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Tehvandi Spordikeskuse juht
Alar Arukuusk sai teenetemärgi
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Sangaste aukodanik
on tänavu Hiivi Sirel

MONIKA OTROKOVA

Valga maavalitsuse, Valgamaa Omavalitsuste liidu ja
Otepää vallavalitsuse
korraldatud Eesti Vabariigi
91. aastapäeva vastuvõtt
toimus 23. veebruaril
Otepääl.

OTEPÄÄ
vald

Sangaste valla aukodaniku tiitel omistati
teenekale meditsiinitöötajale ja rahvakultuuri edendajale Hiivi Sirelile.
Pildil ulatab vallavolikogu esimees Aldo
Korbun aukodaniku märgi nr. 2, mille on
valmistanud noor ehtekunstnik Toomas

ARVO SAAL
Pidulikul õhtul Otepää kultuurikeskuses andsid Valga maavanema
ülesannetes Kalev Härk ja Valgamaa
Omavalitsuste liidu esimees Madis
Gross Valgamaa teenetemärgi
Tehvandi Spordikeskuse juhatajale
Alar Arukuusele panuse eest sporditegevuse arengusse. Oma sõnavõtus
ütles Arukuusk, et Tehvandil tehtu
ei ole ainult tema teene, tegemist on
pikajalise meeskonnatööga.
Valgamaa vapi- ja teenetemärgid
asutasid Valga maavalitsus ja Valgamaa
Omavalitsuste liit 2007. aastal
Valgamaa inimeste tunnustamiseks.
Valgamaa teenetemärk antakse neile,
kes on silma paistnud märkimisväärse,
maakonna jaoks olulise saavutusega.
Teenetemärgi puhul peetakse silmas
nn. aasta tegu. Teenetemärgiga kaasnes
rahaline preemia 5000 krooni.
2005. aastal valis sihtasutuse
Tehvandi Spordikeskus nõukogu
Alar Arukuuse juhatuse liikmeks. Ta
on aastaid seisnud hea selle eest, et

Kal. Märk on hõbedane. Vallavanem Kaido
Tamberg annab üle aukodaniku tunnistuse,
mis on samuti käsitööna valminud.

Alar Arukuusk (vasakul) saab Madis Grossilt ja Kalev Härgilt Valgamaa teenetemärgi.

sõltumata ilmast toimuks Otepääl
maailmakarikaetapp murdmaasuusatamises. Arukuuse juhtimisel valmis
Tehvandi uus suusahüppemägi ja
lasketiir. Tehvandi Spordikeskus on
muutumas kogu Otepää piirkonna
spordikeskuseks.
Postuumselt Otepää valla aukodaniku tiitli pälvinud kauaaegse Otepää

kirikuõpetaja Jüri Stepanovi aumedali võttis volikogu esimehelt Jaanus
Raidalilt vastu lesk Piret Stepanov.
Otepää valla medali sai vallavanem
Meelis Mälbergilt Otepää Naisseltsi
esinaine Riita Aader.
Kohaletulnuid tervitasid Valga
maavanema ülesannetes Kalev Härk
ja Otepää vallavanem Meelis Mälberg.
Oma tervituse Iseseisvuspäevaks tõid

ka lõunanaabrid Valka rajooninõukogu esimees Uldis Birkensteins ja tegevdirektor Karlis Albergs.
Vastuvõtul esinesid Pühajärve puhkpilliorkester (dirigent Arno Anton)
ja Otepää gümnaasiumi lastekoor
(dirigent Eve Eljand) ning vokaalansambel „Võta See“, keda juhatas
Tartu Waldorf-gümnaasiumi muusikaõpetaja Külli Ehastu.
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tepääl tähistati 24. veebruaril
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva Kaitseliidu Valgamaa
maleva ja Otepää vallavalitsuse
perepäevaga.
Kell 11 algas Otepää kirikus jumalateenistus, teenis Otepää kirikuõpetaja
Marko Tiirmaa. Kirikus olid kaitseliidu liputoimkonnad.
Vabadussõja mälestussamba juures
oli kaitseliitlaste auvalve, enne pärgade panekut pidas välijumalateenistuse
Kaitseliidu Valgamaa maleva kaplan
Ivo Pill. Ta meenutas kokkutulnutele,
et oma maad tuleb olla valmis kaitsma ka praegu.
Eesti Vabariigi 91. aastapäeva puhul
laususid tervitussõnu maavanema
ülesannetes Kalev Härk ja Otepää
vallavanem Meelis Mälberg.
Seejärel asetasid maavanema ülesannetes Kalev Härk, Otepää volikogu
esimees Jaanus Raidal ja vallavanem
Meelis Mälberg ning Kaitseliidu
Valgamaa maleva pealik Rein Luhaväli
Vabadusõja mälestussamba juurde
pärjad.
Iseseisvuspäev jätkus perepäevaga.

P

erepäeva tegevused toimusid
Otepää kirikumõisas. Kohal
olid tuletõrjeautod, politsei
mootorsaan, kaitseliidu ATV ja
jalaväe lahingumasin, mida kõik
uudistada said.
Lastele valmistas palju rõõmu
võimalus sõita politsei mootorkelguga Otepää konstaabli Jaanus
Kokkoneniga juhiistmel. Samuti oli
järjekord kaitseliidu ATV juurde, kus
lapsi sõidutas Kaitseliidu Valgamaa
Maleva pealik Rein Luhaväli.
Naiskodukaitse pakkus koostöös Otepää Naisseltsiga sõdurisuppi, avatud olid Suusamuuseum
ja Lipumuuseum, kus sai vaadata
relvade näitust ning tutvustati kaitseliidu tegevust.
Vastlapäevale kohaselt toimus ka
kelgutamisvõistlus, kus pikema liu
laskjatele pani Otepää Lihatööstus
Edgar välja vastlakuklid.
Korraldajad tänavad kõiki perepäevale kaasaaitamise eest!
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

ARVO SAAL

Iseseisvuspäeval oli Otepääl perepäev

Andrus Veerpalu tuli
maailmameistriks
Suusatamise MMil Liberecis võitis Andrus
Veerpalu (pildil) 15 kilomeetri klassikasõidus esikoha.
Otepääl elav, ent
Pärnumaa suusaklubi
Jõulu värve kaitsev
suusakuulsus edestas
teisena lõpetanud
tšehhi Lukas Bauerit
6,3 sekundiga.
Oti spordiklubi
liige Jaak Mae sai
viienda koha, kaotades Veerpalule 30,4
sekundiga.
Meeste 15+15 km suusavahetusega
sõidus oli 19. Andrus Veerpalu ja 37. Jaak
Mae.
Liberecic võidetud kuldmedal on Andrus
Veerpalule teine esikoht maailmameistrivõistlustelt. 2001. aastal võitis ta Lahtis
30 km klassikadistantsil. Veerpalu on ka
kahekordne olümpiavõitja.
Teised otepäälased MMil
Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa (Otepää
spordiklubi) – tavadistantsil 39. ja ühisstardis 55.
Suusataja Triin Ojaste (Oti spordiklubi)
– vabatehnikasprindis 37.

Täna algavad Põlvas
Eestimaa talimängud

Otepää volikogu esimees Jaanus Raidal (vasakul), vallavanem Meelis
Mälberg ja maavanema ülesannetes Kalev Härk viivad pärjad Vabadussõja mälestussamba juurde.

27. veebruarist 1. märtsini toimuvad Põlvas
Eestimaa XI talimängud
Põlvas. Valga maakonnast võtavad osa Otepää ja Palupera valla,
Tõrva ja Valga linna esindused ning Valga
maakonna võistkonnad poiste jalgpallis ja
orienteerumises.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Otsustati määrata lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Otsustati anda MTÜle Tartu Maraton luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil 15.02.09
ajavahemikus 09.00-19.00 avalik üritus 38. Tartu
Maraton.
Otsustati võtta vastu Otepää vallas Pühajärve
külas asuva Neitsijärve kinnistu detailplaneering.
Detailplaneeringu eesmärk on kinnistu jagamine
kaheks ja ehitusõiguse määramine ühele elamule
ja kolmele kõrvalhoonele.
Otsustati muuta Otepää vallas Vidrike külas
asuva Tiigi kinnistu detailplaneeringu lähteülesannet. Planeeringu menetlus toimub lihtsustatud
korras.
Otsustati anda nõusolek OÜle Bestof korraldada
21.02.09.a ajavahemikus 8.00-17.00 Otepää valla
haldusterritooriumil toimumiskohaga Pühajärve
rannapark, rand ja Pühajärve järvejää avalik üritus
Kuldkala 2009.
Otsustati lõpetada Otepää vallas Vidrike külas
asuva Väikse-Peetri kinnistu detailplaneeringu
menetlus vastavalt omaniku avaldusele.
Otsustati väljastada ehitusluba Kristina ŠmigunVähile kraavi rekonstrueerimiseks asukohaga
Otepää küla, Järvekalda kinnistu; OÜle Jaotusvõrk
Alapika mastalajaama 0,4kV mastkaabelliinide ehituseks ja kaablikilpide paigaldamiseks seoses VäikeKeebi katastriüksuse liitumisega Vana-Otepää külas
Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk Kastolatsi alajaama
0,4 kV maakaabelliinide ehituseks ja kaablikilpide paigaldamiseks seoses Pettai katastriüksuse liitumisega Kastolatsi külas Otepää vallas; Otepää
Vallavalitusele puidust korvpalliväljaku püstitamiseks asukohaga Otepää linn Tenniseplatsi maaüksus.
Otsustati väljastada kasutusluba Hilja Kulbini
üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald
Otepää küla Unimäe maaüksus.
Otsustati määrata projekteerimistingimused OÜ
Ecwadorile asukohaga Kaurutootsi küla Otepää
vald Piiri maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks; Aimur Uukile asukohaga
Märdi küla Otepää vald Ala-Matu maaüksus, elamu ja abihoonete ehitusprojektide koostamiseks;
Merike Pinnile asukohaga Sihva küla Otepää vald
Kösti maaüksus, abihoone ehitusprojekti koostamiseks; Merike Pinnile asukohaga Sihva küla Otepää
vald Kösti maaükus, elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati väljastada kirjalik nõusolek Otepää
Vallavalitsusele väikeehitise (korvpalliväljakut
teenindav varjualune) püstitamiseks asukohaga
Otepää linn Tenniseplatsi maaüksus.
Otsustati lähetada vallavanem Meelis Mälberg
17.02-19.02.2009.a Tallinasse Linnade ja valdade
päevale.
Otsustati anda luba OÜle Varaleidja paigaldada reklaamtahvel suurusega 1,5x1 m Otepää
linna Munamäe tn 8 hoone fassaadile alates 13.
veebruarist 2009.a kuni 12. aprillini 2009.a.
Otsustati anda ainuõigus kaheks aastaks ASile
Cleanaway korraldatud jäätmeveoks Otepää vallas alates Otepää valla ja vedaja vahelise lepingu
jõustumise kuupäevast.
Otsustati kehtestada Otepää Vallavalitsuse poolt
tellitud sotsiaaltranspordi (väikebuss 8 kohta) hinnad vallakodanikele.

Linnade ja valdade päevadel
räägiti omavalitsuste
arengust
18.-19. veebruaril toimusid Tallinnas traditsioonilised viiendad linnade ja valdade päevad.
Päevadest võtsid osa vallavanem Meelis Mälberg
ja volikogu esimees Jaanus Raidal.
Ürituse raames toimus arvukalt seminare ja
diskussioone, ettevõtted tutvustasid stendidel
omavalitsustele potentsiaalset huvi pakkuvaid
teenuseid ja tooteid. Esimese päeva lõpetas
Eestimaa poliitiliste erakondade debatt.
Ürituse korraldas Eesti Linnade Liit, Eesti Maaomavalitsuste Liit ja Tallinna Linnavalitsus.
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AS Otepää Veevärk juhataja
Enn Sepma vastab Otepää Teataja küsimustele
Millised asutused ja
majad Otepääl saavad
sooja vett?
13 korterelamut, lasteaed ja
kool-spordihoone.

Kopli tänava majade
elanikud kurdavad, et
kraanist tulev soe vesi
on vaid leige. Milles
on asi?
Probleemid Kopli tänava
majade sooja veega varustamisel tulenevad sellest,
et soojatrassi peamagistraali torustikud on amortiseerunud ja süsteem aegunud. Võib öelda, et torustike olukord on kriitiline. On
aeg võtta sooja vee saamiseks kasutusele kaasaegsemad vahendid.
Millised need võiksid
olla?
See tähendab, et edaspidi
jõuaks katlamajast tarbijateni vaid külm vesi ja sooja
vett tuleks teha kohapeal
majades. Kuidas seda konkreetselt igas majas lahendada, sellele on korteriühistutel aeg hakata mõtlema. Kui
boiler on majas, siis on soojakadu tunduvalt väiksem, kui
sooja vee ringkäigul mööda
pikka torustikku katlamajast elamuni ja ringimööda
tagasi. Lisaks tuleks majades vahetada ka torustikud,
et veelgi vähendada soojakadusid.

Samamoodi tuleb vallavalitsusel leida ka võimalus
spordihoones ja lasteaias
teha sooja vett kohapeal.
Kui Pühajärve 8 tuleb spaahotell, siis hotell maksab
liitumisraha. Otepää Veevärk
uurib projekti kirjutamise
võimalusi, et siis seda raha
kasutada omaosalusena
keskküttetorustike vahetuseks. Selle projektiga peaks
saama ka raha majadesse
soojusvahetite muretsemiseks. Siis väheneksid kortermajade elanike kulud soojaveesüsteemi ümberehitamisel.

Kui palju tarbitakse
sooja vett?
Umbes 20 m3 on ööpäevane sooja vee kulu. See teeb
keskmiselt ühe korterelamu
kohta vaid 1,3 m3 ööpäevas.
Suvekuudel peab katlamaja
sellise väikese veehulga tootmiseks töötama 16 tundi
ööpäevas.
Kuna kasutatava vee hulk on
väike, saame nelja suvekuuga peaaegu 90 000 krooni
kahjumit. Sooja vee hind
ei kata kulusid. Aga hinda
tõsta ka ei saa seni, kuni
me ei suuda anda piisavalt
kvaliteetset (piisavalt kõrge
temperatuuriga) vett. Soe
vesi on kallis luksus.
Otepää Veevärk kavatseb
suvel vahetada osa sooja vee
torustikust. Ehk saame siis
veel aasta-kaks sooja vett
tarbijatele anda.

Kui palju maksaks
uue soojaveetorustiku
ehitus? Kui pika ajaga
see end ära tasuks?
Kokku tuleks ehitada umbes
1,5 km sooja vee torustikku.
See maksaks 6 miljoni krooni ringis. Ühestki projektist
selleks tööks raha ei saa, sest
tasuvus on väike. Meil kuluks
väga palju aastaid, enne kui
kulud tagasi saaksime. Kui
üldse saaksime.
Pealegi, kui torud on vahetatud, tulevad veele kindlasti
ka uued ja tunduvalt kõrgemad hinnad. Peame aga
arvestama sedagi, et inimestel võib tekkida makseraskusi.
AS Otepää Veevärk sai
Keskkonnainvesteeringute
Keskusest toetust projektile
“Otepää linna reoveekogumisala veemajandusprojekt”.
Uued vee- ja kanalisatsioonitrassid saavad Otepääl kolm
tänavat – Mäe, Sulaoja tee ja
Hurda tänav. Renoveeritakse
Kopli, Tehvandi, Munamäe,
Lipuväljaku ja Hariduse
tänavate trassid. Aga selle
projekti rahasid ei tohi sooja
vee torustiku rekonstrueerimiseks kasutada.
Ehitustöödega alustatakse
tänavu suvel, töö peab olema
tehtud 1. jaanuariks 2011.
AS Otepää Veevärk juhataja
Enn Sepma kinnitusel ei ole
pärast seda enam võimalik
näiteks Kopli tänaval kaevamistööd teha, et lappida vanu
soojaveetorusid.

Otepää Vallavalitsus teatab
Otepää valla üldplaneeringu
eskiislahendust tutvustav avalik
arutelu toimub 10. märtsil 2009
algusega kell 17.00 Otepää
Raekoja III korruse saalis.
Otepää valla üldplaneering mitmekesistab
maakasutuse funktsionaalsust ning tagab
planeeritava ala sidususe üldplaneeringuga
hõlmatava territooriumi erinevate alade vahel.
Üldplaneeringuga täpsustatakse tiheasustusalade piire, tehakse ettepanek Otepää
linna piiri muutmiseks ning täpsustakse
ehitustegevuse tingimusi tiheasustusalal,
hajaasustusalal ja Otepää looduspargi territooriumil. Üldplaneeringuga on määratud
miljööväärtuslikud alad ning nende kasutamis- ja kaitsetingimused, täpsustatud rohelise
võrgustiku piire ning määratud rohelise
võrgustiku toimimist tagavad tingimused.
Piirkonna suurt turismipotentsiaali ja häid
sportimistingimusi arvestades antakse üldplaneeringuga võimalus puhkealade edasiseks
arendamiseks, sh aktiivse puhkuse võimaluste
mitmekesistamiseks.
Avaliku arutelu eelselt on üldplaneeringu eskiislahenduse materjalidega võimalik tutvuda
alates 3. märtsist 2009 järgmistes kohtades:

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

1.Otepää vallamajas tööpäeviti 8.00-17.00
sekretäride juures, kontaktisik Merle Anton
7664 820, merle.anton@otepaa.ee.
2.Otepää raamatukogus E-N 11-19.00, P
12-16.00.
3.Sihva raamatukogus E, K 9-16.00, T 1117.00, N 9-14.00.
4.Vidrike külas Ajamuuseumis 05.märtsil
kell 18.00.
5.Otepää valla veebilehel: www.otepaa.ee.
6.Hendrikson&Ko veebilehel: http://www.
hendrikson.ee/, alajaotuses Avalikud dokumendid/Valgamaa.
Täiendavat informatsiooni saab küsida Otepää
Vallavalitsusest (kontaktisik Merle Anton, tel
7664 820) või OÜst Hendrikson&Ko (kontaktisik Marika Pärn, tel 740 9802).

PLANEERINGUD
Planeeringu avalikustamine
Pühajärve külas asuva Neitsijärve kinnistu (katastritunnus 63601:001:0930, pindala 1,5 ha) detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 06.-20. märtsini 2009.a.
Detailplaneeringute materjalid tutvumiseks kättesaadavad
Otepää Vallavalitsuses. Sel ajavahemikul on võimalik esitada oma kirjalikud ettepanekud ja vastuväited.
Planeeringu eesmärgiks on kinnistu jagamine kaheks
krundiks, praeguse maa kasutamise sihtotstarbe muutmine pereelamumaaks (0,3 ha) ja maatulundusmaaks
(1,2 ha) ehitusõigusega pereelamumaa krundi piiritletud
hoonestusalal ühele elamule ja kolmele abihoonele.
Maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus säilib looduslikuna.

Otepää Kultuurikeskus
võtab tööle
OTEPÄÄ VALLA

noorsootöötaja
Tööülesanneteks on noorsootöö korraldamine vallas ja avatud noortekeskuse
tegevuse koordineerimine.
Soovitav : kõrg- või keskeriharidus
või selle omandamine pedagoogika, sotsiaaltöö, noorsootöö või kultuuri erialal.
Soovitav eelnev töökogemus. Vajalik
väga hea eesti keele oskus ja ühe võõrkeele oskus suhtlustasandil. Isikuomadustest oskust suhelda laste ja noortega.
CV ja nägemus tööst saata kuni 13. märtsini
2009. a. Virulombi 2, Otepää, 67404 Valgamaa.
Lisainfo: 7655 212, 5097 795.

SA-s Otepää Spordirajatised
on tööl uus juhatuse liige
Alates 11. veebruarist on SA Otepää Spordirajatised uus
juhatuse liige Merlin Müür.
Otepää Vallavalitsus kuulutas selle aasta jaanuaris välja
konkursi SA Otepää Spordirajatised uue juhatuse liikme
leidmiseks. Konkursile laekus 37 avaldust.
“Valik oli raske, “ ütles SA Otepää Spordirajatised nõukogu esimees Urmas Kuldmaa. “Meie valikul sai määravaks kehakultuurialane taust ja projektikirjutamise oskus.”
Merlin Müür on omandanud Tallinna Tehnikaülikoolis
majandusmagistri kraadi ning hetkel õpib sama ülikooli
doktorantuuris majandust. Ta on varem töötanud Tallinna
Ülikoolis ning Tallinna Tehnikaülikoolis, kus ta on olnud
vastavalt turunduse lektor ning turundusspetsialist.
Merlin Müür on läbi viinud mitmeid spordiüritusi ja
edukalt juhtinud erinevaid projekte.
SA Otepää Spordirajatiste juhatuse liikme töökohustused on seotud Otepää spordirajatiste juhtimise ning valla
spordielu korraldamisega.
Merlin Müür töötab Otepää Spordihoones, kontakttelefon on 766 3677; 515 7487, e-post: merlin@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsuse korraldus
1.Otepää Vallavalitsuse poolt tellitud sotsiaaltranspordi (väikebuss 8 kohta)
hinnad vallakodanikele:
1.1.Eakate arsti vastuvõtule ja sauna transport 2,00 krooni läbitud kilomeetri eest.
1.2.Erivajadustega inimeste transport 2,00
krooni läbitud kilomeetri eest.

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

1.3.Vähekindlustatud inimeste vabajaüritustele
transport 5,00 krooni läbitud kilomeetri eest.
1.4.Ooteaeg 50,00 krooni tund.
Korraldus jõustub 01. märtsist 2009. aastast.

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. märtsil.
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Otepää valla haridusasutused tähistasid
Vabariigi aastapäeva
24. veebruaril on Eesti Vabariigi 91. aastapäev. Otepää valla lasteaedades ja koolides tähistati seda mitmesuguste tegevustega.
23. veebruari hommikupoolikul toimusid
lasteaedades Võrukael ja Pähklike aastapäevale pühendatud pidulikud aktused.
Pühajärve Põhikoolis esines pärast aktust
õpilastele riigikogu majanduskomisjoni
esimees Urmas Klaas.
Otepää Gümnaasiumi aktus algas esmaspäeval kell 12 Otepää kirikus. Kool soovis
pakkuda õpilastele ja õpetajatele võimalust
tulla koolimajast veidi pidulikumasse
keskkonda ning tutvustada kirikut kui kultuuripärandit ning ideaalset kontserdisaali.
Aktusele eelnes gümnasiumi 12. klassi õpilaste rongkäik lippudega läbi Otepää linna.
Kirikus kõnelesid Otepää vallavanem
Meelis Mälberg, Otepää Maarja koguduse
õpetaja Marko Tiirmaa, Otepää Gümnaasiumi direktor Aivo Meema ja abiturient
Kaspar Uibokand. Esinesid gümnaasiumi
koorid.
Pärast aktust asetati Vabadussamba
mälestussamba jalamile pärg langenute
mälestuseks.

Abituriendid külas
vallavalitsuses
16. veebruaril külastasid Otepää Gümnasiumi abituriendid Otepää vallavalitsust.
Külastus toimus ajaloo ja ühiskonnaõpetuse tunni raames.
Lõpuklassi õpilased kohtusid Otepää
vallavanema Meelis Mälbergi ja volikogu
esimehe Jaanus Raidaliga. Vallavanem
Meelis Mälberg selgitas noortele kohaliku
omavalitsuse toimimist ja andis ülevaate
vallavalitsuse tööst. Kõigil noortel oli võimalus esitada vallavanemale ka küsimusi.
Hiljem toimus ekskursioon vallamajas,
kus noored said tutvuda vallaametnike tööga. Külastus lõppes vallavanema kabinetis,
kus õpilased said proovida vallavanema
toolil istumist.
MONIKA OTROKOVA

Kõigile kõigile!
Sel aastal on Otepää valla elanikel võimalus osaleda pühapäevastel matkadel,
mis toimuvad lume olemasolul suuskadel,
kevadel ja sügisel kas jalgsi või jalgrattaga.
Ühtekokku on planeeritud 11 matka. Valla
sporditoimkond hoolitseb tähistatud raja
ning sihtpunktis oleva sooja tee eest.
Lisaks pannakse kirja osalejate nimed ning
hooaja lõpus loositakse vähemalt viiel matkal osalenute vahel välja auhinnad.

2009. aasta matkakava on järgmine:
8. märts
29. märts
5. aprill
19. aprill
3. mai
17. mai
7. juuni
13. september
27. september
11. oktoober
25. oktoober

Tehvandi matkarada
Pühajärve- Sihva
Hobustemägi
Kiigemägi
Annimatsi
Pühajärve matkarada
Mägede retk
Vana-Otepää- Kastolatsi
Pühajärve matkarada
Annimatsi
Kiigemägi

Täpsem info matkade kohta hakkab ilmuma
www.otepaa.ee spordirubriigi all.
Valla spordijuht MERLIN MÜÜR

Meelis Mälberg tosina seas kolmandaks
Haanjas peetud Eesti omavalitsusjuhtide VI
talvise mitmevõistluse võitis Värska vallavanem Raul Kudre. Kolmandaks tuli Otepää
vallavanem Meelis Mälberg. Kokku osales
võistlustel 12 omavalitsusjuhti.
Mälberg oli parim kelgutamises ning sai
teise koha jääaugu puurimises ja ergomeetril.
OT

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

O T E P Ä Ä

Pühajärve Spa Hotell võitis
Rohelise Võtme auhinna

LC Otepää

T

urismimessil TOUREST
2009 selgusid esmakordse
konkursi Rohelise Võtme Aastaauhinnad 2009 võitjad.
Esikoha pälvis mahetoidu projekti
eest Pühajärve Spa Hotell.
EASi turismiarenduskeskuse initsiatiivil korraldatud konkursi finaali jõudis kuus majutusettevõtet,
mis võistlesid keskkonnasõbralike
algatustega.
Võitja puhul tõsteti esile algatust
propageerida mahetoitu. Pühajärve
Spa Hotelli võidutöö “Vali mahetoit – hea loodusele, hea Sinule!” oli
mitmekülgsete tegevustega, kaasati
peale klientide ka kohalikke elanikke ning laiemat avalikkust.
Pühajärve Spa Hotell tihendab
koostööd mahetalunikega, et pakkuda kodumaist mahetoitu, tervislikust
toitumisest kõneleva seminarisarja
jt tegevuste kõrval korraldab ettevõte 11. juulil Pühajärvel ka ökotoodete laada.
Foorum ja aastaauhindade üleandmine toimus EASi turismiarendus-

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
N 05. märts kell 20.00 KINO Välk.
Animatsioon. Perefilm. Pilet 20,L 07. märts kell 11.00 Teabepäev, juristid annavad nõu. Töötaja õigused ja
võimalused, pensioniteema, individuaalne nõustamine. Tasuta.

AS Pühajärve Puhkekodu juhatuse liige Indrek Vähi auhinnaga.

keskuse algatusel ja toetusel osana
Rohelise Võtme koolitusprogrammist, mida kaasrahastab Euroopa
Sotsiaalfond.
Roheline Võti (Green Key) on

rahvusvaheline keskkonnamärgis,
millega liitudes saavad ka Eesti majutusettevõtted näidata oma keskkonnasõbralikku tegutsemist.
OT

Anu Kase nim. kammermuusika
päev muutub traditsiooniliseks
18. veebruaril kogunesid LõunaEesti muusikakoolide õpilasansamblid Otepää kultuurikeskusesse. Aastaid tagasi kestnud, kuid
mõneks ajaks katkenud traditsioon –
kammermuusika päev – taaselustati
Otepää muusikakooli poolt eelmisel aastal. Uuestisündinuna kannab
üritus pisut pikemat nimetust: Anu
Kase nim. kammermuusika päev,
mis on pühendus kunagisele idee
algatajale, regionaalse muusikakoolidevahelise kammermuusikapäeva
eestvedajale, varalahkunud muusikule ja õpetajale.
Seekordsest üritusest võttis haiguste kiuste osa 12 õpilasansamblit
Viljandist, Põlvast, Võrust, Nõost,
Tartust ja Otepäält. Kontsert algas
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tervitustega ja üllatusesinejatest
žüriiliikmete Pille Taniloo ja Lande
Lampe-Kitse mängitud lastepaladega. Õpilasansamblite etteasted olid
mitmekülgsed ja eredad. Kuulda sai
ka lausa professionaalseid esitusi.
Kokkuvõtete tegemise ajal musitseeris osavõtjatele ja publikule
meeleolukalt H. Elleri nim. Tartu
Muusikakooli ansambel Elleriino.
Žürii, mille koosseisu kuulus lisaks
eelmainitutele ka Eveli Pruuli, ei
jaganud võitjakohti, vaid tunnustas kõiki ansambleid, tõstes iga
koosseisu esinemises esile parima.
Kõige rohkem silmapaistnuid ergutati sponsorite välja pandud auhindadega.
Eriti eredalt musitseerisid Võru

Kas eelistada otepäälast?
Hr. Raidalilt tuli huvitav ettepanek Otepää ettevõtjatele: müüa magnetkaardi kasutamise abil Otepää valla
rahvale kauplustes kaupa odavamalt!
Meie ei oleks selle vastu, aga meile ei tarni keegi maitseaineid, kesti, elektrit ega muid vahendeid odavamalt.
Seoses 2008. aastal tõstetud loomade hindade, kütuse aktsiiside jt. hinnatõusudega on väikefirma kasum
olematu. Hea, kui ellu jääme.
Kus on varu, et oma töötajate tööd odavamalt müüa?
Ei ole selliseid varusid!
Peale mainitu peame hakkama eraldi arvestust pidama odavamalt müüdud kaupade kohta. Miks ei peaks
odavamalt müüma Palupera, Kanepi ja Valgjärve või
Sangaste rahvale? Või hoopis Puka rahvale.
Meie müüme võimalusel odavamalt oma tooteid firmapoes, korraldame degustatsioone ja üksikute toodete
odavmüüki. Tervele sortimendile anda odavam müük
käib meile üle jõu.
Härra Raidal teeb valimiskampaaniat mitte oma raha,
vaid Otepää ettevõtjate raha eest. Tore oleks, kui härra
Raidal peaks enne suuri otsuseid nõu kõigi Otepää
ettevõtjatega.

Muusikakooli ansambel Kagu Kägu
ja H.Elleri nim. Tartu Muusikakooli
poiste viiuliansambel. Otepää
Muusikakooli viiuldajate ansambli
esitatud G. Ph. Telemanni Kontsert
neljale viiulile märgiti ära mõjuva
esituse poolest. Otepää Muusikakooli
vaskpilliansamblitl tõsteti esile kui
professionaalselt musitseerinud
kollektiivi.
Otepää Muusikakool tänab ürituse õnnestumise eest kõiki osavõtjaid ja toetajaid: Otepää vald,
Eesti Kultuurkapital, Pühajärve
Puhkekodu AS, OÜ Otepää
Lihatööstus Edgar, OÜ Otepää
Seikluspark, Merkus Disain OÜ ja
Pühajärve Alpi Restoran.
TUULI VAHER

Soovitan ettevõtja rahakotti praegu mitte pugeda,
meil on niigi raske ja keeruline aeg.
Lugupidamisega
OÜ Otepää Lihatööstus Edgar tegevdirektor MAIE NIIT
25.02.2009.a.

Jaanus Raidal:
Kohalik võim peab ennekõike hoolitsema oma
kodanike ja ettevõtjate eest. Ei ole ju normaalne,
et otepäälased ignoreerivad kohalike ettevõtjate
tooteid ja teenuseid, sest hinnad on meil turistidele
orienteerudes liiga kõrged. Kel võimalus, toob toidukraami hoopis mujalt! Valimispropagandaga ei ole
siin midagi pistmist.
Omainimese toetuseks või firma eduks otsitakse
variante mujalgi. Näiteks Lätis peab Jurmalasse
sõites ostma sissesõidupileti. Hiiumaal aga teeb laevafirma hiidlaste autode üleveole soodustusi. Miks
ei võiks siis otepäälasi meelitada sooduskaardiga
kohalikku toodangut tarbima. Ettevõtjad kaotaksid
küll hinnas, aga peaksid võitma käibe arvelt.
Pean läbirääkimisi kohalike ettevõtjatega. Mitmed
neist on ise tulnud minu juurde sama ettepanekuga.
Ligemale tosin ettevõtet on valmis kohe ühinema
sooduskaardiga. Näiteks on mäesuusakeskused
valmis tegema soodustusi kuni 50%. Läbirääkimised
käivad Konsumiga.
Selle soodustusega ühinemine ei ole ühelegi ettevõtjale kohustuslik, tegutseme rangelt vabatahtlikult.

T 10. märts kell 18.00 Tartu H.Elleri
nimelise Muusikakooli vaskpiliõpilaste kontsert. Kaastegevad
Otepää Muusikakooli õpilased. Tasuta.
N 12. märts kell 20.00 KINO Vasha.
Põnevusdraama. Alla 12 a. mittesoovitatav. Pilet 20,R 13. märts kell 18.00 Sõnalis-muusikaline etendus “Lumivalgeke
ja 7 pöialpoissi” inglise keeles.
Pühajärve Põhikooli 8. klassi esituses.
N 19. märts kell 20.00 KINO Kõigele “Jah”
Komöödia. Alla 12 a. mittesoovitatav.
Pilet 20,N 26. märts kell 20.00 KINO Pruutide
sõda Komöödia. Lubatud kõigile.
Pilet 20,E 30. märts kell 19.00 VANA BASKINI
TEATER “Taaskord”. Komöödia kahes
vaatuses. Autor Lawrence Roman,
lavastaja Ivo Eensalu, kunstnik 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.

“OTEPÄÄ LAULULAPS 2009”
toimub laupäeval
18. aprillil kell 12.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Juhendeid ja registreerimislehti osalemiseks saab Otepää
Kultuurikeskusest või
emaili teel.
Annika Roosnupp, Otepää
Kultuurikeskuse administraator,
annika.roosnupp@otepaa.ee.

Muusikakool
Teisipäeval, 3. märtsil ja neljapäeval,
5. märtsil kell 18.00 toimub muusikakooli saalis AVALIK ÕPILASKONTSERT.
Sissepääs tasuta.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Keeni küla „elohoidija“ Viivi Štenov on
teinud 42 aastat kultuuritööd

V

iivi Štenov tähistas 30. jaanuaril ümmargust juubelit ja naisrahvatantsurühm Tanuke esitas endise tantsurühma juhendaja (aastast 1983), kultuuri- ja
spordiürituste eestvedaja, kauaaegse Keeni
Raamatukogu juhataja Sangaste valla aukodaniku kandidaadiks.
On viimane aeg Sangaste valla ühe „sädeinimesega“ kohtuda ja tuttavaks saada. Ilm on
talviselt krõbe ja päike paneb silmi kissitama, kui
Keeni küla viimase maja hoovi sõidame. Valla
avahooldustöötaja Mare Liivamägi, kes Viiviga
ikka poes, postkontoris ja ka arsti juures käib,
on teed juhatamas.
Uksel võtab meid vastu siniste silmadega hallipäine jutukas proua, kellel kohv valmis keedetud
ja pirukaski küpsetatud. Jutt klapib esimestest
sõnadest, ei teki kordagi ebamugavus- või võõristustunnet. Viiviga on hea ja kodune rääkida.
Viivi on sündinud Valgas, õppinud Räpina
Aiandustehnikumis aiandust ja Viljandi
Kultuurikoolis raamatukogundust. Pärast aianduskooli lõpetamist suunati ta Petseri lähistele tööle. Üsna varsti tuli kutse Valga ETKVLst
ja pakuti aedniku kohta. Rajoonist ei lubatud
aga aednikuks hakata, vaid suunati Restu kooli
pioneerijuhiks. Oli seal kaks aastat ja 1958. aastal
võeti ta tööle Keeni raamatukogu ja rahvamaja
juhatajana. Öeldi, et katsugu ta aasta vastu pidada.

Viivi eelkäijad raamatukogus olevat kõik aasta
möödudes mujale läinud õnne otsima.
Viivil venis üks aasta 42 aasta pikkuseks.
Organiseerimishimulise ja teotahtelisena ei
heidutanud teda ega külaelanikke rahvamaja
sulgemine rajoonijuhtide poolt ega spordisaali puudumine. Rahvamaja köeti ise, kõike tehti
vabatahtlikult ja suures osas ilma rahata. Võrkpalli
käidi aastaid mängimas Valgas.
Mis sunnib inimesi organiseerima, korraldama, eest võtma ja tagant tõukama? „Eks see
ole tahe midagi teha, ja ikka koos teistega. Siin
(Keenis) oli huvilistegrupp, kellega näitemängu
teha ning laulu- ja tantsuringi läbi viia,“ räägib
Viivi. „Oluline on kõike, mida ette võtad, väga
hästi teha.“ Mare Liivamägi lisab juurde, et Viivi
oli karm ja nõudlik tantsuõpetaja. Viivil on kaante
vahel aukiri ka kino organiseerimise eest!
Praegu rõõmustab Viivit see, et tervis on tal hea
ja perel läheb hästi. Viivi tütar Ülle töötab Valga
kriminaaltalituses politseijuhtivinspektorina ning
poeg Sven jätkab isa jälgedes keevitajana.
Viivil on hea meel, et lõpuks võeti tööle kultuuritöötaja ja lisab, et ta hoiab tema tegevusel silma
peal. Küsimusele, millised on hea kultuuritöötaja
omadused vastab Viivi ruttu ja veendunult: ausus,
teotahe, suutlikkus teisi kaasa haarata. Inimene,
kes ei veereta lihtsalt päeva õhtusse.
Küsin, mis kurbust valmistab? Järgneb pikk

Rahaasjadest ja 2009. aasta
eelarvest

T

ere uusaastakut, vallarahvas! 2009. aasta
märksõnadeks on siiani majanduslangus, töötuse kasv ja halvemad ajad maailmamajanduses. Ei ole kunagi tahtnud olla ega
ole praegugi halvavaakuja, aga fakt on see, et
kitsamad ajad on meid siiski ees ootamas.
Kuna aga eestlased on olnud läbi aegade ellujääja
rahvas, ei tohiks olla ka väga suur probleem praegu
pisut kehvemate aegade üleelamine.Tuleb lihtsalt
oma elustiili säästlikumaks kohendada, oludega
arvestada ja kannatust varuda. Samuti peab käituma ka vald oma eelarvet koostades. Tuleb sagedamini öelda ,,ei“ ja seda mitte pahast tahtest, vaid
alalhoidlikkusest lähtuvalt. Esmatähtis on hoida
vallaasjad funktsioneerivana ning vähem kulutada
asjadele, mida kuidagi saab edasi lükata.
Vallaeelarve sai juba vastugi võetud, aga ülikiiresti lahjenev riigikassa sundis riigijuhte taganema varemlubatust ning kavandatav kärpeotsus
vähendab meie rahakotti enam kui miljoni krooni

võrra. Seetõttu oli vaja eelarve uuesti üle vaadata
ja kääridega halastamatult üle käia. Vähenevad
autokulud, telefoni- ja kontorikulud, jäävad ära
mõned üritused ja remondiplaanid, kokkuhoiukohti peab leidma ka hariduses.
Oluliselt väheneb teederemondiks eraldatud raha,
seda kärpis riik umbes 2/3 ulatuses. Seega toimub
vaid lumetõrje ja hööveldamine ning väiksemad
remondid. Pidasin õiglaseks vabatahtlikult vähendada 10% ka omaenese palka vähemalt olukorra
stabiliseerumiseni, sest siis on õigustatum paluda
kokkuhoidu ka teistelt. Samuti vähendame 20%
autokulusid. Teiste töötajate palgad jäävad loodetavasti samaks.
Suuremad kulud on endiselt haridusele, millele
koos investeeringutega kulub lõviosa meie umbes
20 miljonilisest eelarvest. Valmis peab saama Keeni
PK staadion, jätkub õpilaste täiemahuline toitlustamine ja ka 1.-4. klassi pikapäevarühma õhtuoode
on veel sel aastal kevadeni lapsevanemale tasuta.

paus ja siis tõdemus, et ta ei ole eriline kurvastajatüüp. Ei virise, et pension ei tõuse, kuid teeb
nukraks valitsuse paindumatus. Viivi leiab, et
kui on raske, olgu kõigil võrdselt raske. Kurvaks
tegi muidugi ka Keeni kultuurimaja sulgemine
90datel aastatel.
Viivil ei olegi aega kurvastada, ta loeb palju,
lahendab mälu treenimiseks ristsõnu ja vaatab
telekast põhiliselt probleem- ja jutusaateid.
Tanukesele ja teistele Sangaste valla kultuuritungla hoidjatele soovib ta ikka vastupidavust ja
head tahet ka rasketel aegadel tegevust jätkata.
Kõige suurem väärtus olevat Tanukese puhul
kokku- ja ühtehoidmine. Oli tema ajal ja on ka
praegu nii.
Küsin veel, kas ta tunneb puudust suhtlemisest ja kas ta vahel igavust ka tunneb. Viivi vastab
kiirelt, et ei tunne. Ilmselt on ta oma suhtlemisvajaduse nelja aastakümne jooksul aktiivses tegevuses ammendanud. Igavust peletab ta lugemise
ja lillede kasvatamisega.
Meie lahkudes ütleb Viivi, et suvel on Savisaare
talus ilus ja tulgu me siis külla. Polnud vaja kahte
korda paluda – nii särava, sooja ja heasüdamliku
inimesega tahaks ikka ja jälle kohtuda!
Palju õnne ja tervist Sangaste valla kultuuriga
tegelejate poolt!
Mis on Viivi fenomen, et ta on südamega nii
kaua (42 aastat) kultuuritöö juures olnud?
Viivi Štenovi õpilane, praegune „Tanukese“ juhendaja Hiie Vähi:
”Teda võib iseloomustada kui siirast, tarka,
optimistlikku ja abivalmis inimest. Raamatukogu
on küla keskpunkt ja kui seal töötab inimene,
kes on suurte teadmistega, väga palju lugenud,
ta armastab oma tööd, on valmis oma oskusiteadmisi ka teistega jagama ja seda võetakse ka
väga hästi vastu, siis kõik see ongi fenomen. See
seob ka ühe inimese nii pikkadeks aastateks oma
töö juurde. Raamatute abil on võimalus kultuuripärandit kanda ja edasi anda.”
Milline oli Viivi tantsujuhendajana?
Hiie Vähi:
”Rahvatants oli Viivit köitnud juba enne,
kui mina temaga koos tantsima hakkasin.
Rahvatantsuõpetajana oli ta sõbralik, nõudlik,
suutis tantsupisikuga nakatada kümneid naisi ja
mis kõige tähtsam – suutis luua järjepidevuse.”
MERLE TOMBAK

Õpilased saavad Keeni kooli ja lapsed lasteaeda valla kulul toodud ja viidud, mujale sõitjatel tuleb ise juurde maksta, kuigi ka siin on erand
paljulapselistele peredele olemas. Kooliõpikud ja
-vihud maksavad kinni endiselt riik ja vald. Enam
tuleb vanematel paraku maksta muusikakooli
omaosalustasu.
Jätkub populaarne beebikool ning ka seltsitegevust saab toetatud.Oluline on ka seltsimaja
siseremondi lõpetamine, mille tulemusena saab
Sangaste sellest PRIA toel üks mitmefunktsionaalsemaid ja ilusamaid seltsimaju piirkonnas. Kaob
ruumiprobleem, sest valmib suur peosaal.
Keeni külas algab eurorahade abil noortekeskuse
ehitus, mille projekt tõotab ilusat, funktsionaalset
ja kompaktset lahendust. See loob võimalused ka
seltside kooskäimiseks ja noored saavad lõpuks
omad ruumid ja jõusaali. Heaks on kiidetud ka
jalgrattateede ühisprojekt, millest saab lisaväärtust
Sangastesse sissesõit ja leiab rakendamist vallamajaesine haljasala. Otsused on tulemata veel KOIT
kava osas, ehk siis pansionaadihoone renoveerimine. Ka see võib veel mõjutada 2009. aasta
eelarvet hiljem. Tänavu valmib ka Sangaste lossi
sisssesõidu maastikukujundusprojekt, mida lõviosas rahastas juba 2008. aastal KIK.

AMETLIK INFO
Sangaste vallavolikogus
Võeti vastu 2009. a. vallaeelarve mahuga 20 520
620 krooni.
Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 300
000 krooni suurune arvelduslaen.
Täiendati sotsiaalkomisjoni tegevusvaldkondi
korrakaitsealase tegevusega ning kinnitati sotsiaalkomisjoni liikmeks Ülo Kets.
Võõrandati Keeni külas asuv Piiri kinnistu osaühingule Kesa-Agro hinnaga 25 000 krooni.

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Imre
Õimule Kurevere külas Antsoti kinnistul asuva elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks ja Olav
Tammikule Kurevere külas asuval Kirikumõisa kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Anželika Juhkovile Sarapuu
külas Siili kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks
ja osaühingule Jaotusvõrk Tiidu külas asuva Kolmi
alajaama fiidrite rekonstrueerimiseks.
Nõustuti Lauküla külas asuva 2001 m2 suuruse
Puurkaevu maaüksuse erastamisega osaühingule
Sanlind.
Nõustuti Tiidu külas asuva Sõstra katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Pargi
ja Sõstra.
Nõustuti Lauküla külas asuva 18 844 m2 suuruse
Jõeveere maaüksuse, Lauküla külas asuva 56,33 ha
suuruse Laose-Andrese maaüksuse, Lauküla külas
asuva 12,66 ha suuruse Möldre maaüksuse, Restu
külas asuva 9,55 ha suuruse Vetevana maaüksuse ja
Sarapuu külas asuva 27,93 ha suuruse Räbali maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana.
Nõustuti seitsme Sangaste alevikus ja Lossiküla
külas asuva 72 Sangaste-Tõlliste tee maaüksuse riigi
omandisse jätmisega riigi omandisse jäävate rajatiste
aluse ja neid teenindava maana.
Määrati Ädu külas asuva Tornimäe 2 katastriüksuse uueks nimeks Päkamäe ja Pringi külas asuva Siimu
karjääri maaüksuse uueks nimeks Siimu karjäär.
Kinnitati Sangaste Pansionaadi hoolealuse hooldamiskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe hoolealuse
kohta 7200 krooni kuus.
Otsustati anda 2009. aastaks maamaksuvabastus
neljakümnele vastava avalduse esitanud isikule kogusummas 5015 krooni.
Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus kuueteistkümnele isikule kogusummas 25 090 krooni ja
täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200
krooni.
Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne kahele
isikule kogusummas 8600.50 krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kümnele isikule
kogusummas 19 532.50 krooni.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas
4000 krooni.

SÜNNID
Robin Kõiv

10. veebruar

8. märtsil kell 12.00 toimub
Sangaste seltsimajas

NAISTEPÄEVAPIDU.
Esineb Toivo Nikopensisus
Salatikonkurss
Peopääse 15 krooni
Korraldab SVPÜ Härmalõng

Sotsiaaltoetuste raha kasutamist jälgitakse oluliselt
karmimalt. Võlgu võtta pole planeeritud. Palgad
kellelgi vallatöötajatest ei tõuse, välja arvatud ehk
pedagoogid, kellele on see seadusega nii määratud
ja peaks olema riigirahaga tagatud, kuigi meile
antud numbrites see veel ei kajastu.
Selline on meie rahakott ja selline on meie lugu.
Kui ei juhtu midagi erakordset, siis jääme ellu,
kuigi hinnaks on jõuline kokkuhoid ja selle eelduseks arusaamine.
Ilusat ja töökat pühvliaastat!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

27. veebruar 2009

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

Sõbrapäev Puka Keskkoolis

V

iimasel ajal on öeldud, et sõbralikkust
ja südamlikke tundeid on järjest vähemaks jäänud. Seetõttu leidiski õpilasesinduse ettepanek korraldada sõbrapäeva
puhul toredaid ettevõtmisi kaasõpilastega sooja
vastuvõtu.
Õpilasesinduse ettepanekul olid kõik kooli klassid jagatud sõbralikeks meeskondadeks: 1. ja 12.
kl, 2. ja 11. kl, 3. ja 10. kl, 4. ja 9. kl, 5. ja 6. kl, 7.
ja 8. kl. Näiteks küpsetasid kooke ja mängisid
lauamänge 7. ja 8. klassi õpilased.
11. klassi õpilased veetsid päeva 2. klassi mudilastega kelgumäel. Juba päeva alguses tundsid
väiksemad lapsed huvi, mis neid sel üritusel ees
ootab. Peale neljandat tundi kogunesime koolimaja ette, et selgitada osavõtjatele ohutus- ning
mängureegleid. Noorematel osavõtjatel olid kaasas
suusad või kelgud ning kiputi juba mäele. Palju
põnevust pakkus eelnevalt ära peidetud aardekastide otsimine.
Koos suundusime aaret otsima, mis väikeste
entusiastlike osavõtjate poolt kiirelt ka üles leiti.
Vastavalt väikeste ootustele olidki karbis magusad
üllatused, mis osavõtjate vahel päevale kohaselt
sõbralikult ära jagati. Läksime mäele ja korraldasime esimese kelgutamisvõistluse, milleks oli
slaalomsõit. Võistkonnas oli kolm õpilast, kelle
hulgast võis leida ka 11. klassi noori. Pärast värskendavat liulaskmist ootas ees uus tegevus – õpetaja oli kaasa võtnud vana mobiiltelefoni ning laste

ülesandeks oli selle viskamine nii kaugele kui
suudeti. Tulemusi mõõtis ning märkis ka üles
ürituse hing Madis Lepasaar. Tema tööks oli ka
aarete peitmine ning järgmise ülesandena suundusidki mudilased uue varanduse otsingule. Ka
selle leidmine ei võtnund kaua aega ning karbi
sisu oli sama magus kui eelminegi.
Kui suud uuesti magusad, oli aeg jällegi liugu
lasta ning seekord võisteldi pikima liu nimel.
Sõbralikult laenati kelke ka suurematele õpilastele,
kes samuti hea meelega liulaskmisest osa võtsid.
Üldise heameelega võeti vastu uudis, et on ära
peidetud veel kolmaski aardekarp, mis oli eelmistest palju rikkalikuma sisuga. Moodustasime suure
ringi ning jagasime maiustused omavahel ära.
Päeva liumäel lõpetasime ühispildi tegemisega.
Iga 11. klassi õpilane võttis endale näpu otsa 2.
klassi õpilase, kellega koos mindi tagasi koolimajja, kus meid ootas õpetaja Maie Mesipuu soojade pirukate ning kuuma teega. Õpetaja Liidia ja
Madis asusid päevast kokkuvõtet tegema, jagades
silmapaistvamatele erinevaid meeneid. Tänuks
küpsetamise eest kinkisime õpetaja Maiele sõbrapäevamustrilise põlle.
Saiakesed söödud, tee joodud ning õpilased
päevast parajalt väsinud, jäid öelda veel tänusõnad. 13. ja reede osutus põnevaks päevaks nii
suurtele kui väikestele.
AIRI MARKOV, KÄTRI HERM

11. kl

Puka KK kehalise kasvatuse õpetajad
KAI KADAJA ja ENE AIGRO

KAI KADAJA

P

uka Keskkoolis lõppesid hiljuti Valgamaa koolide 2008/
2009. õa. meistrivõistlused
korvpallis. Selgunud on maakonna
parimad nii põhikooli poistele,
kuni 12. klassi tüdrukutele ning
10.-12. klassi noormeestele.
Vaatamata Puka KK põhikooli poiste südikale mängule seekord
nelja parema hulka ei jõutud. Küll
aga pärjati kuldmedalitega Puka
Keskkooli neidude ja 10.-12. klasside noormeeste võistkonnad.
Puka Keskkooli neidude võistkonna koosseisus mängisid: Maria
Mekk, Reesi Riis, Agne Sööt, Cärol
Tutk, Helena Hendrikson, Eliise
Nurmetu, Triinu Nurmetu, Kaari
Tilga, Merlicande Lehtsaar ja Kertu
Tilga.
Tänavused maakonna meistrid
10.-12. klassi noormeestele on: Sten
Tiidt, Tarmo Jõesaar, Jaanus Vutt,
Henri Püüa, Martti Kõiv, Martin
Nurmetu, Valter Vaht, Karl Kadaja
ja Mirko Karu.
Kõiki võistkondi juhendas treenerina Mati Plaat.

Sõbrapäev X klassiga
S

el aastal tähistasime sõbra- ning vastlapäeva
koos suurte õpilastega. Meie klassi seltsilisteks
olid 10.klassi õpilased. Läksime koos mäele. Õpetaja Ene Aigro aitas välja mõelda lõbusaid võistlusi.
Tore oli esimene sõit, kus pidi koos suure poisi

7. märtsil kell 13.30

või tüdrukuga mäest alla laskma ja siis tuli suuremal
meid kelguga mäkke üles tagasi tõmmata.
Sõitsime veel õhupallid süles mäest alla. Pallid ei
tahtnud kelgul püsida ja lendasid kogu aeg ära. Sai
palju nalja. Lõpuks andsime õhupalle ringis eest ja
tagant käest kätte. Selle võitsid tüdrukud.
10. klass kinkis meile kaardid ja maiustusi, mida
nendega jagasime. Meil oli mäel väga tore ja
lõbus. Ka suured said tunda end lastena ja meiega
kelgutada.

toimub Puka rahvamajas

RAUL, ELINA JA GERLI III klassist

maakonna

vokaalansamblite
kontsert.
Sissepääs kõigile tasuta.

Sõbrapäeval sõpradega

Ü

ks ilusamaid ja südamlikumaid
päevi aastas on sõbrapäev. Tegime meiegi kaarte oma parimatele
sõpradele.
Sangaste lasteaed on sõbraks saanud
Õru, Laatre ja Tsirguliina lasteaedadega.
Vastastikused külaskäigud sõbrapäeval on
juba mitmeaastane traditsioon. Seekord saime
kokku Tsirguliina kultuurimajas ja korraldajaks oli Laatre lasteaed. Kohtumine algas, nagu
ikka, tutvumis- ning „jääsulatamismängudega”, et kõik oma argusest üle saaksid.
Esinesime üksteisele ja mängisime sõprusega seotud mänge. Iga laps sai korraldajatelt
kingituseks käevõru. Seejärel meisterdas iga
lasteaed oma majast pildi, mis jäi mälestuseks
korraldajatele. Pidu lõppes ühise maiustamisega ja muidugi sõbrapäeva lastediskoga.
Meeldejääva ürituse eest täname Laatre lasteaeda.
Aitäh Sangaste Vallavalitsusele toetuse eest!
Sangaste lasteaia väikesed ja suured

SÜNNID
Hugo Kasepalu

02. veebruar

Keerulisematel aegadel
vajame enam hoolimist
Seda lugu kirjutama ajendas mind peale ,,roosamannamajandust“ lolli olukorda
sattunud peredele mõtlemine. Alles see oli, kui igavesti kasvava majanduse gurud
propageerisid laenupõhist õnnelikku elu.
Pangad lausa surusid ,,klotsi“ tasku, eeltäidetud laenulepingud juba peos. Ja inimesed loomulikult võtsid pakkumisi vastu, sest eesootav elu tundus pilvitu ning kindlust
lisasid ka valitsejate pidevad eduraportid. Loomulikult tuli laenuandja nõudel tellida
pädev ja vastutav kinnisvarahindaja ning see ise kinni maksta. Seda ikka selleks, et
hädakorral oleks hind tagatud ning pangal ja kliendil sellega justnagu muret vähem.
Majandusvapustuse saabudes kadus loomulikult ,,pädeva hindaja“ vastutus ja pank
nõuab lisatagatist. Piltlikult öeldes on nüüd tõenäoline olukord, kus maksejõuetu kliendi maja müüakse madala turukonjuktuuri tingimustes kiirkorras maha ja inimene jääb
pangale veelgi ja palju võlgu. Justnagu kodukaotus juba ise poleks lops, ei saa nüüd
ka hiljem laenu uue kodu muretsemiseks, sest vana, ,,surnud hobune“ on ju alles
maksmata. Sellistes oludes vajab stressis pere abi ja nõu. Loomulikult ei ole võimalik
võlgu kinni maksta või anda mõjusat rahaabi, aga head juriidilist nõu ja plaanipidamist
edasise suhtes saab korraldada.
Kutsun valla inimesi, kes on sattunud sellisesse nõiaringi, endast märku andma, et
koos lahendusi otsida. Oma murest võib rääkida isiklikult minule või ka sotsiaaltöötajale omal valikul. Informatsioon ei ole avaldamiseks ega levitamiseks, diskreetsuse
tagame.
Oleme valmis otsima ja rahastama pädevat ja asjatundlikku nõuannet ning korraldama selle vahendamise. Peaasi, ärge olge oma mures üksi. See on meie töö ja
kogukondlik kohustus püüda üksteist halvematel aegadel abistada.
Vallas näengi hetkel võimalust abistada pädeva nõuandega ja võimalusel ka eluasemega. Oleme ju lõpuks kõik üks kogukond ja üks ühiskond.
Jõudu ja positiivsust!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

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

AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
17.02.2009:

Otsustati tunnistada kehtetuks Palupera Vallavolikogu
28.11.2008 otsus nr 1-1/47. Tehtus otsus ei ole käsitletav
maapõueseaduse § 28 lõikes 3 nimetatud arvamusena, millega antakse nõusolek Miti külas asuvast Miti kruusakarjäärist
maavara kaevandamise loa väljastamiseks AS-le Kiirkandur.
Samuti ei ole otsus käsitletav arvamuse andmise õigusest
loobumisena, sest nähtuvalt kaevandamise taotleja vaides
esitatust peab Palupera Vallavolikogu läbi viima täiendava
haldusmenetluse nõusoleku andmiseks või selle andmisest
keeldumiseks.
Otsustati kehtestada „Mittetulundustegevuseks toetuste
andmise kord Palupera vallas”.

Toetuse saaja – Palupera vald, põhitaotleja ja kaasfinantseerija.
Toetaja – Siseministeerium, Ettevõtluse
Arendamise Sihtasutus.
Euroopa Liidu struktuuritoetus
– Meetme Kohalike avalike teenuste
arendamine perioodil 2007-2013 raames
toetati projekti nr EU29673 „Nõuni külaraamatukogu-küla infokeskuse ehitamine” 4 187 170 krooniga. Abikõlbulikud
kulud on uusehitiste projekteerimine,
lammutustööd, ehitustööd, mööbel ja
sisseseade.
Projekti lõpp – 30. august 2009.

Palupera vallavalitsuses
16.02.2009:

Väljastati raieluba Jõe 4 kinnistul ehitisi ohustavate puude
raideks.
Väljastati projekteerimistingimused Päidla külas Näkineiu
kinnistule planeeritava elamu projekteerimiseks.
Anti nõusolek P.Sile Palupera külas moodustatud Pauli
katastriüksuse (3,8 ha) liitmiseks olemasoleva Kengu kinnistuga.
Muudeti Palupera vallavalitsuse 11.12.2008 korralduse
nr 2-1/268 sõnastust vastavalt Valga Maavalitsuse juhistele.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 300 krooni ja kaks
toetust retseptiravimite hüvitamiseks kogusummas 1290
krooni.
Tunnistati kehtetuks Palupera külas Pauli katastriüksuse
erastamiseks vastuvõetud Palupera Vallavalitsuse korraldused nr 2-1/186 (13.09.07), nr 2-1/188 (13.09.07) ja nr 2-1/23
(06.03.08).
Määrati Palupera külas Pauli katastriüksuse maakasutuse
sihtotstarbeks maatulundusmaa.

Traditsioonilise ehitusmeeste sarikapeo pärg toodi alla 20. veebruaril.

Meie sõbrapäev

14

. veebruaril tähistasime Nõuni kultuurimajas sõbrapäeva. Punusime
sõpradele käepaelu, meisterdasime
kaarte ja viltisime südameid. Meil oli ka oma
postkast, millesse panime teistele sõbrapäevakirju. Hiljem oli lõbus postkasti tühjendada.
Sõime palju, palju sõbrakommi ja jõime jäätisekokteili. Üritus toimus Tervise Arengu Instituudi
rahastud projekti toel. Õhtul oli eriti lahe disko.
Selline oli sõbrapäev Nõunis.
DAIRI LEHISTE, MERILYN MARANIK

Palupera Vallavalitsus kutsub Sind taas osalema valla
üldplaneeringu koostamise protsessis. Möödunud aasta
detsembri kuus toimusid piirkondlikud tööseminarid
Hellenurmes ja Nõunis, kus rühmatööde käigus selgitati ja
kaardistati Palupera valla olulised väärtused, mille säilitamine ja edasiarendamine on meie kõigi ühine soov. Tuleval
tööseminaril toimub valla ruumiliste arengusuundade
väljatöötamine ja kaardistamine – väärtsutele tuginedes
mõtleme üheskoos, kuidas tulevikus Palupera vallas maad
kasutada, kuhu rajada uusi elamuid ja tootmisettevõtteid,
millised on perspektiivsed jalgrattarajad ning puhkekohad
jne. Protsessis osaledes saad Sina ise olla valla arengu
kavandajaks ja suunajaks.

Vastlapäeval pikka liugu…
MARIKA VIKS

Hea Palupera valla elanik!

Et muuta planeeringulahendus võimalikult laiapõhjaliseks,
korraldab Palupera Vallavalitsus koostöös planeerimis- ja
keskkonnakorraldusfirmaga OÜ Hendrikson&Ko piirkondlikud tööseminarid, kus Sinu osalemine on väga oluline!
Tööseminarid teemal „Palupera valla ruumiliste arengusuundade väljatöötamine ja kaardistamine“ toimuvad
Hellenurmes vallamaja saalis 4.märtsil algusega kell
17.00 ja Nõuni maakultuurimajas 5.märtsil algusega
kell 17.00. Tule ja mõtleme koos! Tööseminari orienteeruv
kestvus on 2-2,5 tundi.
Täpsemat informatsiooni töökoosoleku toimumise ja teema kohta
on võimalik saada Palupera Vallavalitsusest (vallavanem Terje Korss,
tel 7679 501, terje@palupera.ee) ning Hendrikson&Ko OÜ (Marika
Pärn, tel 7409 802, marika@hendrikson.ee).

V

astlapäev on meie kandis, nagu
mujalgi üks tore päev koos pere
ja sõpradega lustimiseks ning talverõõmude nautimiseks. Vahva, et sel aastal
kogunes Kullipesa mäele nii palju rahvast

Nõuni Maakultuurumajas toimub 7. märtsil

Tantsumuusikat pakub ja mänge korraldab
ansambel „Vennad“.
Pilet: 60 krooni.
Rõõmsa kohtumiseni!

Eesti meistrivõistlustel

parandas kolmikhüppes oma isiklikku rekordit 51 sentimeetri
võrra Palupera vallast pärit neiu LIANE PINTSAAR, kes
harjutab Tartu Kalevis Mehis Viru käe all. 13.70 tulemus oli
hõbedane!
Kaugushüppes tõi tulemus 6.13 samuti teise koha. Isiklik
rekord võib anda Lianele märtsis Torinos toimuva juunioride
EMi pääsme.

MARIKA VIKS

Lõppes kaunima lumememme konkurss

algusega 20.00

NAISTEPÄEVA PIDU

– pikima vastlaliu tiitlile sõitis võidu 47 last,
11 emmet ja 8 issit.
Pikimat lina ootavad Telina ja MaarikaTamm,
Elisabeth Ilves, Artur, Andre ning Lembit
Lõhmus. Nende kelgusõit osutus pikimaks.

Eks Lõhmuste pere eriliselt pikale liule aitas
kindlasti kaasa ka naabrimemmelt kingiks
saadud eelmise sajandi jalastega kelk.
Lusti jagus ka perevõistlustele, napilt rebis
teistest ette „perekond Noorpere“. Lahedama
„allalaskja“ tiitliga pärjati Jaan ja Marek, kelle
sõiduriist kokkuklopsitud vanast raudvõrevoodist ja suuskadest tõi mõnelegi emmele,
issile meelde lapsepõlve. Laste ja ka suurte
rõõmuks tegi uhket vastlasõitu Pärdu talu
hobune Juku.
Meie seltskond andis oma osa ka Eesti
Vabariigi sünnipäevale pühendatud tervisekilomeetrite läbimisel: 93 186,7 kilomeetrist
üks pisike osa oli meiepoolne panus.
Meie lumemees TEIP sai endale pisikese sõbra, et koos osaleda Eesti Rohelise
Liikumise algatatud lumememmede protestil „Lumememmed kliimasoojenemise vastu“
ning edastada oma keskkonnasõnum.
Vastalapäeva juurde kuulusid ka kuklid ja
mustikasupp ning mõnusalt hubisev lõke. Oli
lihtsalt hea olla!

13. märtsil

kell 20.00
Hellenurme kultuurimajas

PEREÕHTU

stiilipeona (kübarad, kaabud...).
Mängib ansambel Kaabu ja
üllatusesinejad.
Võta kaasa hea tuju ja
midagi meeldivat lauale.
Pilet 50 krooni
Info: tel. 5662 2044, Elsa

Kuu aega oli võimalus Palupera vallas teha
kaunis lumemees, see pildistada ja valla kodulehele saata. Meeldivalt palju oli osavõtjaid ja
lumememmesid oli erinevaid, kuidas fantaasia
parajasti töötas.
Näha võis pisikesi, taldrikule mahtuvaid lumemehikesest kuni nelja meetri kõrguse hiiglaseni.
Oli lihtsaid ja kaunilt viimistletud lumemehi. Kiidusõnad on teeninud kõik, kes võtsid vaevaks
ettevõtmises kaasa lüüa. Kõiki pilte saab Palupera valla kodulehelt praegu veel näha, ainult
hääletada ei saa.Oli võimalus anda poolthääl
oma lemmikule. Tore on tõdeda, et nii rahva kui
ka žürii arvamused olid ühesugused.
Parimaks lumemeheks Palupera vallas valiti
Nõuni noorte poolt tehtud nelja meetri kõrgune
lumemees TEIP – Tore, Elurõõmus, Ilus, Pont-

sakas. Äramärkimist leidis ka kõige kaunimalt
viimistletud Harilik Räbiküla liumemm.
Tundus, et selline konkurss on väga meeltmööda paljudele. Sellepärast kuulutamegi välja
uue võistluse.
Head Palupera valla elanikud. Varsti on saabumas kevad, juba on päike kõrgel soojendamas,
päevad on pikemad.
Olge head, leidke ja märgake neid esimesi kevade märke, pildistage ja saatke e-posti aadressil: kevad@aloel.ee. Konkurss kestab kevade alguseni, see on 20. märtsini kella 13.44ni. Samuti
on jälle kõigil võimalus anda hääli parimatele
piltidele, üks hääl päevas ühest arvutist.
Edu teile kevade otsimisel!
Nõuni Kultuurimaja arendusjuht KALEV LÕHMUS

27. veebruar 2009

KUULUTUSED

Pühajärvel nauditi imekaunist talveilma

Erametsaomanike
vastuvõtt

L

aupäeval, 21. veebruaril asus Pühajärvel kuldkala püüdma
ligi kaks ja pool tuhat kalameest, vähemalt sama palju
oli pealtvaatajaid. Ilm oli jää peal olemiseks sobivaim:
tuuletu, päikseline ja paari külmapügalaga.
Nii ilusa ilmaga võttis ahven kehvemini, kui varasematel aastatel. Tänavu saadi kätte vaid 3 märgisega kala. Kolme tänavuse
märgikala püüdja vahel viidi läbi valikvastustega kalaviktoriin.
Õigeid vastuseid teadis järjepanu kõige enam 47 aastane tallinlane Meelis Viikman, kes võitis 100 000 krooni.
Meeskonnavõistlusel oli iga võistkonna ülesandeks püüda kaks
särge ja üks kiisk, kelle kogupikkus määras paremusjärjestuse.
Esmakordselt läks võit Eestist välja. Soomlaste neliku Viksenvetäjat
kalade kogupikkus oli 57,4 cm.
Lastevõistlusel „Kuldkalake“ osales 130 last, neist 15nel õnnestus kala kätte kätte saada. Jääaukude puurimises võistles 26 puurikeerutajat. Traditsiooniliselt auhinnati ka piduliste põnevamaid
kostüüme ning mõõdeti pisimat tabatud kala.
Päevajuhid Contra ja Vladislav Koržets kuulutasid Kalapeol välja
üleilmse luulevõistluse „Kuldkala värsid“ võitjate nimed, lugesid ette võiduluuletused ja ka mitmeid äramärgitud sõnaseadjate salmistusi. Kokku laekus võistlusele 180 luuletust enam kui
130 autorilt. Esikoha võitis luuletusega „Ood Kalale“ Hannes
Tomingas Vändrast.
Korraldajad tänasid kalapidulisi, sest nii Pühajärve jää kui ka
rand jäid neist maha puhastena.

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.

KUULUTUSED
Korralik meesmaaler 34a. (mitte
jutumees), teeb tööd Tartumaal
(L.-Eestis), vajadusel ka paarimees.
Pikaajaline kogemus Rootsist,
Soomest: parkett, pahteldus,
lihvimine, tapeet, värvimine (ka
püstoliga) nii sees kui väljas. Priit
+372 51914845

Valgamaa ettevõtluskonkursi võitjad

Ostan vundamendiplokke.Tel.
5624 7612

Konkursi „Valgamaa ettevõtluse auhind 2008” komisjon vaatas
läbi laekunud ettepanekud ja valis välja auhinnasaajad.
Lisaks sai üks ettevõte eriauhinna innovatsiooni ehk julge
lähenemise eest traditsioonilisele turismitalu ettevõtmisele.

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

Auhinna saajad meie piirkonnast on

Küttepuud odavalt. Telef 5666
6900

Parim tootmisettevõte – Sanlind OÜ

Müüa maja Otepääl otse omanikult. tel. 5285159

Sangaste vallas asuv munatootja omab Eestis umbes 10protsendilist
turuosa. Pikaajaline stabiilne tootmisettevõte, kes paistab silma
keskkonnateadlikkusega, investeerib plaanipäraselt tootmisse,
tagades seeläbi konkurentsivõime. Ettevõtte omanik ja juhataja
Andres Puksov.

Audiitorteenused. Raamatupidamisteenused. Tel. 5087 175 AT
Audiko OÜ
Ära anda 3kuused isased hundikoera kutsikad. Tel 5678 0606

Innovatsiooni eriauhind – Tammuri OÜ

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

2007. aasta suvel valmis Otepää vallas talu vanas aidahoones
väike restoran. Restoran mahutab kuni 20 külastajat, lisaks on
lauad väliterrassil. Roogi valmistatakse vastavalt aastaajale värskest ja eelistatult kohalikust toorainest. Mõjutusi leiab nii Eesti
kui Euroopa köögist, aga ka kaugematest maailmanurkadest.
Juhatuse liige Erki Saar.

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo
Müüa või anda üürile 4-toaline
korter 61 m² ( korteriühistu oma
katlamaja) Puka alevis ja lisaks
kinnistu Aiamaa 0,6 ha, mis asub
korterist 100 m eemal. Kinnistul suvemaja, tiik, kasvuhooned,
kõrvalhoone. Info: 58193675, 76
92216

Teadaanne
Naisansmbel „Kõueõied“ ootab oma seltskonda uusi lauljaid.
Meie proovid toimuvad 2x nädalas: esmaspäeviti Palupera Külamajas
(transport Otepäält olemas) ning kolmapäeviti Otepää Kultuurikeskuses (transport Paluperast-Hellenurmest olemas).

Korstnapühkimine,
ahjude, pliitide
remont.
Litsents olemas.
Kliendile suitsuandur.

Üürile anda

äripinnad
Otepää kesklinnas.
Alates 20 m².

Küsi lisa: Janek Moros
Telef.

5345 9609

Avaldame kaastunnet Hilda
Rohtlale perega kalli poja

REIN SAADI
VELLO ÕUNMAA

25.03.1943 - 06.02.2009

7

kaotuse puhul.

Perekonnad Tõld, Ernits, Puura.

tel. 529 4294

Mälestame rõõmsameelset
klassivenda

REIN SAADI

Südamlik kaastunne
perekonnale.
43. lennu XI b ja klassijuhataja
Maia Ruubel

Rebase
talu pakub:
istikute ettetellimine
kevadine
oksalõikus
4
4

4
4

haljastus
haljastusnõu andmine

tel. 5286 605, 7667 424
(õhtuti)

Eeldused lauljatele:
sul on vanust 18-50 eluaastat,
tunned veidikene nooti (seda saab õppida),
oled eelnevalt laulnud mõnes kooris, ansamblis (kas või kooli ajal),
oled seltskondlik, julge, hingelt noor ning
loomulikult rõõmsameelne,
SA ISE TAHAD VÄGA LAULDA.
Võta oma julgus kokku ning liitu meiega. Meie ootame teid.
Täpsustamiseks võid helistada Merlele numbril 5662 6481.
Laul teeb rinna rõõmsaks ja tuju heaks
Laulu mõjul tunned, et laulma ma veel peaks.

www.rebasetalu.net

Juhendaja Merle Soonberg

Mälestame meie kallist
klassikaaslast

Mälestame korterinaabrit

EVA TAROS-PUUSEPPA

ja tunneme kaasa omastele.

ning tunneme kaasa omastele.
Otepää Keskkooli 35. lend

NEITI SAART

Hariduse 1 III sektsiooni elanikud

Südamlik kaastunne Hiljale
kalli õe

NEITI SAARE
kaotuse puhul.

Õie, Ally ja Meelis
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Valgamaa turismitöötajad ja ettevõtjad ning
TOURESTi külastajad aitasid suurperet
13.-15. veebruarini Tallinnas toimunud turismimessil
”Tourest 2009” toimus Valgamaa messipinnal heategevuslik loterii ”Iga loos võidab” maakonna suurima, Sangaste
vallas elava 13lapselise Toomsalude pere toetuseks.
Lauk, Mare Raid ja Lea Ilp.
Loterii auhinnafondi andsid tooteid
või teenuseid 42 ettevõtet/firmat.
Otepää turismipiirkonnast (Otepää,
Palupera, Puka, Sangaste vald): Anni
Butiik, Annimatsi kämping, Bernhard
SPA hotell, Edgari külalistemaja, EKS
Villa külalistemaja, Greete motell,
Karupesa hotell, Kunstimäe puhkemaja, Leigo Järvemuusika, Lutsu
turismitalu, Otepää Golf AS, Otepää
gümnaasium, Otepää looduspark,
Otepää seikluspark, Otepää turismiinfokeskus, Otepää vallavalitsus,
Pühajärve Alpi Restoran, Pühajärve
SPA hotell, ReeDe Villa, Sangaste
Linnas AS, Sangaste Rukki Maja,
Villa Ottilia. Lisaks toetasid teised
Valgamaa ettevõtted: De Tolly hotell,
Jaanikese puhke- ja vabaajakeskus,
Järvesilma talu, Kähri kodumajutus,
Lilli restoran, Marja talu külalistemaja, hotell Metsis, Nakatu turismitalu, Nipernaadi kohvik, Rahamäe
puhkemaja, Taagepera loss, Tolli
hostel, Tõrva kunstistuudio, TõrvaHelme Turism SA, Udumäe turismitalu, Valga Lihatööstus AS, Valga

Ma elaksin Otepääl,
kui...

Siret Saretok (vasakul), Kaido Tamberg, Lea Ilp ja Mare Raid
Toomsalude perele kingitusi viimas.

turismiinfokeskus, Valgamaa arenguagentuur, Valgamaa Omavalitsuste
Liit ja Voorimehe pubi.
Heategevusliku aktsiooniga liitusid:
Maks ja Moorits, Vastse-Kuuste ja
Wõro – lisas külmikusse valiku lihatooteid; Valio Eesti AS – valik piimatooteid; AS Pere Leib – küpsetas 2 kg
tordi, suure taluleiva ja saia; AS A.Le

Ma jääksin Otepääle elama, kui...

...kodutee ei oleks nõnda libe. Ja mitte
ainuüksi jäisel teel naturalistliku maoli
maha lendamise tagajärjel tekkinud
verejooksu kontekstis, vaid eeskätt
ülekantud tähenduses stabiilse elukeskkonna aspektist.
Hetkel abituriendistaatust nautides
on elu siin maalilises väikelinnas nagu
lillepidu: pärast kooli ei pea pooltunde
valgusfooride taga veetma ning jänest
sõitva asotsiaaliga liinibussis hõredat
õhku jagama. Vaid paarkümmend minutit päikesepaistet ja linnulaulu äsjavalminud jalgrattateel ning olengi kodus.
Finantsvajadused katab mamma-papa
kukkur ning söök tuleb külmikust.
Otepää on õigusega kuurortlinnaks
tituleeritud: resideeruvad siin ju peamiselt elutöö teinud pensionärid, Tallinnas
või mujal end üles töötanud heal järjel
pered ning siis veel puhkusevõlusid
nautiv nobiliteet – Toomas Savi, Margus Kangur, Aivo Pärn... ja lõpuks põline otepäälane – paneelmajas elav kahe
lapse vanem, kelle igakuine sissetulek
jääb tublisti alla eesti keskmise.
Monopoolsesse positsiooni pürginud kaubandusettevõtted Maxima ja
Konsum on ebavõrdses konkurentsis
väikepoed välja söönud ning nihestunud hinnapoliitika kajastub tipp-klassi
numereeringuga hinnalipikutel.
Konsumi puuviljalett on hinnasiltide
järgi kõrvutatav Stockmanni omaga,
ainsaks erinevuseks viinamarjade metulime-ise-Tallinnast-jalgsi-siia ebaesteetiline välimus.
Nii et põlise kuurortlinna Otepää
elaniku päev algab oranži paneelmaja

ees üheksakümnendatest pärit Fiati
või Opeli klaaside puhtakskraapimise
ja aeganõudva käivitamisprotsessiga
ning kulmineerub keeduvorsti ja praekartulite seltsis „Pehmeid ja karvaseid“
vaadates. Tammuri talus pakutavad
rohekarbid sinihallitusjuustuga ja maksustatud VIASAT-i programmid jäävad
aga põhjaeestlase pärusmaaks. Konkurentsivõimeliste palkadega töökohtade
puudumine on peamine põhjus, miks
perspektiivikas Otepää noor siirdub
pärast gümnaasiumi lõpetamist mujale
oma Eldoradot otsima. Otepää kuppelmaastikul ei paista töökohtade arvestuses ju isegi tuhamägesid, rääkimata
kullast.
„Pehmeid ja karvaseid“ ei maininud ma
mitte juhuslikult, sest sellest poliitseebiooperist saab otepäälane paremini aru
kui kohalikus omavalitsuses toimuvast.
Tegelikult ei viitsi harilik otepäälane
vallavalitsuse tegevusse süvenedagi,
sest selle koosseis muutub tihedamini,
kui kohalik poliitik sokke jõuab vahetada
(mitte, et ta seda harva teeks). Siinkohal
polegi imestamist väärt, et omavalitsus
jookseb üha kiiremini, et paigal püsida:
tuleb ju eelmise koosseisu plaanid üle
vaadata-korrigeerida ja oma nägemusega täiendada, enne realiseerimist
on aga uus koosseis juba platsis. Realistlik fiasko! Parafraseerides kõmulist
kohalikku diplomaati Jaanus Raidalit:
las koerad (loe:elanikud) hauguvad, karavan (loe: poliit-eliit) liigub ikka edasi.
Selline mulje jääb kahjuks publikule.
Asja tuum on aga selles, et kohalikku
eluolu kõrgemale tasemele upitamiseks
ja rahva usalduse võitmiseks, on vaja
stabiilsemat võimuladvikut, kelle „parim
enne“ kestaks rohkem kui kvartali.
Üks võimalus kvaliteedikonsentratsiooni suurendamiseks oleks minu nägemist mööda omavalitsuste liitmine, mis
boonusena kärbiks ka valitsemiskulusid
või võimaldaks palku tõsta, mis motiveeriks omakorda efektiivsemalt tööle.
Otepää visiitkaardiks on aastaid olnud

Eile pidi Otepää Kultuurikeskuses algama
kahepäevane arengukonverents Otepää
ja Valgamaa Innovatsioon 2009.
Konverentsi esimesel päeval pidi toimuma seminar, kus esinevad maakonna
omavalitsusjuhid, tippasjatundjad ning
spetsialistid erinevatest eluvaldkondadest.
Aga seoses esinejate ja osaliselt ka osalejate haigestumisega jääb arengukonverents ära.
Konverentsi uueks toimumisajaks on
26.-27. märts. Täpsem info: tel. 5537 066
ja e-post: info@digiedu.eu.

ARVO MEEKS / VALGAMAALANE

Loteriipilet maksis 25 krooni, neid
müüdi 230. Osa rahaannetusi tehti
loteriipiletit võtmata ja nii laekus
kokku 6000 krooni. Laekunud piletitulule lisas Electrolux Eesti esindus 3000 krooni. Annetatud raha
eest soetati 9000 krooni maksev
Electroluxi külmik.
Külmiku üleandmisel 23. veebruaril
osalesid Sangaste vallavanem Kaido
Tamberg, Otepää vallavanem Meelis
Mälberg, Valgamaa turismitöötajad
Marina Lauk, Mare Raid, Lea Ilp ja
SA Valgamaa Arenguagentuur esindaja Siret Saretok.
Loteriid on Valga turismiinfokeskuse (TIK) konsultandi Marina Laugi
eestvedamisel ja Otepää TIKi konsultantide Mare Raidi ja Lea Ilbi kaasabil ning ettevõtete ja asutuste panusel Tourestil läbi viidud viimasel viiel
aastal. Tänavu lisandus heategevuslik
mõõde Otepää turismitöötajate ettepanekul. Eelmistel aastatel on piletimüügist laekunud summat kasutatud
messikulude katteks, tänavu annetati
raha heategevuseks. Seekordse loterii
korraldasidki Siret Saretok, Marina

Otepää ja Valgamaa
arengukonverentsist

sport. Saku Suverull ja MK on väikelinna maailmakaardile toonud, kuid põlise
otepäälasena on minu hinge jäänud
okas, et kultuurielamuse saamiseks on
autosõit Tartusse garanteeritud. Ainus,
mida Otepääl kõrgetasemeliselt viljeleda saab, ongi sport.
Kultuuridefitsiit on meie linna üks
tõsisemaid murepunkte. Põhjalikult uurides paljastub, et reaalselt eksisteerib
Otepääl üpris aktiivne kultuuripraktika,
kuid see on põrandaaluste prominentide ampluaa. Miskipärast saan mina
hingemuusikakontsertidest ja muudest
üritustest kuulda alles pärast nende
toimumist.
Jah, tunnistan, ma ei käi Anni Butiigi kõrval teadetetahvlit lugemas ega
otsi Otepää valla kodulehe sigrimigrist
märksõna „kultuur“ just eriti tihti – see
on minu probleem. Aga ometi on ka
ürituste korraldajatel motivatsiooniagoonia, sest saalid on pooltühjad (et
mitte öelda täiesti tühjad) ning selle kivi
viskaksin teavituspoliitika ja Otepää Teataja kapsaaeda.
Nelja valla ühisleht ei täida absoluutselt oma funktsiooni. Ma ei pea silmas
vallalehte kui kuulutuste- ja reklaamtrükist, aga et oma arvamust OTst puhtsüdamlikult, ülbelt üles tunnistada, tänan
jumalat, et see on põlevast materjalist.
Vallaleht peaks kajastama intrigeerivaid kohaliku elu sündmusi, sest
seda, et „Suusatajad taas Otepääl MK
radadel“ olid, teab isegi Aadik KapaKohilast. Miks peab üle refereerima
teema, millest pasundati üle-eestilistes
meediaväljaannetes juba nädal aega
varem? Mõttetu on limiteeritud mahuga
harvailmuvas lehes leierdada päevakajalisuse minetanud teemadel.
Positiivne on ametlik info ja uudisenupukesed, mis võiksid eeskätt kontsertide ja kultuuriürituste osas põhjalikumalt
olla lahti kirjutatud. Otepää Teataja on
hakitud konseptsiooniga, hõlmates kõiki valdu eraldi. Kindlalt peetakse kinni
sotsialismi-aegsest „kõigile millimeetri
täpsusega võrdselt“ ruumipoliitikast,

Coq – 2 plokki magusat apelsininektarit; AS Silva-Agro aitas oma transpordiga toimetada külmiku Sangaste
vallamajast perele koju; Otepää lihatööstus Edgar – andis perele lihatööstuse tooteid; Otepää vaibatööstus Oteks – andis perele vaiba ja SA
Otepää Tervisekeskus – pani kokku
lastele sobiva vitamiinipaki.

hoolimata sellest, et võib-olla oleks
Paluperast konkreetsel ajahetkel rohkemat lugemisväärset kajastada, kuid
ruumi ei jätku, ning Otepää-külgi täidetakse pensionäride kaebekirjadega
teemal „Valla jõulupakid olid kehvemad
kui mullu“.
See, et omavalitsused kohalikku lehte
investeerivad, on tänuväärne, kuid lihtsalt tärni kirjapanekuks ei ole mõtet selliseid rahapaigutusi teha. OT-l igatahes
on palju õppida, et oma eesmärki täita
ning vald saab selles osas konkreetsete
juhtnööridega abistada või mujale investeerida.
Libeduse kaotamiseks ei piisa ainuüksi killustiku puistamisest – jää tuleb
raiuda: tulevikuvisioon aastaks 2020
„Otepää on kvaliteetse elukeskkonnaga
rahvusvaheliselt tunnustatud spordi- ja
turismikeskus“ upitab vaid linna mainelist positsiooni-ego.
Selleks, et mina jääksin Otepääle
elama, peab kõlama ka teine slogan:
„Otepää on ambitsioonika otepäälase
jaoks, sest sportlased ja turistid tulevad
siia niikuinii“.

OT toimetus:
Esseekonkursil osalejad kirjutasid
huvitavalt, pakkusid võimalusi Otepää
elu edendamiseks ja kodulinna tähtsuse
tõstmiseks. Muretseti kaubanduse ja
kultuurisündmuste pärast, ei oldud üldse
rahul vallavolikogus toimuvaga. Väga lühidalt võiks aga kirjutatu kokku võtta võitja
sõnadega: konkurentsivõimeliste palkadega töökohtade puudumine on peamine
põhjus, miks perspektiivikas Otepää noor
siirdub pärast gümnaasiumi lõpetamist
mujale oma Eldoradot otsima.
Otepää Gümnaasiumi koolilehe toimetaja
Triin Tigane pühendas oma essees päris
palju ridu ka meie lehele. Rõõmustab, et
õpilasi kohalik info huvitab. Nõustume
sellegagi, et kõike saab alati paremini teha,
ent mõned väited vajaksid selgitamist.
Seda enam, et nii on ennegi arvatud.
Triin Tigane kirjutas: ... Vallaleht peaks
kajastama intrigeerivaid kohaliku elu
sündmusi.

Otepää arengukonverentsi eel korraldati
Otepää Gümnaasiumis esseede konkurss
„Ma elaksin Otepääl, kui...“. Peaauhinna –
fotoaparaadi pani välja konverentsi korraldaja OÜ DigiEdu. Osales 59 õpilast, kõige
rohkem 10.b ja 11.b klassist.
Parimaks tunnistatud Otepää Gümnaasiumi 12.b klassi õpilane ja koolilehe Otu
Tungal peatoimetaja Triin Tigane sai võimaluse esineda konverentsil ettekandega
„Ma elaksin Otepääl, kui...“. Tema võidutööd saate lugeda Otepää Teatajas.
Ära märgiti neli tööd: Maiko Kangro (11.
b), Elen Kurvits (10.a), Martin Meema (12.a)
ja Triin Jusson (12.b).
Täname Otepää Gümnaasiumi eesti keele õpetajat Marika Paavot kaasabi eest!
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Elu saab paremaks
teha ikka ise
Mul on hea meel tõdeda, et meie noored
tunnevad huvi koduvalla tööde ja tegemiste vastu. Võitnud esseed oli minul valla
juhina väga huvitav lugeda.
Nooruses oleme me kõik maksimalistid
ja tahame, et kõik oleks hästi ja oleks seda
kiiresti, tahame maailma parandada ning
seda paremaks teha. Nii peabki olema ja
just see viib elu edasi. Sageli aga ei oska
me näha mis on tegelikult asjade taga.
Tuhinas jääb märkamata ka see hea, mis
juba on olemas.
Otepää on paljudele kodupaik, koht, kuhu
tullakse tagasi, kus on pere. Otepää on ka
koduks kujunenud neile, kes käivad siin
talvel või suvel. Kodu on aga alati armas.
Usun, et leiame oma probleemidele
lahenduse aga see lahendus saab tulla
üheskoos. Olgem siis julged kaasarääkijad,
sest kes muidu meie elu paremaks teeb,
kui mitte meie ise.
Vallavanem MEELIS MÄLBERG

Toimetuse arvates tähendab see lause:
kirjutama elu pahupoolest, ärapanemisest,
olgu siis poliitikas, koolis, elus üldse.
Paraku pole Otepää Teataja kõmuleht.
Vallad on eraldanud lehe tegemiseks raha
ikka selleks, et vajalikku infot levitada. Kas
kollane uudis on vajalik? Mõnele kindlasti,
aga kas kõigi vallakodanike raha eest?
„Suusatajad taas Otepääl MK radadel“.
Miks peab üle refereerima teema, millest
pasundati üle-eestilistes meediaväljaannetes juba nädal aega varem?
Kasvõi sellepärast, et kui keegi aastate
pärast loeb Otepää Teatajat, saab ta teada,
kui suuri spordisündmusi siin toimus.
Otepää Teataja on hakitud konseptsiooniga, hõlmates kõiki valdu eraldi. Kindlalt
peetakse kinni sotsialismiaegsest „kõigile
millimeetri täpsusega võrdselt“ ruumipoliitikas...
Aga nii ju ongi, et iga lehte rahastav vald
peab saama ka oma ruumi lehes, mis vastaks tema poolt eraldatud raha hulgale.

