda tantse, 
mida tantsitakse suvel toimuval tantsupeol. 
Tähelepanekuid ja õpetussõnu jagas selle 
tantsuliigi üldjuht Marina Kuznetsova.
   Kui 4 rühma viimistles tantsupeo tantse, 
siis teised õppisid hip-hop- ja kantritantse. 
Pärast tantsutrenni suundusime Verevi 
järve kallastele liugu laskma. Tantsutrenn 
ja värskes õhus viibitud tunnid tekitasid 
väga hea söögiisu. Õhtul osalesime kõik 
simmanil, kus iga rühm esitas ühe õpitud 
tantsu. Pidu lõppes ühises tantsuringis.
   Teine päev algas orienteerumisega Elva 
linnas, kus pidime rühmaga leidma 8 
kontrollpunkti. Arbi järve ääres üllatas meid 
rohkearvuline partide pere. Oligi aeg ühi-
selt veelkord tantsud läbi tantsida. Laager 
lõppes toreda teatevõistlusega, kus rühm 
pidi poisi ja tüdruku riietama rahvariietesse.
   Kõigi laagriliste arvamuse kohaselt oli 
see väga tore kokkusaamine. Suur tänu 
kutsujatele!

Rahvatantsijad ja juhendajad

Tantsulaager Elvas

Alustades juttu Otepää 
noortest laskesuusataja-
test ning nende Zahkna 

Teamist taban end mõtetelt oma 
lapsepõlvest ja treeningutest Elva 
spordikoolis. Treeninglaagriteks ja 
võistlusteks tulime sageli Otepääle 
ning esimesed kokkupuuted ja 
toredad mälestused Nuustakust 
pärinevad just tollest ajast. 
   Hiljem siia elama ja tööle asudes 
märkasin suureks üllatuseks, et 
Otepääl ei tegelda enam laske-
suusatamisega, kuigi tingimused 
selleks olid minu arvates toonagi 
väga head. 
   Mingil hetkel soovis Eesti Laske-
suusatamise Föderatsioon  korralda-
da Otepääl maailmameistrivõistlus-
ed suvises laskesuusatamises (suve-
biatlonis). Võistluste korraldamiseks 
oli tarvis ehitada rahvusvahelistele 
nõuetele vastav uus lasketiir. Kohe 
kerkis küsimus, milleks arendada 
Otepääl laskesuusatamist, kui selle 
alaga kohapeal ei tegeleta? Vastus sai 
olla ainult üks: tuleb leida treener ja 
luua Otepää lastest treeningrühm.
   Mõeldud-tehtud. Õnneks olid 
Otepää Spordiinternaatkoolis 
olemas kõik võimalused püsside ja 
muu varustuse hoidmiseks. Leidus 
ka treener Ants Orasson, kes mõtte-
ga kaasa tuli ning on sellele tööle 
pühendunud suure missioonitunde-
ga. Nüüdseks tegutseb Otepää noor-
te laskesuusatajate Zahkna Team 
juba 8. hooaega.
   Klubilise tegevuse algus oli „raskelt 
huvitav“. Koondada tuli aktiiv laste-
vanematest ning leida Teamile toeta-
jaid. Praegu on Zahkna Teamis 
üle 20ne noore laskesuusataja. 
Osaletakse nii laskesuusatami-
se kui ka suusatamise üleriigilistel 
ja rahvusvahelistel võistlustel. Oti 
Spordiklubi ja Teami tugevuseks on 
erinevate üleriigiliste ja ka rahvus-
vaheliste võistluste korraldamine. 
Team on Eesti meistrivõistluste ja 
EOK-Viessmann Cup osavõistluste 
peakorraldaja. Viimasel kahel aastal 
on kohalik aktiiv ja klubi aidanud 
läbi viia maailmameistrivõistlused 
ja MKetapi suvebiathlonis. Peetakse 
omanimelist võistlust Zahkna Teami 
auhindadele. 

Kuidas team sündis?

Ants Orasson: „Zahkna Team 
sündis sellepärast, et tekkisid 
ümberkorraldused ja Tallinna 
Spordiinternaatkooli (TSIK) enam 
õpilasi ei jätkunud. Samal ajal oli 
Otepääl sobivas eas lapsi, kellele 
sai TSIKist ülejäänud relvad üle 
antud ning moodustatud treening-
grupp, Team. Üks esimesi Teami 
toetajaid oli minu endine õpilane 
Hillar Zahkna, kes oli nõus Teamile 
oma nime andma. Sealt hakkas asi 
hargnema. Nüüdseks on alaga tege-
letud juba üsna pikka aega ning 
üpris palju noori on Teamist läbi 
käinud. Otepääl on konkurents 
karm. Suusatamisega saab tegelema 
hakata palju nooremas vanuses kui 
laskesuusatamisega, kus võistlema 
pääsevad noored alles 13aastasena. 
Paljud suusanoored on proovinud 
meie juures püssi lasta, aga raske on 
oma suusaseltskonda hüljata.“

Mis on teami tugevus?

„Eks seltskonnad on aja jooksul 
vahetunud. Praegu on väga töötah-
teline aktiiv kokku juhtunud, ilmselt 
on hetkel sobilik vanuseline struk-
tuur. Samuti on hea, kui on sega-
grupid, st. poisse ja tüdrukuid. 
Tüdrukud on motiveeritumad ja 
kui nad sportima hakkavad, siis 
teevad seda suurema andumuse-
ga. Just omavaheline konkurents 
viib noorteklassis edasi.“  

Mis on see „rosin“, et Teami 
tulla?
„Laskesuusatamine on huvitav. 
Murdmaasuusatamine on liiga 
karm. Kuna laskesuusatamine on 
kaksikala, siis saavad ka natuke 
nõrgemad eesotsas olla. Kui suudad 
stabiilselt hästi lasta, võid olla isegi 
esimeste hulgas. Kui konkurentidel 
laskmine nii hea ei ole, on võima-
lik ka ilma tugeva funktsionaalse 
pooleta võita. Selle ala puhul on 
kõik lahtine kuni viimase laskmis-
korrani. Ala on ka emotsionaal-
ne. Näiteks kui kolm korda lased 
hästi, viimases tiirus ebaõnnestud, 
siis kukud kõrgelt kohalt ja langed 
kõvasti tahapoole.“

Milline võiks olla Teami 
tulevik? 
„Üks asi on tegelemine, teine pool on 
majanduslik surutis. Püssid ja muu 
materiaalne osa on klubil olemas. 
Viimasel ajal oleme püüdnud 
rohkem lasta. Ent üks lask maksab 
ühe krooni. Samas, kui tahad häid 
tulemusi saada, siis nooremad 
peaksid tegema vähemalt 3500 
lasku aastas. Kui noori on palju, siis 
tuleb see summa suur. Lisandub veel 
kõik muu vajalik: suusad, määrded, 
varustus, võistlustel käimine.
   Arvan, et laskesuusatamine säilib 
Otepääl ka tulevikus. Et asja edasi 
viia, tuleks minu arvates lähikonnast 
vaadata võimekamaid maanoori, 
kellel on spordihuvi, aga pole kodu-
vallas võimalik spordiga tegeleda. 
Huvilisi saaks koondada Otepää 
Gümnaasiumisse, kus on olemas 
õpilaskodu. 
   Hetkel tegijaid jätkub, kuigi laste 
arv vallas väheneb. Ükskord saabub 
kindlasti aeg, kus tuleb jällegi tõusu-
periood.“

Kommentaarid Teami liik-
metelt
Kaur Lõhmus: „Tulin Zahkna 
Teami, kuna see on koolile lähedal 
ning siin on parimad tingimused 
alaga tegelemiseks. Käin Audentese 
Spordikoolis ning eesmärk on tule-
vikus jõuda olümpiamängudele. 
Seltskond Teamis on positiivne ja 
hea, hoitakse kokku, kui võistlustele 
minnakse. Teami tulevik on minu 
arvates edukas, sest nii palju noori 
on peale tulemas, samuti on palju 
neid, kelle vanus ei võimalda veel 
alaga tegeleda, kes aga siiski soovik-
sid sellega tegeleda. Noortele soovi-
tan jätkata samas vaimus. Ärge laske 
ennast häirida, kui iga kord kõige 
paremat tulemust ei tule.“

Maarja Maranik: „Tulin koos 
sõbrannaga, väikesest peale on väga 
meeldinud suusatamine.
 Valisin laskesuusatamise, kuna 
tavalises suusatamises ei näe 

eesmärki. Laskmisega koos tähen-
dab millegi nimel suusatada. Mul 
läheb hästi ning see mulle meel-
dib. Laskesuusatamine motiveerib 
mind, adrenaliin tekib võistlusmo-
mendiga. 
   Team on ülimalt tore, treeningud 
on lõbusad, treener on super – väga 
hea. Eesmärk on jõuda tippu, pari-
mate hulka, seda esialgu Eestis ja 
sealt edasi ka. Arvan, et laskesuus-
atamisega tasub tegeleda.“

Kommentaar Elva klubi treene-
rilt Rein Pedajalt: „Zahkna Teami 
töö on väga hästi käima läinud. 
Klubide probleemideks on toeta-
jad ning aktiivi olemasolu. Otepääl 
on kõik see minu arvates jväga 
hea. Kõik toimib, nagu ühes klubis 
olema peab, on piisavalt toetajaid ja 
aktiivsed lapsevanemad.
   Tundub, et Otepääl on Team 
toonud palju tublisid noori laske-
suusatamise juurde, seda just noore-
mates vanuseklassides. Samas on 
võistlused väga tähtsad, et noored 
tuleksid ja jääksid ala juurde. Sellised 
võistlused nagu EOK-Viessmann 
Cup ja ka Zahkna Teami auhinna-
võistlused on just need, kus pannak-
se noored omavahel jõudu katsuma, 
toimub punktiarvestus ja selgitatak-
se vanuseklasside parimad. Minu 
arvates peaks tooma veel noore-
maid, nt 10aastaseid laskesuusatami-
se juurde. Tähtis, et lasta saaksid ka 
kõige pisemad, esialgu õhupüsside-
ga. Seega – kolmandast ja neljandast 
klassist on paras aeg võtta lapsi tree-
ningutele. Murdmaasuusatamises 
kasutatakse seda ära, kuna neil saab 
võistelda juba 10aastaselt. Kui jääme 
hiljaks, on noored leidnud endale 
muud alad. Siin on laskesuusataja-
tel mõtteainet. 
   Ants on väga tubli treener, hindan 
teda kõrgelt. Näiteks eelmisel aastal 
käisime koos võistlustel Soomes. 
Imetlust vääris, kuidas ta suutis kõik 
ühe meeskonnana tööle panna. Ta 
on tubli organisaator ning suudab 
kaasata ka abistajaid ja lastevanema-
te aktiivi. Teist sellist treenerit pole 
ma näinudki.“

Kui soovid liituda Zahkna Teami-
ga, siis võta ühendust treener Ants 
Orassoniga tel 5094421, e-mail: 
magnar15@hot.ee

Oti Spordiklubi juhatuse liige, 
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni 

president 
AIVAR NIGOL

Otepää noorte laskesuusatajate rühmal 
Zahkna Team läheb kaheksas tegevusaasta

Kes tahab kevadel ise aias või rõdul lobee-
liat või betuuniat kasvatada, sel on viimane 
aeg seemned maha külvata. 
   7. veebruaril toimus Otepää Kultuurikes-
kuses aianduspäev ja seemnete müük. 
Selle korraldas Otepää Naisseltsi esinaine 
Riita Aader koos seltsi naistega. Müüdi ja 
tutvustati seemneid. Riita Aader jagas pide-
valt näpunäiteid ja vastas küsimustele küll 
lillede, küll köögiviljade kasvatamise kohta. 
   Aiandushuvilised said ka omavahel 
kohvitassi taga kogemusi vahetada. Kum-
maliselt huvitav, ent väga maitsev oli Riita 
Aaderi himaalaja jalglehe viljadest kee-
detud moos, mis pälvis maitsjate imestuse 
ja heakskiidu. 
   Inimeste huvi aianduse vastu oli suur, 
külastajaid jätkus kogu päevaks.

SILVIA LASTING-LÄNIK

31. jaanuaril möödus 90 aastat Paju lahin-
gust. Selle auks toimus Tõlliste vallas Paju 
monumendi juures näidislahing. Üritusel 
osalesid ka Otepää Gümnaasiumi õpilased.
   Näidislahingu korraldasid Eesti kaitsevägi 
ja Kaitseliit, osalesid Kuperjanovi jalaväepa-
taljon ja Kaitseliidu Valgamaa malev. 
   Mälestusüritusel osalesid ka Otepää 
vallavanem Meelis Mälberg ja volikogu 
esimees Jaanus Raidal. 

Kolmapäeval, 18. veebruaril kogunevad 
Otepääle Lõuna- Eesti muusikakoolide 
õpilasansamblid. 
   Kell 16.00 algab kultuurikeskuse saalis 
Anu Kase nim. kammermuusika päeva 
kontsert. Esinevad Valga, Tarvastu, Viljandi, 
Põlva, Võru, Nõo, Tartu ja Otepää noored 
muusikud.

Muusikakool

Seemned mulda, 
suvi pole enam 
mägede taga!

Otepää Gümnaa-
siumi õpilased osa-
lesid Paju lahingu 
aastapäeval 

toimuvad lastevanemate 
ÜLDKOOSOLEKUD 

kooli saalis järgmiselt:

17. veebruaril kell 18.00 1.-4. klass, 
18. veebruaril kell 18.00 5.-9. klass, 
19. veebruaril kell 18.00 10.-12. klass. 
   Igal koosoleku päeval kell 17.00-18.00 on 
lastevanematel võimalik soovi korral kohtu-
da aineõpetajatega.

Otepää 
Gümnaasiumis 
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Palupera vallavolikogus
03.02.2009 :

 Kuulati Valga politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskon-
na esindajate ettekannet valitsevast õiguskorrast Palupera val-
las 2008. aastal ja Eesti Politsei prioriteetidest aastal 2009. 
 Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera vallas 

Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 2114 m², nime-
tusega “Puuriida”. Maa on vajalik valla seaduses sätestatud 
ülesannete täitmiseks: tagada võimalused ridaelamute ela-
nikel kasutada elamumaad, kuhu rajada puukuur, garaaž 
vms.
 Otsustati tühistada Palupera Vallavolikogu otsus nr 1-1/45 

(31.10.2008) „Hellenurme puurkaevu maa-ala munitsipaa-
lomandisse taotlemine Vabariigi Valitsuselt”. Samas otsustati 
taotleda Valga maavanemalt munitsipaalomandisse Palupera 
vallas Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 1250 m² , 
nimetuseks on “Hellenurme puurkaevu” (teenindusmaa). 
Maa on vajalik valla seaduses sätestatud ülesannete täitmi-
seks: tagada võimalused teenindada Hellenurme keskasu-
la joogiveevarustust (puurkaev koos puurkaevuhoonega). 
Sihtotstarve tulenevalt detailplaneeringust on maa-alal 100% 
tootmismaa (T).
 Otsustati algatada Hellenurme saekaatri katastriüksuse 

nr 58201:001:1590 detailplaneering ja kinnitati nimetatud 
detailplaneeringu lähteseisukohad.
 Otsustati jätta algatamata Hellenurme saekaatri ka-

tastriüksuse nr 58201:001:1590 detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegiline hindamine. Algatamata jätmise 
põhjendus – planeeringuga ei kavandata  olulise keskkon-
namõjuga tegevusi ega eeldatavalt olulise keskkonnamõjuga 
tegevusi ega eeldatavalt olulise mõjuga tegevusi Natura 2000 
võrgustiku alale.
 Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise 

korra uue redaktsiooni II lugemine.
 Palupera valla 2009. aasta eelarve II lugemine.
 Palupera valla eelarvest mittetulunduslikuks tegevuseks 

toetuste andmise korra I lugemine.
 Otsustati pikendada ASi Kiirkandur (registrikood: 

10111516) vaide läbivaatamise tähtaega kuni 18.02.2009.

Järgmine vallavolikogu istung toimub 17. veebruaril 2009.

Palupera vallavalitsuses
27.01.2009:

 Väljastati ehitusluba OÜ Palupera-Agrole Palupera kü-
las, Lõhmuse, Palupera farmi ja Palupera kopli kinnistutel 
vähitiikide rajamiseks.
 Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus summas 300 krooni, üks 

toetus voodikoha hüvitamiseks summas 125 krooni ja üks 
toetus meditsiinilise abivahendi ostuks summas 490 kroo-
ni.
 Väljastati projekteerimistingimused OÜle Jaotusvõrk 

elektrivarustusega liitumisühenduse projekteerimiseks 
Astuvere külas Nurme kinnistul ja Räbi külas Karbitinno 
kinnistul.
 Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk Neeruti külas 

Neeruti, Rootsu ja Volja 10/04kV alajaamade, 10kV ja 0,4 kV 
maakaabelliinide ja liitumisühenduste väljaehitamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek OÜle Jaotusvõrk Palupera kü-

las Palupera 10/15kV vahealajaama rekonstrueerimiseks.

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.

AMETLIK INFO

Risto Januškevitš 27. jaanuar

SÜNNID

Veebruar on sõbrakuu
Sõbrakuu on meiegi Tervise Arengu Instituudi 
poolt rahastuse saanud projektis, mille raames 
ootame laupäeval, 14. veebruaril kell 12 kultuuri-
majja lapsi ja peresid, et koos meisterdada kaarte 
ja kingitusi. Õhtut jääb lõpetama sõbrapäevadisko, 
sest koos lustida ja eriti veel koos perega, on 
ülimalt vahva!  
   Noorte kaasabil sai korraldatud esimene NÖF ehk 
Nõuni Ööfilmi Festival. Magamiskotid ja padjad 
kaenlasse ning asuti filme vaatama! Viimased fil-
misõbrad suikusid unne hommikul kell kuus ja esi-
mesed filmihuvilised olid ärkvel juba kolmveerand 
kaheksa, et multikaid vaatama hakata. Tänapäeval 
on muidugi igal lapsel võimalus kodus arvutist 
filme vaadata, aga eks seltsis ole põnevam. Koos 
söödi väike hommikusöök ja siis mindi rõõmsalt 
koju. 
   Ning sõber ei pea olema ainult üksteisega, 
sõbraks tuleb saada ka pangaautomaadiga. Nii 
käisid vestlusringis meie pensionäride küsimustele 
vastamas valla sotsiaalnõunik Helen Talli, vallava-
nem Terje Korss ja Swedpanga klienditeenindaja 
Diana Talv. Nii mõnigi mure muutus olematuks ja 
hea nõuanne kulub ikka marjaks ära. 
   Sõbralikku sõbrakuud kõigile!

Marika Viks

5. veebruaril külastas Palupera Põhikooli teadusbuss Väike Vanker oma 
teadusetendusega ”Illusioon”. 
   45 minuti jooksul demonstreerisid noored füüsikud kooliperele lõike erine-
vatest filmidest ja tõestasid katsetega, et selliseid põnevaid juhtumisi tegeli-
kus elus toimuda ei saa. 
   Lastele valmistas erilist rõõmu võimalus katsetes osaleda.

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!

Palupera vallavalitsus 

OTSIB 

erateede hulka mittekuuluvate 
vallateede äärse võsa 

koristajat. 

Koristamisele kuulub mitte ainult küt-
teks sobiv materjal, vaid ka ülejäänud 
võsa (äravedu, põletamine). Tasuks 
ongi vaid saadud küte! 
Teelõik on: Atra-Söödi 8 m laiune 
tee, 2,5 km pikk.
Kui oled eratee omanik ja sul on 
kohustus hoida teeääred korras, kuid 
oma jõud ei hakka peale, võid meiega 
ühendust võttes leida samuti tööde 
teostaja. 

Kontakt: 7679 501, 5174740, Terje Korss.

Hea Palupera valla 
RAHVAS!

Käes on kaunis talv, tänavu üpriski lumerohke. 
Kõik, nii suured kui ka väikesed saavad nautida 
talvemõnusid – suusatada, kelgutada, uisutada. 
   Kutsume kõiki vallaelanikke, suuri ja väikseid

22. veebruaril 

SUUSAPÄEVALE.

Võistlus toimub Tartu maratoni Hellenurme 
toitlustuspunktis. 

Registreerimine algab 11.30. Buss alustab sõitu 
kell 10.30 marsruudil Neeruti-Lutike-Makita-
Nõuni-Päidla-Hellenurme. Teine bussiring 
alustab 11.15 Palupera külast, edasi koolimaja-
Hellenurme -Mäe-Looga -Pastaku-Hellenurme. 
Kohapeal soe tee ja supp. Külla tuleb ka Eesti 
Suusaliidu suusabuss.

Tulge kõik ja võtke ka naaber kaasa .
Info: tel. 5139 071, Kalev

Kohtumiseni!

Hei-hei!
Tulge kõik

 24. veebruaril kell 12.00 

Nõuni Kullipesa mäele 
pikka vastlaliugu laskma.

Auhinnad pikimatele ja omanäolisematele 
liugudele. 

Pärast pakutakse ka head-paremat.

Info: tel. 5346 5648, Marika
Kohtume mäel!

Palupera vallavalitsuses  
06.02.2009:

 Väljastati kasutusluba Miti külas Savimäe kin-
nistul valminud suvilale.
 Peeti võimalikuks jagada Urmi külas asuv Käpa 

kinnistu kaheks eraldi katastriüksuseks järgnevalt: 
Käpa katastriüksus suurusega 14,74 ha, sihtotstar-
ve maatulundusmaa ja Käpametsa katastriüksus 
suurusega 14, 79 ha, sihtotstarve maatulundus-
maa.
 Väljastati kasutusluba Neeruti külas Annuse 

kinnistul valminud garaaž-töökojale.
 Väljastati kasutusluba Makita külas 10/04kV 

mastalajaamale, 10 kV õhuliinile ja 0,4 kV kaa-
belliinile.
 Anti kaks sünnitoetust a´2000 krooni, kolm 

ühekordset sotsiaaltoetust a´ 300 krooni, üks 
toetus küttepuude ostuks summas 1000 krooni, 
kaks toetust retseptiravimine hüvitamiseks ko-
gusummas 1589 krooni ja üks toetus voodikoha 
hüvitamiseks summas 100 krooni.
 Väljastati Nõuni külas Nõuni Algkooli kinnis-

tule rajatavate ehitiste ja rajatiste ehitusprojekti 
koostamiseks arhitektuurilised ja ehituslikud li-
satingimused.

AMETLIK INFO

Palupera Põhikooli 7. klassi õpilaste Kristi Roodla, Hanna-Liisa 
Tamme ja 5. klassi õpilase Helar Pauluse postkastis oli kiri 
Eesti Vabariigi Presidendilt.
   Postkastist igapäevast posti võttes leidsin valge ümbriku, 
millel kuldsete tähtedega kirjutatud tekst. Ohoo! Ja minu 
nimi! Suure õhinaga avasin ümbriku.Tavaliselt ma ei saa 
kirju, seetõttu olin eriti erutatud. Ümbrikust libises välja meie 
presidendi Toomas Hendrik Ilvese sõbraliku näoga pilt, millel 
allkirjaks lihtsalt Toomas.
   Alles nüüd taipasin ümbrikult lugeda kust ja kellelt see kiri. 
Kohe tuli meelde, et osalesin koos teiste meie kooli õpilas-
tega sügisel ÜRO Lastefondi Rahvuskomitee programmis 
„Avasta Eestimaad.“ Meie kooli õpilastele osutus program-
mis osalemine igati edukaks. Olime kutsutud proua Elle Kulli 
meeldejäävale vastuvõtule Tallinnasse. 
   Elevust jätkus tänasessegi päeva, sest koolis selgus, et kir-
jad said ka Kristi ja Helar. See tähelepanu Vabariigi Presidendi 
poolt muutis meie päeva rõõmsaks. Aitäh!

HANNA-LIISA TAMM, Palupera PK 7. klass

Kiri Presidendilt

Käimasoleval õppeveerandil on Palupera põhikooli 
õpetajate teisipäevased töökoosolekud olnud küla-
listerohked. Kolmel koosolekul on viibinud õpilased 

nii esinejate kui ka kuulajatena. 
   7. klassi tüdrukud ja poisid esinesid meile oma arvutitundi-
des koostatud vabateemaliste PowerPoint esitlustega. Üks õpila-
ne oli valinud teema „Unustatud mõisad”, ülejäänuid huvitas 
loodusõpetus ja geograafia. Mõni oli kasutanud isiklikku koge-
must ja kodust fotovaru, enamiku abiliseks piltide ja materjali 
leidmisel oli olnud internet. 
   Õpetajad ja kohalolnud kaasõpilased said uusi teadmisi Norrast 
ja Madeirast, amuuri tiigrist, vihmametsadest ning meie oma 
kodumetsade hundist. 7. klassi õpilased said kindlasti rikka-
maks esinemiskogemuse võrra tavalisest suurema ja võõra audi-
tooriumi ees. 
   Suur tänu kõigile esinejatele ja nende abilistele, eelkõige õpeta-
ja Aivo Kivilale.

Palupera Põhikooli õppealajuhataja REET ALLAK

Kiitus Palupera Põhikooli seitsmendikele
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Puka vallavalitsuses
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Otsustati maksta ühekordset toetust kolmele 

isikule kokku 2000.- krooni ulatuses.
 Anti nõusolek ehituslubade väljastamiseks 

OÜle Jaotusvõrk: 0,4 kV õhukaabelliini ja liitu-
miskilbi ehitamiseks seoses Puka alevikus Valga 
mnt 3 kinnistu liitumisega elektrivõrguga ning 
Meegaste külas Piirioru mastalajaamast 0,4 kV 
maakaabelliini ja Piiripõllu kinnistu liitumiskilbi 
ehitamiseks.
 Mittetulundusühing Puka Avatud Noorte-

keskus korraldas Puka Keskkoolis maakondliku 
noortevahelise ürituse. Vallavalitsus toetas noori 
ürituse läbiviimisel 1000.- krooni ulatuses.

5 P U K A 

AMETLIK INFO

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa

Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

Matemaatikapäev Aakre 
koolis nõudis nutikust

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.

Info ja broneerimine tel. 539 45031.

Aakre Algkoolis on saanud 
traditsiooniks korraldada 
igal aastal jaanuarikuus 

matemaatikapäev. Seda ei saanud 
ära jätta sellelgi aastal, sest meie 
kooli õpilastele on matemaatika 
üks lemmikõppeaineid. Seekord 
jagus erineval moel pea-murdmist 
terveks päevaks. Aakre koolis käib 
juba palju aastaid usin pranglimi-
ne. Matemaatikapäev algaski terve 
kooli peastarvutamisvõistlusega. 
Õpilastest parim arvutaja oli Kalev 
Nurmetu (6.kl.). 
   Teiste klasside tublimad olid Raiko 
Undrits (5.kl.), Oliver Ozolin (4.kl.), 
Risto Johanson (3.kl.), Karl Markus 
Krillo (2.kl.) ja Kaspar Laineste 
(1.kl.). Sel aastal tuli ka kõigil õpeta-
jatel oma arvutamisoskus proovile 
panna. Mis seal salata, ega see peast-
arvutamine väga kerge polegi. Aga 
nagu ütleb vanasõna – harjutamine 

teeb meistriks! Nii lubasid õpetajadki 
harjutama hakata, et õpilastele järg-
misel korral veelgi tõsisemat konku-
rentsi pakkuda. 
   Päev jätkus orienteerumisega kooli-
majas, kus igas punktis oli vaja lahen-
dada erinevaid ülesandeid. Õpilased 
jagunesid rühmadesse, said kätte 
koolimaja plaani ja võistlus hakkas 
pihta. Lastele meeldis see, et vaheldu-
seks ülesannete lahendamisele sai 
natuke joosta ja järgmiseks peamurd-
miseks vaimuenergiat koguda. Nii 
möödus märkamatult kaks tundi. 
Tõsisele arvutamismaratonile järg-
nes kergelt lõõgastav osa. 
   Mängudes panime proovile õpilaste 
rütmi- ja reageerimisoskuse. Pärast 
mänge koolimajas suundus kogu 
kool võimlasse, kus matemaatilised 
tegevused jätkusid. Õpetaja Silvi 
Johanson viis läbi mänge, kus tuli 
silma- ja mõõtmistäpsus proovile 

panna. Lõpuks jaotati õpilased veel-
kord rühmadesse, anti kätte hunnik 
paberit, käärid ja liim ning tuli 
koostööd tehes valmis meisterda-
da võimalikult kõrge torn. Ehitised 

tulid välja hästi põnevad ja eriil-
melised. Kõrgeima torn pikkuseks 
mõõdeti  1 m ja 25 cm. Võistkonda 
kuulusid Kalev Nurmetu, Risto 
Johanson, Karen-Christine Tops ja 
Karl Markus Krillo. Päeva lõpetas 
ülekooliline kabevõistlus.
   Kõik õpilased olid sellel päeval 
tõelisel matemaatikalainel ja näitasid 
üles nutikust, osavust, koostööoskust 
ning kõiki premeeriti šokolaadist 
kuldmedaliga. Osalejad arvasid, et 
selliseid päevi võiks rohkemgi olla.  

Õpetaja Anneli Sarnit 

SÜNNID
Rico Krillo  22. jaanuar

Punga Veski kinnistu detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hindamise programmi 
täiendav avalikustamine. 
Puka Vallavolikogu algatas 25. septembril 2008.a. 
otsusega nr 11 Puka vallas Palamuste külas Punga 
Veski kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju 
strateegilise hindamise (KSH). 
KSH programmiga on võimalik tutvuda Puka val-
lavalitsuse ruumides ning veebilehel www.puka.ee 
ajavahemikul 13.02.2009 kuni 26.02.2009.a. KSH 
programmile saab esitada ettepanekuid, vastuväi-
teid või küsimusi kirjalikult kuni 26. veebruarini 
2009. a. Puka vallavalitsusele, postiaadress Kooli 
6, Puka alevik, 67217 VALGAMAA. 
KSH programmi avalik arutelu toimub 27. 
veebruaril 2009. a. Puka vallavalitsuses kell 
11.30.

PLANEERINGUD

Metsakonsulent 
Margus Noorkõiv
Metsateatise koostamine, 

metsauuenduse ja raiete kavandamine, 
riiklikud toetused erametsaomanikele jne.

Telefon 524 4467.
Helista ja küsi!

Tulemused laste võistluspäeval
Suusatamises VI koht (Ariane Sarv); tüd-
rukute tänavakorvpallis II koht (Cärol Tutk, 
Triinu Nurmetu, Eliise Nurmetu, Kaari 
Tilga); mälumängus IV koht (Pille Markov, 
Kati Taur, Peeter Kangro, Kaari Tilga, Taa-
vi Tiidt); kelgutamises I koht (Liisa-Marie 
Koort, Maria Požarova, Stella Trees, Iris 
Valgepea, Karel Sarv, Mihkel Tamm, Karel 
Tilga, Rainer Tohver).

Täiskasvanute tulemused
Meeste korvpallis IV koht (Riivo Tutk, Erki 
Tsäks, Toomas Liivak, Andrus Renter, 

Päeva lõpetas kabevõistlus

Eelmise aasta lõpus tehti talle pakkumine 
minna pooleks aastaks Kolumbiasse va-
batahtlikuks.

   Siiri Liiva selgitas: „Mida teatakse vabatahtli-
kuks minemisega välisriikidesse? EVS (European 
Voluntary Service) on maakeeles Euroopa 
Vabatahtlik Teenistus, mis on üks Euroopa Liidu 
noorte kodanikuhariduse programmi Euroopa 
Noored alaprogrammidest.
   EVS annab vabatahtliku võimaluse saada hakka-
ma võõras kultuurikeskkonnas, õppida seda kultuu-
ri tundma ja jagada oma kultuuri kohta teadmi-
si, panna ennast proovile, õppida uusi asju ning 
nägema maailma teise pilguga. EVSprojekt võib 
kesta kuni 24 kuud, selle raames tehtav vabataht-
lik teenistus 2-12 kuud. Osaleda võib iga Euroopa 

noor vanuses 16-30.” 
   Liiva kuuekuuline vabatahtlik teenistus toimub 
61 km kaugusel Kolumbia pealinnast, 3000-4000 
m kõrgusel Mesitas del Colegio nimelises väike-
linnas, kus elab ligi 25 000 elanikku ja mida koha-
likud nimetavad La Mesaks. Tema ülesanne on 
7-18aastaste noorte koolivälise aja sisustamine 
ning osalemine Alma de Nino kooli üldises aren-
damises.
   Rahvaarvult (44,6 miljonit elanikku 2008. aasta 
seisuga) on Kolumbia 29. riik maailmas ning 
pärast Brasiiliat suuruselt teine Ladina-Ameerikas. 
Mehhiko ja Hispaania järel on Kolumbia maailmas 
kolmandal kohal oma hispaania keelt kõneleva 
kogukonna poolest. Nimi tuleneb maadeavastaja 
Christopher Columbuse nimest. Selle nime võttis 

Puka noortejuht Siiri Liiva läks vaba-
tahtlikku teenistusse Kolumbiasse 

endale 1819. aastal loodud nooruke riik.
   Siiri Liiva teenistus Kolumbias peaks kestma 
juuli lõpuni. Seejärel naaseb ta tagasi Valgamaale 
noorsootööd arendama. Tema elust ja seiklustest 
Kolumbias saab lugeda selleks otstarbeks loodud 
ajaveebis: http://minukolumbia.wordpress.com.  
   Sealt on pärit ka järgnevad read: 
   
„„Bienvenido al Colombia!“ 
Ütles mulle Bogotą lennujaama tolliametnik 31. 
jaanuari õhtul kell 23 ajal (kohaliku aja järgi, Eesti 
aja järgi siis kell 6 1. veebruari hommikul), kui 
pärast väikest vahemaandumist Bogotąst lõuna 
pool Calis jõudsime lõpuks siis Kolumbia pealin-
na. ...“

OT

Puka Avatud Noortekes-
kus korraldas 7. ja 8. 
veebruaril toreda ürituse 

– korvpallivõistlused teiste noor-
tekeskustega. Väga väärt idee 
oli. Kindlasti on mul nendest 
inimestest kahju, kes ei tulnud. 
See eest olid õrukad, kes ainu-
kesena siiski leidsid võimaluse 
tulla, väga tragid ja vedasid en-
nast kohale. 
   Alguses mängiti natuke lauamän-
ge, et erinevatest kohtadest noored 
alustaksid suhtlemist. Korvpalliks 
löödi Õru noored lahku ja 
moodustati segavõistkonnad 
Puka noortega ning tunti mängust 
rõõmu. Mis oligi ju asja põhimõte, 
et tutvuda uute inimestega. 
   Toredate sponsorite abiga saime 
kõhud täis (leib, sai, palju erinevaid 
lihatooteid, makaronid), lisaks 
toetas meid rahaliselt ka Puka 

vallavalitsus. Siis chilliti ülejäänud 
aja niisama lauamängude ja korv-
pallis pealeloopimisega. 
   Paika pandud reeglitest pidas-
id kõik osalised kenasti kinni. 
Öörahu oli 23.30 ja lõpetati 
mängimine ning tuled kustutati 
ära. Hakati siis tasapisi magama 
sättima. Räägiti omavahel kaua, 
kes jäi hiljem, kes varem magama. 
Paljusid hoidis vist üleval eelnevalt 
joodud Red Bull, millega lahked 
sponsorid meid toetasid. 
   Inimesed ja õhkkond oli sõbra-
lik. Positiivsed sõnad kõigi osale-
jate poolt meie esimese ürituse 
kordamineku kohta, mis ei olnud 
kohe kindlasti perfektne, kuid läbi 
ka ei kukkunud.
   Täname kõiki sponsoreid, Puka 
Vallavalitsust ja Puka Keskkooli 
ning eriti kokatädi Mariat.

ARETTE RIIS

Noortekeskuste vaheline 
korvpallivõistlus Pukas

Võrtsjärve XXVII 
talimängud toimusid Kolga-Jaanis

Sten Tiidt , Jaanus Teder); jäärajasõidus V 
koht (Heikki Kadaja, Kunnar Vahi); naiste 
tänavakorvpallis II koht (Mari Piir, Piret 
Müür, Merli Miljan, Jaanika Stets); koroo-
nas V koht (Kristi Nagla, Toomas Kuus, 
Rannus Prii); murdmaasuusatamises V 
koht ( Diana Prii, Marko Kodres, Madis 
Milvek, Gerri Kodres); mälumängus I koht 
(Tõnis Mark, Eerik Müts, Agur Ostrak, 
Kristjan Moorast, Kenneth Herm); males 
VI koht (Pille Jants, Alvar Haljasmets, 
Toivo Toots) ja kabes III koht (Elle Luik, 
Enno Allev, Jüri Puurmann).

Puka vallavalitsus tänab  osalejaid!
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Alates veebruarist on AS SEBE-l erakorraline 
sõidusoodustus, mis annab üle 60aasta vanustele 
reisijatele teisipäeval, kolmapäeval ja neljapäeval 
normaalhinnast 60% odavama pileti. Soodustus 
kehtib kõikidel ettevõtte Eesti-sisestel kaugbus-
siliinidel, s.h. Tallinn-Tartu täistunni ekspressidel. 
Teistel nädalapäevadel jääb üle 60aasta vanustele 
reisijatele kehtima senine 10% soodustus.
   „Vanematele inimestele mõeldud 10% soodus-
tust kasutab erinevatel päevadel kuni 15% reisija-
test,“ ütles ettevõtte juhatuse esimees Hugo Osula. 
Piletihindade üldist langust Osula ei prognoosi. 
Kütusehinna langus aasta lõpus päästis paljud 
bussiliinid sulgemisest ja mõned reisijateveol 
tegutsevad ettevõtted pankrotist. 
   Linnadevaheline kaugbussiliiklus Eestis toimib 
kommertsalustel ilma riigipoolse toetuseta. 
Dotatsiooni makstakse läbi riigihangete maa-
konnaliinidele, millel piletihinnad ja soodustused 
otsustatakse maavalitsuste poolt. 

SEBE

Sõidusoodustusest
Meie mälumängurid Kenneth Herm, Tõnis Mark, Kristjan Moorast, 
Erik Müts, Agur Ostrak
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Ecocleaner OÜ jäätmeloa taotluse 
keskkonnamõju hindamine

Sangaste vald tänas kõige pise-
maid kodanikke ja nende peresid

Traditsiooniliselt kutsub Sangaste Valla-
valitsus aasta esimestel kuudel kokku 
kõik need pered, kelle perre sündis 

aasta jooksul laps. 2008. aastal sündis San-
gaste vallas 12 beebit ja oli taas põhjust seda 
pidulikult märkida.
   7. veebruaril tuli seltsimajja kuus perekon-
da. Volikogu esimees Aldo Korbun ütles, et ta 
on uhke kõikide perede üle, andes üle imeilu-
sad nimelised taldrikud, igaüks isemoodi armsa 
looma- või linnupildiga. Suur tänu selle eest 
Uue-Antsla käsitöötarele – Evi Zirgule ja Erna 
Tolmovile.
   Muusikalised ja sõnalised vahepalad esitasid 
Pühajärve Põhikooli õpilane Gerliin Nõel ja Keeni 
koolist Henri Korbun, Kelli Vällo, Siiri Linde ja 
Egle Praosk. Lapsi saatis Eve Tamm.
   Suur tänu Vete Hainsoole, kes nägi õpilaste-
ga vaeva, koostades igale perele väikese soovi-
kaardi: “Mida lapsed vanematelt ootavad“. Kõige 
väiksemad soovisid, et vanemad koos nendega 
mängiksid kõiksuguseid erinevaid mänge, issid 
õpetaksid meisterdama, emmed süüa tegema; et 
vanemad hoiaksid laste käest kinni, kui kodust 
välja minnakse; et vanemad neid hoiaksid ja 
kaitseksid.
   Natuke suuremad lapsed soovisid, et terve pere 
saaks tihedamini koos olla: süüa valmistada, käia 
lõbustuspargis, suusatamas, kelgutamas, ratsu-

tamas, ujumas jne.; et nende vanematel oleks 
aega nendega rääkida nende sõpradest, koolist 
ja lihtsalt niisama; et vanemad ei teeks nii palju 
tööd; et jõutaks oma lapsega tema riietuse suhtes 
kompromissile. Tähelepanu pööramine lastele 
toob tuleviks palju rohkem sisse.
   Kõige suuremad soovisid: kiitke oma last isegi 
siis, kui ta ütleb, et ei taha seda. Osutage lapse-
le piisavalt tähelepanu, sest vanaks saades vaja-
te seda teie ise; kui lubasite, siis ka täitke. Ärge 

suruge oma arvamust peale, las laps otsustab ise. 
Suhtlus on kõige alus, huvituge oma lapse tege-
vustest ja huvidest.
   Ja veelkord: Veetke nii palju aega oma laste-
ga kui võimalik. Kui seda aega ei ole, siis teki-
tage.
   Ilusaid ja rõõmsaid päevi koos perega veetes. 
Ootame uusi pereliikmeid, kellega järgmisel aastal 
kohtuda.

MERLE TOMBAK

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regioon teatab Sangaste vallas ka-
vandatavale tavajäätmete töötlemise 

terminalile teostatud „Ecocleaner OÜ jäät-
meloa taotluse keskkonnamõju hindamise” 
aruande valmimisest, keskkonnamõju hin-
damise aruande avalikust väljapanekust ning 
avalikust arutelust. 
   Kavandatava tegevuse eesmärgiks on tava-
jäätmete biomehhaaniline töötlemine DOME 
meetodil kuni 25 000 tonni põlevjäätmete ja 
kuni 30 000 tonni rekultiveerimismaterjali toot-
miseks. 
   Keskkonnamõju hindamise käigus kaaluti 

kavandatava tegevuse jaoks nelja asukoha-
alternatiivi (Keeni jäätmejaam, Punga maaüksus 
(katastriüksuse tunnus 72402:003:0324), Punga 
maaüksus (katastriüksuse tunnus 72402:003:0322) 
ja Kõlli maaüksus Lauküla külas (katastriüksuse 
tunnus 72402:003:0012)). Parimaks asukohaalter-
natiiviks osutus Kõlli maaüksus Lauküla külas.
   Arendaja on OÜ Ecocleaner (kontaktisik: 
Tommy Biene, tel 5667 7206, e-post: tommy.
biene@ecocleaner.ee), otsustaja ja järelevalva-
ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regi-
oon (kontaktisik Maikel Daniel, tel 7666 153, 
e-post: maikel.daniel@keskkonnaamet.ee). 
Keskkonnamõju hindab OÜ Alkranel (reg.-kood 

10607878), juhtivekspert Alar Noorvee (litsents 
KMH0098; tel 5540 579, e-post: alar@alkranel.
ee).
   Keskkonnamõju hindamise aruandega saab 
tutvuda ja esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi tööpäeviti kirjalikult Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-Võru regioon Valga kontoris (aadres-
sil Kesk tn 12, Valga), Sangaste Vallavalitsuses 
(Sangaste 67013 Valgamaa) ja OÜ Alkranel kodu-
lehel (http://www.alkranel.ee) kuni 25.02.2009.
   Keskkonnamõju hindamise aruande avalik 
arutelu toimub 25. veebruaril 2009.a Sangaste 
Vallamajas (Sangaste 67013 Valgamaa) kell 
16.00.

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
preemiate üleandmisel lausus Kalev 
Härk, et täna ja edaspidi on esmane 

kokkuhoid meelelahutuse arvelt. Seda enam 
tõuseb hinda ja esile kohalik isetegevus.
   Sel aastal tähistame vabariigi sünnipäeva ja 
anname üle Sangaste valla aukodaniku tiitli 22. 
veebruaril algusega kell 17 Sangaste Lossis. Üles 
astub pea 100 kohalikku taidlejat! Arvan, et meie 
vallas ei jää esinejate või kultuuriprogrammi 
puudusel ükski pidu pidamata. Kõik valla kollek-
tiivid tegutsevad ja on lisandunud isegi uusi. 
   Vastlapäeva me eraldi ei korralda. Vallavalitsus 
ja kultuurkomisjon korraldavad 2009. aastal ainult 
suuremaid üritusi nagu Eesti Vabariigi aastapäev, 
valla tantsupäev, vallapäev ja jaanituli ning 75. 
Restu spordipäev.
   Soovitan kõigil osaleda vastlapäeval Urvaste 
vallas Uhtjärve Ürgoru Nõiariigis. Sinna ei ole 
palju maad, seal jätkub tegevust mitmeks tunniks 
ning igale eale. Või võtavad külade ärksamad 

elanikud kätte ja korraldavad isekeskis liulask-
mise? Vanad kombed ja traditsioonid elavad 
ikka edasi, kas siis raha on või ei ole.
   Kõik on ilmselt märganud, et vallamaja juures 
käib vilgas ehitustegevus. PRIA eraldas peaaegu 
miljon krooni kultuurimaja suure saali taasta-
miseks. Kui kõik läheb hästi, on märtsi lõpuks 
saalil põrand all, seinad ja laed värvitud ning 
selle aasta mõned üritused saab teha juba uues 
saalis. PRIAle on esitatud ka uus taotlus, et osta 
toolid, helitehnika ja lavaeesriided.
   Lisaks loodame MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
projektikonkursi „Noor Valgamaa“ raames soeta-
da Sangaste alevikku väikelaste mänguväljaku 
kõrvale mõned atraktsioonid vanemale koolieale. 
Et ka neil, kes võrkpalli ei mängi, oleks tegevust. 
Keeni noortekeskus ootab ehitusprojekti valmi-
mist, mis võimaldaks ehitustöödega alustada. 
Peab pöidlad pihku võtma ja lootma, et kevadel 
saab tööga peale hakata.
   Kuigi ees ootavad mitte kõige kergemad ajad, on 

tähtis kokku hoida ja koos käia, et üksteiselt tuge, 
energiat ja positiivset ellusuhtumist ammutada.

MERLE TOMBAK

Sangaste valla kultuurielust ja projektidest

Elu on ilus,
kuid tihti ka valus.
Parim sõber on elu alus.

14. veebruaril algusega kell 
12.00 

Sangaste Seltsimajas 

Sõbrapäev 
sõbraliku kingitusega 

Muusika Erma Kallasselt. 
Laua katame sõbralikult koos. 
Kaasatoodud kingitusele lisa palun sõbrasalm! 
Ilma sõbrapäevakingituseta sissepääs 15 krooni. 

Korraldaja: SVPÜ Härmalõng

Valla mälumängu II voor 
toimub 

Sangaste seltsimajas 20. VEEBRUARIL 
algusega 18.00.

Liikuma! Liikuma! Liikuma!
Aeroobikatund toimub

kolmapäeviti kell 18.30
Keeni kooli võimlas

Kaasa vahetusjalanõud ja veidi raha.
Mida suurem grupp, seda väiksem osalustasu!

Oodatud ka ümberkaudsete valdade naised

TEE ÜKS SAMM ENESE HEAKS!
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Aeg mure ja leina kord 
kergemaks muudab, 
kuid mälestust emast 
aeg võtta ei suuda...

Kallist 

HELJO MÕTTUST
14.10.1922-14.02.2004 

mälestame viiendal surma-
aastapäeval.

Ahti, Rauno, Ally ja Marika 
perega.

OÜ Lõuna-Puit 
MÜÜB 

välisvoodrilaudu, 
sisevoodrilaudu, 
põrandalaudu.

VEDU TASUTA.

Tel. 5031 859

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

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

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

Maniküür, pediküür, silmade vär-
vimine. Info tel 556 38016

Osutan klassikalise massaaži 
teenust Puka Perearstikeskuse 
ruumides. Info tel 5822 8817 Lii 
Visnapuu.

Soovitakse üürida elamispinda 
Otepääl või lähiümbruses.Tel 5830 
6323

Küttepuud odavalt. Telef 5666 
6900

Soovin osta 2-4 toal. korteri, ma-
jaosa Otepääl või selle lähiümbru-
ses. Seisukord pole oluline. Tel. 
53604958 või mari.lill@hotmail.
com

Müüa maja Otepääl otse omani-
kult. tel. 5285159

KU U LU T U S E D

ANNA JÕGI
15.02.1919-20.06.1988

90. sünniaastapäeval mälestavad lapsed peredega.

Aegade teedel meist keegi ei tea,
kuidas peab seadma sammu.

Teeline kunagi ette ei tea
kaua veel minekuks rammu...

Mälestame sõbralikku ja 
abivalmis kaastöötajat

KALEV BRIKKERIT
22.06.1957-30.01.2009

Puka Vallavalitsus

Mälestame kallist sugulast

REIN SAADI
Avaldame südamlikku 

kaastunnet lähedastele.

Hele ja Riina perega

SCANWOOD 
MÖÖBL IKAUP LU S E S

Otepääl, Lipuväljak 22A

 

Tel. 7679 336

Küsi pakkumist: pjpk@pjpk.ee

sünnipäevapakett Pühajärve Spa Hotellise sü  H ilLaste

kuni 28. veebruarini

omatoodangul hinnasoodustus 
-20%

Tunneme kaasa Lainele, Marele, 
Jaanile, Heljule ja Ehale 

poja, venna ja õepoja

KALEV BRIKKER
22.06.1957-30.01.2009

surma puhul.
Perekonnad Tiirmaa, Niit, Enkvist

Üürile anda Otepääl kahetoaline 
puuküttega korter, 5348 2990.

Otepää linnas üürile anda kõigi 
mugavustega 2-toaline korter. 
Tel. 7348 470, 5020 797.

Otepää Keskuse tn. 53 m² keskkü-
te, internet, kaabelTV, vann, WC, 
boiler, toad eraldi, rõdu, turvaline 
piirkond. Üür kokkuleppel. 5668 
6109

4-liikmeline korralik pere soovib 
üürida korteri/majaosa Otepääl 
või selle ümbruses. Kõik variandid 
pakuvad huvi. 53617672 Liina

Ära anda 3kuused isased hundi-
koera kutsikad. Tel 5678 0666

Arvutite hooldus ja remont, 
tel. 524 5514.

Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397 
6423. Toivo

Audiitorteenused. Raamatupida-
misteenused. Tel. 5087 175  AT 
Audiko OÜ

Neljapäeval, 19. veebruaril kell 18 
toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn) 

LOODUSÕHTU 
Pisiloomad, kes kujundasid ajalugu – Georg Aher
Bioloog Georg Aher on tuntud ladusa jutuvestjana. Küllap meenub paljudele tema-
ga seoses mõni köitev raadiosaade looduse teemal. Veebruarikuu loodusõhtul tuleb 
juttu loomadest, kes on oluliselt mõjutanud ajaloo kulgu nii Euroopas kui ka mujal 
maailmas. 
   Georg Aheri ettekanne oli küll kavas juba jaanuarikuisel loodusõhtul, kuid haiges-
tumise tõttu ei saanud ta kohale tulla. Siinkohal täname Arne Aderit vastutulelikkuse 
ja jaanuarikuu meeleoluka loodusõhtu eest. 
Loodusõhtul osalemine on tasuta. Korraldajad on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon 
ja Otepää kultuurikeskus SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel. 

Lisainfo: 766 9293. 

Sangaste vallavalitsuses  iga kuu esimesel ESMASPÄEVAL kell 9-12
Puka vallavalitsuses            iga kuu esimesel TEISIPÄEVAL  kell 9-12
Nõuni raamatukogus      iga kuu kolmandal ESMASPÄEVAL kell 9-12
Otepää looduspargi majas (Kolga tee 28)
       iga kuu igal KOLMAPÄEVAL kell 9-12

Keskkonnaameti piirkondlik metsanduse spetsialist 
ENE VAHTER, tel 524 4329.

Erametsaomanike vastuvõtt

Otepää Pensionäride Ühenduse liikmed!
Olete oodatud päevakeskusesse
25. veebruaril kell 11.00

VASTLAPÄEVA KOOSVIIBIMISELE
Räägime uue aasta plaanidest ja sööme oasuppi.

Oodatud on ka uued liimed, kes soovivad meie tegemistes 
kaasa lüüa ja nõuga abiks olla.

Buss väljub Merle lillepoe juurest 10.30.   Info telef. 5516 418
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2009. aasta jaanuari viimasel päeval 
toimunud viies Otepää Big Air oli igati 
juubeliürituse vääriline: munasjutuline 
talveilm, heatujuline publik ja kõrge-
tasemeline võistlus. Võitis soomla-
ne Tomi Taskinen, teine oli eestla-
ne Holden Vides ja kolmas lätlane 
Arturs Alsins.
   Esimene Otepää Big Air toimus FISi 
võistlusena 2005. aasta 2. jaanuaril. 
Pealtvaatajaid oli umbes viis tuhat. 
Võistluse pani kinni lätlane Girts 
Laube, soomlased Mikko Kittelä ja 
Ari Laukkanen teine ja kolmas. Parim 
otepäälane Kennart Peerna oli üldkok-
kuvõttes neljas.
   2006. aastal peeti võistlus 22. 
jaanuaril, külma 22 kraadi. Nädal 
aega oli kestnud külmalaine, öösiti 
langes temperatuur miinus 35 kraadi-
ni. Publikurekordit ei sündinud, kohal 
oli umbes 400 külma trotsivat fänni. 
Võistlusest toodeti otse telepilt, mis 
saadeti satelliidi kaudu üle Euroopa. 
Võidutsesid soomlased Mikko Kittelä, 
Kimi Mynttinen ja Matti Kinnunen. 
Harro Rannamets parima eestlase-
na neljas. 
   2007. aastal toimus Euroopa kari-
kaetapp Otepääl Eesti Vabariigi aasta-
päeval. Võistlustel saavutas neljanda 
koha lätlane Arturs Alsins, kolman-
da koha Petja Piiroinen – praegune 
valitsev juunioride maailmameister. 
Teiseks tuli Roni Rintala ja esikoha 

võttis Arto Saraniemi. Parim eestla-
ne oli Otepäält pärit Kennart Peerna 
– üldkokkuvõttes seitsmes koht.
   2008. aastal toimus Otepää Big 
Airi raames kaks võistlust. Reedel, 8. 
veebruaril FISi Eesti lahtised meistri-

Otepää Big Air´i esimene juubel

Otepää vallas Madsal peeti tänavused 
maakonna meistrivõistlused märkeorien-
teerumises. Võistluste rajameister oli Vol-
demar Tasa. Lisaks meie orienteerujatele 
oli stardis palju külalisi Põlvast ja Võrust. 
   Otepäälastest võitsid Valgamaa meistri-
tiitli meestest Otepää vallavanem Meelis 
Mälberg, noortest Rasmus Sotnik (M16) 
ja Kristiine Aluvee (N16) ning veteranidest 
Anti Parik (M50) ja Liivi Parik (N50). N40 
klassis sai teise koha Siiri Sotnik.

OT

Valgamaa meistrid 
märkeorienteerumi-
ses selgusid Madsal

13.-15.veebruaril toimub Eesti Näituste 
messikeskuses rahvusvaheline turismi-
mess TOUREST. Valga maakonnast saadab 
materjale messile, osaleb infoleti töös 
või korraldab presentatsioone tosinkond 
ettevõtjat, neist pooled Otepäält.
   Otepää Turismiinfokeskuse infokon-
sultandi Mare Raidi andmeil on Otepää 
piirkond messil esindatud Valga maakonna 
esitluse raames “Puhka Eestis” hallis. Ote-
pää ettevõtteist on messil esindatud hotell 
Karupesa, Pühajärve Puhkekodu, Pühajär-
ve Alpi Restoran, Ilmjärve Kodumajutus, 
Otepää Golf ja Nuustaku Puhkemajad. 
   “Usume, et Valgamaa ja Otepää esitlus 
ning pakkumised äratavad messil tähele-
panu ning suvehooaeg meie maakonna 
ettevõtjaile tuleb tegus,”ütles Mare Raid. 
“Sel aastal viiakse Valgamaa messipinnal 
läbi heategevuslik loterii, mille tulu antakse 
Sangaste valla paljulapselisele perele. 
Loterii auhinnafond pandi kokku turis-
miettevõtjate, kohalike omavalitsuste ning 
turismiinfokeskuste abiga.”
   TOUREST messil levitatakse messikülas-
tajaile Valgamaa turismitrükist, mis ilmus 
eelmise aasta novembris. Lisaks võetakse 
kaasa turismiettevõtjate reklaamtrükiseid 
ning soovi avaldanud ettevõtjatel on 
võimalus ka ise infoletis graafiku alusel 
töötada. 
   Puhkusevõimaluste tutvustamist Eestis 
korraldab EAS Turismiarenduskeskus 
koostöös maakondadega. Valgamaa mes-
sipinda koordineerib Valgamaa Arengu-
agentuur, messipinnal töötavad maakonna 
turismiinfokeskuste infokonsultandid.
   Veebruaris toimuv TOUREST mess 
on arvult juba kaheksateistkümnes. 
Messi korraldab Eesti Turismifirmade Liit 
koostöös EAS Turismiarenduskeskusega. 
Messil saab näha ligi 350 osaleja väljapa-
nekuid, lisaks sellele tutvustavad ennast 
23 riiki. Peahallis on võimalus tutvuda 
reisimisvõimalustega üle maailma ning 
muude turismiteenustega Eestis ja mujal. 
Eripakkumistega on kohal kõik Eesti suure-
mad reisikorraldajad, paljud lennu- ja lae-
vafirmad, bussifirmad, hotellid, restoranid, 
muuseumid jt. kultuuriasutused, spaad, 
aktiivse puhkuse-, maa- ja loodusturismi 
korraldajad jpt. Messile on oodatud ka 
kohalike omavalitsuste juhid ja turismi 
arenguga tegelevad spetsialistid ja ettevõt-
jad, et tutvuda turismiesitluste ja trükiste-
ga, ning saada häid ideid turismitoodete 
arendamiseks.
   Täiendav info: http://www.tourest.eu/ 

MONIKA OTROKOVA

Ootamatult halvenenud tuulist ja märga 
ilma trotsides tuli Tartu maratoni avatud 
rajale pärast täiskasvanute starti suusatama 
hulk Otepää „tillusid”.
   Kiiremad olid raja läbimisel Marit Maribel 
ja Mariell Merlii Pulles. Noorimad osalejad 
olid Susann Vahrušev ja Kadi Ruukel.
   Otepää Spordiklubi autasustas vapraid 
lõpetajaid šokolaadimedalitega.

HELLE TALLO

Tartu maratoni 
avatud rajalt

Otepää piirkond 
meelitab külastajaid 
TOUREST messil

võistlused ja laupäeval, 9. veebruaril 
Euroopa karikaetapp. Lisaks eestlas-
tele olid kohal lätlased, rootslased ja 
valgevenelased – paraku meie meeste 
vastu nad ei saanud. Esimesel päeval 
olid esikolmikus Mario Visnap, Mark 

Jaanuari viimastel päevadel võtsid 
neli Otepää noort ette teekonna 
Tallinnasse, et minna Europar-

lamendi simulatsioonile. 
   Kõik algas 30. jaanuaril, mil kaks 
Siimu, Ardi ja Karl läksid hommikul 
vara bussile, et jõuda lõunaks Tallinna, 
kus pidi algama Mudel Euroopa 
Parlament V sessioon. Jõudsime siht-
kohale paar tundi plaanitust varem. 
Saime oma ööbimiskoha üle vaadata 
ja kõhu burgeritega täita. Kuigi simu-
latsiooni ametliku alguseni oli tunni-
ke aega, otsustasime Tallinna 21. kooli 
kohale minna. Kohale jõudes saime 
ebameeldiva üllatuse osaliseks. Nimelt 
vaatasime koolistendilt, kes olid olnud 
parimad lõpetajad varasematel aega-
del, kui meie juurde tuli keegi tädi, kes 
otsustas, et me ei peaks seal hetkel 
viibima. Põhimõtteliselt viskas meid 
koolist välja.  Selline ebaviisakus oli 
väga ootamatu ja me läksime meelt 

lahutama Viru Keskusesse, mis mõjus 
meie moraalile väga positiivselt.
   Ürituse alates selgus, et meil seisab 
ees neli väga põnevat ja sündmusteri-
kast päeva. Reede õhtul tegime teiste 
koolide õpilastega tutvust ja alustasi-
me komisjonides tööd, mille eesmärk 
oli lõpuks valmis saada resolutsi-
oon etteantud teemal. Pärast amet-
liku osa lõppemist läksime hostelis-
se, kus asusid meie magamiskohad. 
Mõningase arutluse järel võtsime ette 
retke vanalinna. Värske õhk mõjus 
kõigile hästi, saime palju uusi ja häid 
ideid järgmiseks päevaks.
   Laupäev algas kõikide osavõtvate 
koolide tutvustusega, millele järgnes 
ränk töö resolutsioonide kallal. Igale 
komisjonile tutvustas teemat vastava 
valdkonnaga kursis olev tuntud polii-
tik, nagu näiteks Kristiina Ojuland ja 
Urve Palo. 
   Õhtupoolikul tutvustati meile, kuidas 

käituda esmaspäeviti Riigikogus 
toimuval täiskogu istungil. Järgnes 
õhtusöök ja hostelisse minek, kus jälle-
gi valmistusime suure innuga järg-
miseks päevaks. Samas tekkis mõnel 
inimesel idee Maffiat mängida, mis 
kulmineerus mõne osaleja (Karli) 
jaoks väga hilise uinumisega. See 
omakorda tähendas suhteliselt lühi-
kest ööd. Õnneks oleme veel noored ja 
suudame sellega kenasti toime tulla.
   Pühapäeval pidi iga komisjon oma 
resolutsiooni keskpäevaks valmis 
saama. Nagu sellistel puhkudel tava-
line, jäi lõpetamine suhteliselt viimase 
hetke peale ning mõnedki pidid oma 
komisjoni nimel loobuma kohvipau-
sist. Aga asi oli seda väärt. Pärastlõunal 
rääkisid eelmistel aastatel rahvusvahe-
listel MEPidel käinud meile põnevatest 
ja naljakatest kogemustest ja kõik said 
kõvasti naerda. Õhtul hakkasime kaas-
lastele oma komisjoni resolutsiooni-

de põhimõtteid selgitama. Vaidluse 
käigus läksid mõned nii suurde hoogu, 
et mida õhtusöögile lähemale, seda 
rohkem pidid karjuma, et ennast vest-
luspartnerile kuuldavaks teha. 
   Esmapäeval läksime kohe Riigikokku, 
kus hakkasime resolutsioone arutama 
ja nende poolt või vastu hääletama. 
Viiest hääletusele pandud resolutsi-
oonist võeti vastu kaks. Saalis olevad 
toolid polnud kahjuks just kõige 
mugavamad, kuid ajasid asja kenas-
ti ära. Riigikogus pakuti väga maits-
vat lõunasööki. Seal on ka WC, mis 
lõhnab paremini, kui paljude inimeste 
elutuba. Enne ametlikku lõppu esita-
sid komisjonide esimehed meile veel 
oma humoorika resolutsiooni ning 
pärast paari lõpu- ja tänukõnet saigi 
üritus läbi.
   Kõigile Otepää delegatsiooni liik-
metele jäi sellest simulatsioonist posi-
tiivne mälestus. Kohtusime paljude 
uute ja huvitavate inimestega kogu 
Eestist ja tegime sellised asju, mida 
me ei pruugi enam kordagi elus teha. 
Loomulikult omandasime ka palju 
vajalikke kogemusi edasiseks. Oli väga 
hariv ja kasulik üritus.
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Otepää Gümnaasiumi õpilased 
käisid parlamenti pürgimas

Duubas ja Sulev Paalo, teisel päeval 
oli esimene Mario Visnap, teine Sulev 
Paalo ja kolmas Marko Vilumaa. 
   Otepää Big Airi korraldaja lumelaua-
klubi Bricole soov on saada maail-
makarikaetapi korraldamise õigus. 
Paraku tuleb konkureerida selliste 
linnadega, nagu London ja Moskva.
   31. jaanuaril kohtusid korralda-
jad, FISi esindajad ja Otepää valla-
vanem Meelis Mälberg ning aruta-
sid lumelauahüpete MKetapi toomist 
Otepääle. “Esimene samm on astutud”, 
ütles Meelis Mälberg. “Lihtne see ei saa 
olema, aga koos tegutsedes võib meid 
paari aasta pärast saata edu”. 
   FISi tehnilise delegaadi Manu Laari 
hinnangu kohaselt tasuks koostööd 
teha Stockholmi MKetapiga. 
   Arutati ka võimalust korralda-
da lumelaua MK samal ajal Otepää 
murdmaa MKga: päeva esimesel 
poolel toimuksid murdmaavõistlu-
sed ja õhtul lumelauavõistlus. Alar 
Arukuuse sõnul tasuks koostööd 
arutada. 
   2008. aastal toimus Otepää Big Air 
murdmaa MKga samaaegselt.
   Korraldajad tänavad fantastilist 
publikut ja kõiki toetajaid, tänu kellele 
Otepää Big Air 2009 õnnestus.
   Kohtumiseni 2010. aastal Otepää 
BIG AIRil.

JAANUS ILP

Seoses 21. veebruaril Pühajärvel 
toimuva kalapüügivõistlusega Kuldkala 
2009 on muudetud Otepää Aedlinnas 
ja selle ümbruses liikluskorraldust. 
Politsei palub liiklejatel jälgida ajutisi 
liiklusmärke ja täita politseiametnikke 
korraldusi.
   Ajutised ja tasulised autoparklad 
on avatud Pühajärve tee ja Kolga tee 
ääres ning Pühajärve rannapargis. 
Terve Otepää Aedlinna territooriumil 
on parkimine keelatud. Valesti pargitud 
sõidukid teisaldatakse sõiduki omaniku 
kulul.

Pühajärve kalapeo ajal muutub 
Otepääl liikluskorraldus

   Laupäeval, 21. veebruaril on 
Pühajärve jääl keelatud mootorsõi-
dukitega (kaasarvatud mootorsaanid) 
sõitmine. Otepää-Kuutsemäe avalik 
mootorsaanirada on suletud laupäeval, 
21.veebruaril Pühajärve osas.
   Avaliku korra tagamisele ja liikluse 
korraldamisele Kuldkala 2009 ürituse 
päeval on kaasatud politseiametnikud 
Lõuna Politseiprefektuurist, Julgestus-
politsei liiklusjärelevalve talituse töö-
tajad, Läti politseinikud, piirivalvurid, 
politseikadetid ja abipolitseinikud.
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