ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 2 7 . m ä r t s 2 0 0 9

Nr 6 (273)

Otepää valla esindus andis Türile
üle kevadpealinna valitsemissaua
20. märtsil kell 13.44 algas kevad.
Sel puhul andis talvepealinn Otepää
Türile üle kevadpealinna teematiitli.
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4. juunil on Eesti
lipu 125. aastapäev.
Sinimustvalge lipp
võeti kasutusele Tartu
Ülikooli Eesti Üliõpilaste Seltsi lipuna ning pühitseti 4. juunil
1884 Otepää kiriklas.
Eesti lipu päeval, 4. juunil soovime saada
Otepää lipuehtesse ja tähistada seda päeva
väärikalt. Koostöös Riigikantseleiga korraldatakse 5. juunil Eesti lipu 125. aastapäeva
tähistamine, millest võtavad osa Vabariigi
President, valitsus, Eesti Üliõpilaste Selts,
Eesti Evangeelne Luterlik Kirik. Otepääle
on selleks puhuks oodata palju külalisi.

KATRIN SOOMETS

Otepääle kavandatakse
uut kergliiklusteed

Otepää vallavolikogu võttis 2009. aasta eelarve vastu
19. märtsil toimunud Otepää vallavolikogu istungil
võeti vastu Otepää valla 2009. aasta eelarve. Eelarve
suurus on 54,8 miljonit krooni, jäädes sellega 2007.
aasta tasemele. 2008. aasta eelarve oli 68 miljonit.
Käesoleval aastal on planeeritud üksikisiku tulumaksu laekumiseks 24, 7 miljonit, eelmisel aastal
laekus seda 28,3 miljonit krooni.
Eelarvekärpeid tehti igas valdkonnas. Kõige enam
puudutab see teedehooldust, eelmisel aastal eraldati teedele 3,7 miljonit, sel aastal aga vaid 900 000
krooni. Volikogu kulud vähenesid 36 300 krooni,
vallavalitsuse kulud
508 100 krooni.
Õpetajate ja lasteaedade õpetaja-abide palk tõuseb
aga 4%. Riigipoolseid toetusi on oodata 23,7 miljonit, möödunud aastal oli see summa 10,9 miljoni
võrra suurem.
Majandus- ja eelarvekomisjoni esimees Jüri Kork
tänas kõiki, kes eelarvet kokku panid ja ilmutasid

SANGASTE
vald

Eesti lipu 125. sünnipäeval Otepääl

MONIKA OTROKOVA
Türi linnaparki olid kogunenud kõik kevadetervitajad, värvikas Murumoor ja kevadiselt kostümeeritud
tegelasi, lauldi kevadlaule ning linnulaulu saatel antigi Türile üle kevadpealinna tiitel. Türi Muuseumis
avati näitus Kevadpealinn 10, heisati kevadpealinna lipp. Otepää esindus kinkis kevadpealinnale
pesakasti, mille paigaldamiseks vallavanem Meelis
Mälberg (pildil) pidi puu otsa ronima.
Toimus bowlinguturniir. Õhtu lõppes lustaka kevadpeoga “Tähed Türile” kogu Türi rahva jaoks.
„Talvepealinna tiitli saamisel lubasime hoida Eesti
lumevarusid, see on meil ka hästi korda läinud, lund
jätkub veel pikaks ajaks,” ütles vallavanem Meelis
Mälberg. “Kutsume kõiki veel Otepääle talvemõnusid
nautima, meil on palju põnevat ka siis teha, kui lumi
on läinud. Soovime meiegi, et Türi kaunid aiad õitsele
puhkevad, enne kui meil on lumi läinud.“
Talvepealinna lipp lehvib aga Otepääl kuni viimse lume sulamiseni.
Kevadpealinna käisid tervitamas vallavanem
Meelis Mälberg, volikogu esimees Jaanus Raidal,
Otepää Turismiinfokeskuse konsultant Mare Raid
ja valla kultuurijuht Sirje Ginter.

OTEPÄÄ
vald

mõistmist ning arusaamist kulude kärpimisel.
“Vastuvõetud eelarve tagab kõikide valla funktsioonide täitmise,” kinnitas vallavanem Meelis
Mälberg. “Eelarves on arvestatud ka investeeringuvõimalustega, et ükski hea mõte teostamata ei
jääks.”
Kavas olnud valla arengut puudutavad tegevused viiakse lõpuni – nii näiteks jätkatakse Otepää Gümnaasiumi õppehoone ja Otepää
Kultuurikeskuse renoveerimisega. Samuti paigaldatakse linna turvakaamerad.
Jätkatakse ka Euroopa Liidu projektidega, pooleli
ühtegi projekti ei jäeta.
Volikogu esimees Jaanus Raidal avaldas lootust,
et vaatamata kärbetele ei tekita vastuvõetud eelarve valla majandamises puudusi. “Kuna vabariigi
valitsus on kohalikele omavalitsustele mõeldud
eraldisi tugevalt kärpinud
ja seda just teedehooldust

silmas pidades, siis võib selles valdkonnas probleeme tulla,” nentis Raidal. “Kuid sellele vaatamata
olen optimist ja loodan, et juba sügisel saame vastu
võtta positiivse lisaeelarve.”
Otepää valla 2009. a eelavega saab tutvuda Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis omavalitsus.
Otselink http://www.otepaa.ee/test/images/stories/
eelarve/Eelarve2009.pdf
Samuti võeti istungil vastu otsus moodustada alates
1. maist valla allasutusena Otepää Turismiinfokeskus
ja kinnitati selle põhimäärus. Siiani kuulus Otepää
Turismiinfokeskus Eesti Ettevõtluse Arendamise
Sihtasutusele.
Otepää vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

9. märtsil toimus avalik arutelu kavandatava
kergliiklustee asjus. Jalgratturite, jalakäijate ja rulluisutajate tarbeks kavandatav
kergliiklustee kulgeb Tehvandilt Väikesele
Munamäele, on 1,5 km pikk ja jääb vasakule poole maanteed. Kergliiklusteele planeeritakse ka tänavavalgustus. Tee ehitamiseks
on Maanteeameti eelarves 6 miljonit krooni.
Lõuna Teedekeskuse arengudirektori
Janar Taali sõnul võiksid ehitustööd alata
selle aasta juulis. Sügiseks peaks tee valmis
olema.

Avalik mootorsaanirada saab täienduse
Otepää vallas asuv Otepää-Kuutsemäe
mootorsaanirada on Eesti ainuke avalik,
märgistatud mootorsaanirada. Tulevikus
võib rada saada Otepää vallas veel täiendusi.
Planeeritavad talvised ja suvised liikumisrajad ning seaduskuulekas liiklemine
nendel olid arutelude teemaks, kui Otepää
valla, Keskkonnaameti, RMK, Keskkonnainspektsiooni ja Lõuna Politseiprefektuuri
esindajad võtsid ette retke Otepää-Kuutsemäe avalikul mootorsaanirajale.
”Tulevikuplaan on rajada talve- ja suveradade võrgustik, mis hõlmaks ka naabervaldu,” ütles Otepää vallavanem Meelis
Mälberg. “Nende rajamisel arvestame
kindlasti kõigi osapoolte huve.”
Rajatavad teed loovad võimaluse harrastada motosporti selleks ettenähtud kohas
ja seadusi jälgides. Suvel on rajad kasutatavad jalgsimatkajatele, maastikurattaga
sõitjatele ning teistele loodussäästlikke
liikumisvahendeid kasutavatele huvilistele.
Mälbergi sõnul planeeritakse talve- ja
suveradade tegemiseks esitada taotlus
Norra ja Euroopa majanduspiirkonna regionaaltoetuste programmi. Saaniradadele
soovitakse saada ka taliteede staatust,
millega kaasneks riigi toetus taliteede
korrashoiuks.
Tulevaste mootorsaaniradade põhimõttelise asukohaga on võimalik tutvuda ja
avaldada oma arvamust valla üldplaneeringu eskiisvariandil tööpäevadel Otepää
vallavalitsuses või valla kodulehel www.
otepaa.ee.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Pühajärve lähistelt leiti relvad

Otepää vallavolikogus
Otsustati lõpetada Otepää valla 2009. aasta eelarve
II lugemine.
Otsustati moodustada Otepää Vallavalitsuse hallatava asutusena Otepää Turismiinfokeskus. Kinnitada
Otepää Turismiinfokeskuse põhimäärus.
Otsustati määrata ametiisikute kategooriad, kes
peavad esitama volikogu määratud komisjonile majanduslike huvide deklaratsioonid.
Otsustati muuta Otepää Vallavolikogu 16.12.2008
otsus nr 1-4-88.
Otsustati kinnitada Otepää valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava täiendus aastateks
2008-2019.
Otsustati võtta vastu Otepää valla 2009. aasta eelarve.
Otsustati muuta Otepää valla ehitusmäärust.
Q
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Otepää vallavalitsuses
Otsustati võtta vastu Otepää vallas Pedajamäe külas
asuva Marsina kinnistu detailplaneering.
Otsustati kehtestada Otepää vallas Otepää külas
asuva Sassi kinnistu detailplaneering.
Otsustati väljastada sõidukikaart FIE Raido Kääri
kasutuses olevale sõidukile Toyota Hiace.
Otsustati väljastada ehitusluba Andres Reigole
elamu rekonstrueerimiseks asukohaga Otepää vald
Mäha küla Andrese kinnistu; Korbovek OÜle sauna
püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Tiido
kinnistu; Korbovek OÜle abihoone püstitamiseks
asukohaga Otepää vald Nüpli küla Tiido kinnistu;
Korbovek OÜle üksikelamu püstitamiseks asukohaga Otepää vald Nüpli küla Tiido kinnistu; OÜle
Jaotusvõrk Pikalombi alajaama 0,4kV maakaabelliini ehituseks ja kaablikilpide paigaldamiseks seoses
Niidu tänav 4 katastriüksuse liitumisega Otepää linnas Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk Nugise alajaama
0,4kV maakaabelliini ehituseks ja kaablikilbi paigaldamiseks seoses Lepikmäe katastriüksuse liitumisega
Märdi külas Otepää vallas; OÜle Jaotusvõrk Noka 10/
0,4kV mastalajaama, 0,4kV maakaabelliini ehituseks
ja kaablikilpide paigaldamiseks seoses Uus-Puuraku
katastriüksuse liitumisega Pilkuse külas Otepää vallas;
OÜle Jaotusvõrk Ülli 10/0,4kV komplektalajaama
10kV,0,4kv maakaabelliinide ehituseks ja kaablikilpide paigaldamiseks seoses Mäemõisa katastriüksus
liitumisega Pilkuse külas Otepää vallas.
Otsustati määrata projekteerimistingimused Disain
Digesto OÜle asukohaga Tõutsi küla Otepää vald
Tikestu maaüksus, elamu ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks; Disain Digesto OÜle asukohaga
Tõutsi küla Otepää vald Hurma maaüksus, elamu
ja abihoone ehitusprojektide koostamiseks; Vello
Tämmile asukohaga Vana-Otepää küla Otepää vald
Jaanimäe maaüksus, ehitusprojekti koostamiseks.
Otsustati määrata projekteerimistingimused muldkeha, teenindushoone ja „skatepargi“ püstitamise ehitusprojektide koostamiseks Nüpli küla SA Tehvandi
Spordikeskus kinnistule; Tehvandi ekstreempargi
hoone ja rajatiste ehitusprojektide koostamiseks Nüpli
küla Alliku kinnistule.
Otsustati anda nõusolek MTÜle Ilmjärve
Koostöökogu haljastustöödeks ning parkimis- ja
puhkeala rajamiseks pargialal vastavalt töö nr HP 001
projektile „Ilmjärve õigeusu kiriku ümbruse haljastustööd“ alates 16.03.09.
Otsustati määrata lapse sünnitoetust kahele vallakodanikule.
Otsustati kanda tagasi One Wing OÜ poolt enammakstud riigilõiv 300 krooni.
Otsustati kanda Pühajärve Põhikooli raamatukogus
maha 87 töövihikut summas 4655,22.
Otsustati kanda Otepää Gümnaasiumi raamatukogus
maha 934 töövihikut summas 39 869,94 krooni.
Otsustati lõpetada ennetähtaegselt üürileping
Tööturuametiga.
Otsustati moodustada ajutine komisjon riigihanke
„Otepää Gümnaasiumi peahoone projekteerimis- ehitustööd (rekonstrueerimine)“ avatud hankemenetluse
läbiviimiseks koosseisus: Kristjan Rõivassepp, Aivo
Meema, Mati Lüdimois, Urmas Jaagusoo.
1
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ühajärve lähistelt leiti
märtsi algul Teise maailmasõja aegsed relvad.
Leidjateks olid Otepää Gümnaasiumi 12. a klassi poisid
Erkki Veidemann ja Matis
Eensoo, kes leiust politseisse
teatasid.
Otepää juhtivkonstaabel
Jaanus Kokkonen kiitis poisse selle eest, et nad leiust kohe
politseisse teatasid. “See oli
poiste poolt ainuõige tegu, tänu
neile jäi ehk nii mõnigi traagiline õnnetus juhtumata,” sõnas
Jaanus Kokkonen. “Taolisest
leiust teatamata jätmine ja selle
varjamine võib aga hiljem palju
sekeldusi kaasa tuua.”
Relvade või laskemoona
meenutavate asjade leidmi-

bussiliinide sõiduplaanid

sel tuleks kohe kutsuda politsei. Leidu ei tohi puudutada,
ei tohi ka kellelgi teisel seda
lasta teha. Läheduses olevaid
inimesi tuleks ohu eest hoiatada ja jälgida, et nad lähedale

ei läheks.
Pühajärve äärest leitud relvad
on praegu hoiul Politsei relvahoidlas.
MONIKA OTROKOVA
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Otepää valla arengukava aastani 2020 on uuendamisel

O

tepää vallavalitsus on alustanud “Otepää valla arengukava aastani 2020”
uuendamist.
Arengukava uuendamisel on väga oluline koht
kohalike elanike ja ettevõtjate arvamusel. Sellega
seoses kutsume kõiki vallaelanike ja ettevõtjaid üles tegema oma ettepanekuid arengukava täiendamiseks.
Valla arengukavas on kajastatud Otepää valla
üldised arengusuundumused ning vallavalitsuse investeeringuplaanid arengukava kehtimise
perioodiks.
Valla arengu seisukohalt on ka väga oluline
ettevõtjate arvamuste ning arenguvajaduste väljaselgitamine. Seda nii konkreetsete investeeringu-

objektide lõikes kui ka üldisele arengutendentsile hinnangut andes. Palume ettevõtjatel esitada
investeeringuobjektid, mille teostamist võiks
soodustada valla kaasamine partnerina.
Edastatud andmete põhjal koostatakse ettevõtjate investeeringuobjektide loetelu, mis lisatakse valla arengukavale.
Ettepanekuid ootame 12. aprillini e-postile: mati@otepaa.ee või Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, 67405 Otepää.
Olemasoleva arengukavaga saab tutvuda
Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigist omavalitsus. (Otselink http://www.otepaa.
ee/uus/public/files/Otepaa_valla_arengukava_
aastani_2020.pdf )
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Otsustati väljastada kasutusluba Kerli Leetsaare üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald Otepää
linn Koolitare 16 maaüksus.

Muutuvad reis nr. 73 Otepää-Kääriku ja reis nr. 75
Otepää-Vidrike sõiduajad. Kui seni sõitis OtepääVidrike buss esmaspäevast reedeni kaks korda päevas, siis alates 1.aprillist teeb see kaks reisi päevas
teisipäeviti ja reedeti.
Otepää-Kääriku vallasisest liini ootab hõrendamine – seni on buss sõitnud iga päev neli korda
päevas. Alates 1.aprillist sõidab buss kaks korda
päevas, hommikul ja õhtul. Arvestatud on õpilaste
ja bussiga tööl käivate inimeste vajadusi.
Teisipäeviti ja reedeti käib lisaks veel buss kell
10.00. Nädalavahetusel kell 10.00 ja 17.00. Koostöös vedajaga analüüsiti reisijate täituvust liinide
lõikes ja tehti liinide muudatus, et see oleks ka
majanduslikult otstarbekas.
Ootame ka reisijatepoolseid ettepanekuid bussiaegade suhtes, oleme valmis koostöös bussifirmaga tegema aegades muudatusi.
Otepää vallavalitsus

AUTOBUSSILIIN NR. 73
O TEPÄÄ- K ÄÄRIK U- O TEPÄÄ
Kehtib alates: 01.04.2009. a.
Liiklus toimub:
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Alates 1. aprillist 2009. a
muutuvad Otepää valla siseste

Kuritegude avastamise protsent Otepää vallas on tõusnud

O

tepää konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen andis vallavolikogu
istungil ülevaate 2008. aasta
kuritegevusest Otepää valla
territooriumil.
2008. aastal registreeriti
Otepää vallas 106 kuritegu,
sellest kohalike elanike poolt
oli toime pandud 34 kuritegu.
Võrreldes 2007. aastaga on
kuritegude arv suurenenud 14
võrra. Juhtivkonstaabel Jaanus
Kokkoneni sõnul mängib siin
kindlasti oma rolli majanduslangusega kaasnev kuritegude
arvu tõus.
2008. aasta jooksul avastati 87
kuritegu, avastamise protsent
on 82. Võrreldes 2007. a. avastamise protsendiga 45,65 on tõus
tuntav. “Põhjendusi on siinkohal mitu, esiteks ei lahene kõik
sooritatud kuriteod kohe, mõne
puhul võib lahendus tulla alles
aastate pärast, samuti on selliseid kuritegusid, mis ei pruugi

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

kunagi lahendust leida,” selgitas
Jaanus Kokkonen. „Statistika
kajastab 2008. aastal avastatud
kuritegusid, millest osa võib
olla toime pandud varem.“
Kõikidest registreeritud kuritegudest on 50 vargusjuhtumit. Võrreldes eelmise aasta
sama perioodiga ei ole varguste arv oluliselt suurenenud.
Toimepandud vargustest on
avastatud 35. Korduvalt alkoholijoobes autojuhte on tabatud
15, oli ka 11 kehalist väärkohtlemist ja 6 avaliku korra rasket
rikkumist.
Paraku on tõusnud alaealiste õigusrikkumiste arv.
Õigusrikkumisi on alaealised
toime pannud 114, mis on 41
fakti võrra enam 2007. aasta
vastavast näitajast, 12 neist olid
kuriteod. Vägivallakuritegusid
oli 5, vargusi 5 ja 2 kuritegelikul
teel saadud vara omamist.
Õigusrikkumistest 48 on
liiklusalased väärteod, millest
3 alaealist tabati mootorsõiduki

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

juhtimiselt juhtimisõiguseta.
Suure osa alaealiste õigusrikkumistest moodustab alkoholi tarvitamine – 50 juhtumit,
varavastaseid süütegusid oli 8,
tabati 6 suitsetajat.
Valga maakonna alaealiste
komisjoni sekretäri, maavalitsuse peaspetsialisti laste
hoolekande alal Jaanika Kästi
andmeil oli 2008.a. alaealiste
komisjoni ees Otepää vallast
kolm poissi, kaks neist kaaslastele kehavigastuste tekitamise
ja üks raha välja pressimise ja
avaliku korra rikkumise eest.
Poisid olid 12-15aastased. Kaks
tegu pandi toime koolides ehk
koolikeskkonnas ja üks kooli
lähedal.
2008. aastal on alaealiste kuritegude arv ka riigis tõusnud,
see ei ole ainult kohalik probleem.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

reis nr 1 käigus esmaspäev-reede
reis nr 3 käigus teisipäev, reede-pühapäev
reis nr 5 käigus esmaspäev-pühapäev
Reisi nr. 1
3
5
06:40
10:00
17:15
Otepää
06:44
10:04
17:19
Kesk
06:45
10:05
17:20
Tamme
06:47
10:07
17:22
Pühajärve
06:48
10:08
17:24
Sõjatamme
--17:26
Kannistiku
06:50
10:10
17:30
Annimatsi
06:51
10:11
17:32
Ristipealse
06:53
10:13
17:33
Raasiku
06:55
10:15
17:35
Sihva
06:56
10:16
17:36
Voki
06:58
10:18
17:38
Kondi
07:00
10:30
17:40
Kääriku
07:03
10:33
17:43
Kondi
07:04
10:35
17:45
Voki
07:06
10:36
17:46
Sihva
07:07
10:38
17:48
Raasiku
07:08
10:39
17:49
Ristipealse
07:10
10:40
17:50
Annimatsi
07:12
--Kannistiku
07:13
10:42
17:52
Sõjatamme
07:14
10:44
17:54
Pühajärve
07:16
10:45
17:55
Tamme
07:17
10:46
17:56
Kesk
07:20
10:50
18:00
Otepää
AUTOBUSSILIIN NR. 75
OTEPÄÄ-VIDRIKE-ANNE-OTEPÄÄ

teisipäeval ja reedel
1
2
07:30
17:40
Otepää
07:33
17:37
Munamäe
07:36
17:34
Rüa
07:38
17:31
Vidrike kool
07:40
17:29
Vidrike
07:43
17:26
Vidrike asula
07:44
17:24
Kantsu
07:46
17:23
Anne
07:47
17:22
Truuta
07:49
17:20
Anne osakond
07:50
17:19
Siinma
07:52
17:17
Tasaste
07:53
17:16
Märi
07:54
17:15
Tõltsu
07:57
17:12
Vastsemõisa
08:01
17:08
Alaküla
08:04
17:05
Pilkuse
08:06
17:03
Juusa
08:10
17:00
Otepää

Liiklus toimub:
Reisi nr.

Uued AS Otepää Veevärk kontaktandmed
veevark@otepvesi.ee,
tel. 7664 890, mob. 5159 514, fax 7664 894
juhataja: enn.sepma@otepvesi.ee,
tel. 7664 891, mob. 5186 276
raamatupidaja: anne.all@otepvesi.ee, tel. 7664 892
soojamajanduse osakonna juhataja:

ivari.viigimets@otepvesi.ee, mob. 5249 961
sekretär-klienditeenindaja:

maire.mehine@otepvesi.ee (vee- ja soojusmõõturite näitude teatamine, müügiarvete saatmine)
koduleht: www.otepvesi.ee

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 17. aprillil.
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14. märtsil toimusid Tõrvas Valgamaa valdade ja linnade talimängud, kus kokkuvõttes tuli
võitjaks Otepää valla esindus.
Võistlustest võtsid osa Otepää spordiklubide esindajad. Otepää valla spordijuhi Merlin
Müüri sõnul saadi mängude kavas olnud
kümnest alast alavõit murdmaasuusatamises,
mis toimus mängudele eelneval nädalal
kahel päeval Käärikul ja kabes. Otepää valla
edukate kabetajate võistkonda kuulusid Toivo
Lukka, Heiko Heitur ja Malle Ein.
Teine koht saavutati vallajuhtide võistluses
ja pimevõrkpallis. Vallajuhtide võistlusest
võtsid osa Otepää vallavanem Meelis Mälberg ja abivallavanem Kristjan Rõivassepp.
Kolmandale kohale tulid tänavakorvpallurid,
lauatennisistid ning laskjad.
Otepää vald tänab kõiki, kes aitasid kaasa
võistkonna võidule.

Paariskilva võistlus
oli meile edukas
21. märtsil toimus Otepää Kultuurikeskuses I
Aarne Steinbachi mälestusturniir mälumängus
– paariskilva karikasarja VIII etapp. Osales 29
mälumängupaari, kes olid saabunud väga
erivatest Eestimaa nurkadest.
Mälumängu ühe korraldaja, Otepää Linnaraamatukogu juhatja Kaido Mägi sõnul esitati
mälumänguritele 60 küsimust. “Võistluse
esimesed viis küsimust olid pärit Otepää mälumängutraditsioonile alusepanija Aare Steinbachi kogust,” selgitas Kaido Mägi. “Ülejäänud
koostasime Kadri Steinbachi kaasabil.”
Võistluse võitsid Tallinna esindajad Indrek
Salis ja Alar Heinaste. Valgamaalt oli võistlemas viis paari. Valgamaa parimaiks osutus
Otepää esindus – Mairold Kõrvel ja Urmas
Kuldmaa. Järgnesid Rudo Lilleleht ja Lisel Helbrodt Valgast ning kolmandana taas Otepää
paar Hannes ja Madis Margusson. Võistluse
lõpetamisel meenutati mõnusa huumoriga
Otepääd Eesti mälumängukaardile viinud Aarne Steinbachi ja tema seiklusi Eesti erinevates
kohtades peetud mälumänguturniiridel.
Mälumängu korraldas Otepää Linnaraamatukogu koostöös Kadri Steinbachiga. Korraldajad tänavad ürituse tehnilise poole perfektse
läbiviimise eest Margus Mölli.
MONIKA OTROKOVA

Abikäsi Soome
sõpradelt
Majandussurutis on juba nii igapäevaseks
sõnaks saanud, et ei anna paljudele enam
mingit mõtteainet. Enamik püüab oma elu
lihtsalt kitsamate võimaluste järgi kohandada
ja edasi elada. Ometi on aga meie ümber neid
peresid, kes just nüüd vajavad rohkem kaasinimeste tuge ja julgustavat tähelepanu.
Soome KINNASNAISED Vihti vallast eesotsas enamikele otepäälastele tuttavate Päivi
Veikkolaise ja Leena Uhtoneniga on algatanud
tugiprogrammi, aitamaks Otepää kandi inimesi vajamineva riidekraami või kodutarvetega.
Päivi palus lehelugejatele edasi öelda julgustava mõtte: „Abi ei tasu põlata. See tuleb
meie, soomlaste südamest ja heast tahtest.
Teame ju meiegi, mis on majandusraskused,
ning sellest saab kergemini üle just sõprade
abiga.“ Samas tuletas rõõmsameelne proua
meelde soomlaste ajaloostki teada sõjajärgseid raskusi, kus nende rikkamad naabrid
rootslased väga pikki aastaid oma abisaadetisi
läkitasid. Tähenduslik on ka Kinnasnaiste nimi
– mitte kindakudumisega pole seal tegu, vaid
kinnas, mis soojendab kätt, annab abi käest
kätte-inimeselt inimesele.
Esimene saadetis tublide soome perede
poolt on Otepääle jõudnud ning abisoovijaid
oodatakse 4. aprillil alates kella 10.00st endise
teenindusmaja II korrusele, kus sümboolse
annetustasu eest (transpordikulud tuleb
siiski eestlastel hüvitada) on endale võimalik
vajaminev tarbeese soetada. Samas kutsub
Otepää Naisselts üles ka meid kõiki vaatama
kriitilise pilguga oma kappidesse – võib-olla
ootab seal loovutamist mõni meile kasutu,
kuid kellelegi teisele väga oodatud ese. Sellisel juhul tuleb ühendust võtta Riita Aaderiga,
kelle leiate igal tööpäeval Anni Butiigi leti
tagant.
RIITA AADER

O T E P Ä Ä

Sõpraderohke koolivaheaeg
Otepää Gümnaasiumis

K

ohe koolivaheaja alguses
saabusid Otepää Gümnaasiumisse külaskäigule
8 õpilast ja 7 õpetajat Venemaalt
Toksovost. Pühapäeval, 15. märtsil
tutvustasime kogenud giidi abil
oma vene kaaslastele Tartut koos
tähtsamate vaatamisväärsuste ning
muuseumidega. Õhtu üllatuseks
oli eesti-vene sõpruskohtumine
bowlingus. Esmaspäeval said
toksovolased tuttavaks Otepää
ümbrusega, sealhulgas lipu- ja
suusamuuseumi ning Tehvandi
hüppetorniga. See ettevõtmine
sündis tänu endisele pedagoogile,
praegu pensionipõlve nautivale

Melanie Pulleritsule, kes vene
hinge tundva inimesena suutis ka
meie külaliste südamesse jääda.
Sama päeva õhtupoolikul huvitusid
külalised Otepää Gümnaasiumist,
aga ka meie koolikorraldusest. Tore
oli see, et kooli tutvustava venekeelse ekskursiooni tegid meie õpilased.
Silmailu pakkusid kooli vanimad
rahvatantsijad ja iluvõimlejad,
kes panid vene õpetajaid tõeliselt
imestama, et 18aastased noored
nii entusiastlikult ja naerusuiselt
sellist ala harrastavad. Kui noored
jäid palliplatsile jõudu katsuma,
siis pedagoogid eesotsas direktor
Aivo Meemaga asusid vestlusrin-

MONIKA OTROKOVA

Otepää vald võitis
Valgamaa talimängud

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

LC Otepää

gis tööasju arutama. Rõõm oli tõdeda, et kooliprobleemid on valdavalt ikka samad, olgu tegemist Eestivõi Venemaaga. Küll aga imetlesid
naabrid meie ilusaid kooliruume
ja õpilaskodu, üllatusid e-koolist ja
imestasid, et eestlased on nii sõbralikud ja külalislahked. Hilisõhtul sulistati veel Pühajärve basseinis ja suheldi sõpruskondades.
Meie õpilased, kes ise ka Toksovos
käinud, olid taaskohtumisest
vaimustuses. „Tore oli tundma õppida tõelist vene temperamenti, saada
osa omakasupüüdmatust sõprusest.
Oleme vene noortega interneti teel
aktiivses suhtluses, mille suur pluss
on vene keele arendamine. Nüüd
näeme konkreetselt, et seda keelt on
vaja osata,“ tõdes abiturient Kaspar
Uibokand.
Nendest päevadest jäi kõlama mõte,
et suhted kahe kooli vahel peaksid
kestma jääma, sest õppida on üksteiselt palju ja just nõnda suudame ka
noortele õpetada rahvustevahelist
tolerantsust. Toksovo kooligrupp
aga tunnistas, et oleks tahtnud palju
kauemaks Eestimaale jääda.
Otepää vallavalitsuses võttis külalisi vastu volikogu esimees Jaanus
Raidal (pildil).
MARIKA PAAVO

Head uudised Otepää Gümnaasiumist
Õpilastel päris oma tuba
25. märtsil avati traditsioonilise lindi läbilõikamisega Otepää
Gümnaasiumi kõige vanemas koolihoones õpilaste huvitegevuse ruum.
Selle saavad oma kasutusse eelkõige
skaudid, õpilasesindus ja meediaklass. Mõistagi võivad seal koosolekuid pidada ka teised huvigrupid.
Rõõmustav on tõik, et vastvalminud
koolituba oli viimane remondist
tulnud ruum, sest juba mitu aastat
on sama hoone renoveeritud seinte vahel igapäevatoimetusi teinud
muusikakool, koolimuuseum ja
toimetulekuklass. Uhkust võib tunda
sellegi üle, et uhiuus tuba on remonditud ning sisustatud kooli teenitud
omatulust. Tulevikus ootab remonti
veel hoone keldrikorrus oma suusabaasi ja bändiruumiga.

Kuidas äsjasündinud tuba nimetama hakatakse, on hetkel veel selgusetu. Meediaõpilane Maarika Nurmoja
tegi ettepaneku nimetada see huvilaks (huvitegevuseks ta ju loodi). Kas
nimi „lapsukesele“ sobib, näitab aeg.
Peaasi, et noortel on nüüd päris oma
koht plaanide pidamiseks ja nende
teostamiseks.

Aprillis on tulekul suur
kooride kontsert
Otepää Gümnaasiumi üks kauaaegsemaid traditsioone on olnud kevadpidu, mis on ühtlasi täitnud ka
nn huviringide aruandekontserdi
funktsiooni. Sel aastal tuleb tõdeda,
et meie õpilaste ja õpetajate isetegemise rõõm on sedavõrd suureks
paisunud, et ei mahu teistele näitamiseks enam ühe eeskava raamidesse.
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Seetõttu toimub juba 17. aprillil kell
18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis
KOOLI KOORIDE KONTSERT,
kus oma etteaste teevad mudilas-,
laste-, poiste- ja hobikoor.
Kontsert toimub heategevusüritusena, mille sissetulekuga loodame
anda oma panuse linna vabadussamba heakorrastamiseks. Lähenemas
on ju Eesti lipu üritused ning meile
oluline mälestusmärk vajab koolirahva arvates veidi iluravi.
Kallid lapsevanemad, vallarahvas
ja kaugema kandi inimesed! Võtke
kaunil kevadpäeval argimuredest
aeg priiks ja tulge nautima noorte
inimeste laulukunsti! Siis veendute ka ise, et „laul teeb rinna rõõmsaks“.
Uudised kogus kooli meediaklass

annetuste konto: 10220089190015
abivajajateni jõutakse: 56 807 007

KULTUURIKESKUSES
E 30. märts kell 19.00 VANA BASKINI
TEATER “Taaskord”. Komöödia kahes
vaatuses. Pilet 125,-/150,- Eelmüük
Otepää Kultuurikeskuses E-R 9.0013.00 ja Otepää Turismiinfokeskuses.
K 1. apr. kell 18.00 Otepää linna 73.
sünnipäeva kontsert.” Külalised
Vihtist ja Toksovost.
N 2. apr. kell 20.00 KINO Teispoolsus:
Libahuntide mäss. Õudus. Alla 12 a.
mittesoovitatav. Pilet 20.E 6. apr. Kasutatud riiete müük. Info: Livika
Metsas, 5223 604.
N 9. apr. kell 20.00 KINO Ostuhullu pihtimused. Komöödia. Lubatud kõigile.
Pilet 20,E 13. apr. kell 18.00 Kadri Sepalaan - viiul.
Otepää Muusikakooli kontsert.
N 16. apr. kell 20.00 KINO Operatsioon
”Valküür”. Action-thriller. Alla 12a.
mittesoovitatav. Pilet 20,L 18. apr. kell 16.00 Otepää Laululaps
2009. Kontsert. Juhendeid ja registreerimislehti osalemiseks saab Otepää
Kultuurikeskusest või e-maili teel..
L 18. apr. kell 20.00 Kontsert - “Jazzkaar”.
Ingrid Lukas Duo. Piletid 75,/100,-. Piletite eelmüük Otepää
Kultuurikeskuses E-R 9.00-13.00 või
tund enne algust kohapeal.

Muusikakooli info
2. ja 7. aprillil kell 18.00 toimuvad muusikakooli saalis avalikud

ÕPILASKONTSERDID.
Esmaspäeval, 13. aprillil kell 18.00
Otepää Kultuurikeskuses KONTSERT.
Esinevad Kadri Sepalaan (viiul), Tõnu Kalm
(klarnet) ja Märten Karm (klaver).
Sissepääs tasuta.

Homme joostakse
Otepäält Tartusse
Selle kevade esimene jooksumaraton Eestis
toimub laupäeval, 28. märtsil. Starditakse
kell 12 Otepäält vallavalitsuse eest. Finiš on
Tartus Tamme staadioni väravas.
36.Otepää-Tartu jooksumaraton on vanim
toimuv jooksumaraton Eestis.

Otepää Spordiklubi treenerid lastega Apteekrimäel

Jätkuvad suusamatkad

O

Sel ja järgmisel pühapäeval on vallarahval
võimalus osaleda suusamatkadel. 29. märtsil toimub suusamatk (umbes 10 km) Sihvale. Rada saab alguse Pühajärve puhkekodu juurest ja kulgeb mööda Otepää-Kääriku
kergliiklusteed Sihvani. Kontrollpunkt on
Pühajärve põhikooli taga.
5. aprillil toimub suusamatk Hobustemäele. Matk algab Tehvandi staadionilt
ja kulgeb mööda Tartu maratoni rada.
Kontrollpunkt Hobustemäe juures asub
Tartu maratoni raja 56. km juures. Halbade
lumeolude puhul toimub matk jalgsi ja
kulgeb mööda sporditeed.
Matkade kontrollpunkt sihtkohas on
avatud kell 11.00-14.00. Seal pakutakse
sooja teed ning registreeritakse osavõtjad.
Pärast matka on võimalus käia spordihoones pesemas või saunas.
Kokku on sarjas 11 matka ning vähemalt
viiel matkal osalenute seas loositakse hooaja lõpus välja auhindu.

tepää Spordiklubi teeb
koostööd lasteaiaga Pähklike, et lasteaia vanem
rühm saaks selgeks mäesuusatamise algtõed. Tasuta algõpe toimub
kaks korda nädalas spordiklubi
korraliku suusavarustusega.
Otepää Spordiklubi treener Silver
Eljand leiab, et suusaspordi kõikide alade arendamise aluseks peaks
olema lastele varajane mäesuusatamise õpetamine. Samas on mäesuusatamine kulukas ja kallis ala.
Spordiklubi on aastate jooksul
suutnud üht-teist varustust muretseda ja spordialane kasvatus spordiklubis on tasuta. Kommertsalustel
saavad tegeleda mäesuusatamisega

ainult üksikud valitute lapsed.
Mine tea, võib-olla sirguvad neist
Otepää noortest tulevikus jälle ka

mäesuusatamiskuulsused.
Mäesuusatamise veteran
REIN VIKARD

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

P

alupera valla esindus osales
Valgamaa valdade ja linnade 2009. aasta talimängudel. Ellen Peik, Arnold Bogdanov
ja Andres Tobre esindasid valda
lauatennises, saavutades II koha
Valga linna kannul. Käärikult tõid
murdmaasuusatajad koju Otepää
järel II koha (Lembit Uibo, Kalmer
Salundi, Tarmo Viks, Jürjo Uibo,
Kaur Lõhmus, Rein Lehtmets,
Priit Vakmann, Juhan Mõttus,
Marek Merilo, Ene Pahker, Ruta
Reim ja Helen Merilo). 14. märtsil
oli 20liikmeline võistkond väljas Tõrvas. Osaleti kõigil aladel
– male, kabe, õhupüssist laskmine, pimevõrkpall, tänavakorvpall,
reesõit, vallajuhtide mitmevõistlus
ja mälumäng. Võistlema oli tulnud
13 Valgamaa omavalitsusest 12.
Paremusjärjestus selgitati 2 grupis:
I grupp – linnad-vallad elanike
arvuga üle 2000 elaniku (4 omava-

AMETLIK INFO

litsust) ja II grupp – vallad elanike
arvuga vähem kui 2000 elanikku
(8 omavalitsust). Igal spordialal
selgitati absoluutarvestuses parimad võistkonnad.
Palupera vald saavutas oma parimad kohad lisaks lauatennisele ja
suusatamisele ka males (Valgamaa
I – Heino Komlev, Kaido Pihelgas,
Teet Raudsepp) ja pimevõrkpallis
(Valgamaa I – Toomas Raak, Liis
Lõhmus, Rein Uibo jt). Kabe IV
koht Valgamaa arvestuses on samuti
märkimistvääriv – Priit Loide, Urve
Rampe ja Andres Raudsepp. Teistel
aladel jäädi tagasihoidlikumatele
kohtadele. Kuid kokkuvõttes saavutas Palupera vald 105 koondpunktiga traditsiooniliselt oma grupis I
koha. Koju tuldi diplomite, medalite ja karikaga. ˇ
Aitäh kõigile osalenutele ja kaasaelajatele!
Vallavalitsus

Palupera vallavalitsuses

istungitel 11., 13. ja 19. märtsil korraldati:
Väljastati ehitusluba A.P-le Hellenurme külas
Ääremaa kinnistul asuvate rajatiste rekonstrueerimiseks ja uute rajatiste ehitamiseks.
Anti kolm sünnitoetust lapse 1-aastaseks saamisel
a`1500 krooni, kaks ühekordset sotsiaaltoetust a´
300 krooni, üks toetus voodipäevatasu hüvitamiseks
125 krooni, toetus neljale noormehele osalemiseks
Itaalias Rozettos jalgpallivõistlustel 29.04-3.05 kogusummas 4000 krooni ja üks toetus päevases õppevormis täiskoormusega õppivale üliõpilasele 600
krooni.
Otsustati tasuda MTÜ Hellenurme Mõisale H.R.
igakuisest kohamaksumusest laste poolt kompenseerimata osa summas 2197 krooni.
Väljastati kaeveluba OÜ Newinile Neeruti külas
Neeruti, Rootsu, Volja 10/0,4kV alajaamade, 10 kV
ja 0,4kV maakaabelliinide ja liitumisühenduste väljaehitamiseks.
Väljastati ehitusluba V.V-le Hellenurme külas
Tootsi kinnistul asuva sauna rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Neeruti külas Kangro kinnistu liitumisühendusele ja elektri maakaabelliinile.
Väljastati projekteerimistingimused Hellenurme
külas Hellenurme mõisa pargi kinnistul pargi restaureerimistööde projekti koostamiseks.
Määrati teenindusmaa suurus 693 m² ja piirid
2.Hellenurme kergliiklustee ehitise juurde ja sihtotstarbeks transpordimaa.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava
2.Hellenurme kergliiklustee maa maksumus.
Väljastati raieluba A.L-le Atra külas Palupera valla
teeregistris oleva Atra-Söödi tee nr 5820001 teeäärse
võsa raieks.
Vee-ettevõtja OÜ Palu-Teenus taotles uute hindade kehtestamist Palupera vallas. Palupera vallavalitsus kehtestas 13.03.2009 istungil uued hinnad
alates 1.juulist 2009 järgnevalt (toodud koos käibemaksuga):
Hellenurme, Palupera ja Nõuni küla joogivesi 18
kr/m³,
Päidla küla joogivesi jääb endiselt 7,65 kr/m³.
Heitvee ärajuhtimine Hellenurmes, Paluperas,
Päidlas ja Nõunis 25 kr/m³.
Endised hinnad kehtivad 2002 aastast kuni 1.juulini
2009.
Q
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Noored KÕUEÕIED väärisid naistepäeval õisi!

N

Q

Q

Q

VALGAMAALANE

aisansambel Kõueõied on MTÜ Tantsuklubi Mathilde ühingus laulev ansambel, juhendajaks Merle Soonberg.
Kuigi tegutsetud on vaid 3 aastat, on esinetud
juba paljudel üritustel Palupera vallas: emadepäeva kontsert, Vabariigi taasiseseivuspäeva
kontsert, jõulude ajal nii Hellenurme kirikus,
hooldekeskuses kui ka maakultuurimajas.
Väljaspool koduvalda on esinetud Otepää
talvepealinna avaüritusel, Otepää Naisseltsi
tänuüritusel ning Otepää Talvekirikus Soome
Iseseisvuspäevale pühendatud kontserdil.
Lauluvõistlustest võeti 2008. aastal osa Rannu
Kuldnokast ning Kambja Lüürast ja sama loodetakse ka sel aastal. Osaleti Valgamaa vokaalansamblite päeval Pukas. Naisansambel Kõueõied
valiti välja esindama Valgamaad maikuu algul
toimuval Kagu-Eesti vokaalansamblite päevale

– tunnustus oli naistele naistepäeva puhul väga
asjakohane.
Peagi, juba emadepäevaks soovitakse valmis
saada oma esimese plaadiga. Repertuaari valik

Kevadvaheaeg
Itaalias - Monopolis

P

alupera põhikooli delegatsioon (S.Variku, R.Allak,
H.Lõhmus) külastas kevadisel koolivaheajal Itaalia Monopoli linna haridusasutusi.
Külaskäik sai teoks projekti
„Elagem tervislikult ja värvikalt ”
raames. Monopolis toimus projekti kolmas töökohtumine. Kohal
olid partnerid Poolast, Türgist,
Tšehhist, Hispaaniast ja Portugalist.
Vastastikku anti aru projekti käigust
kodukoolis, tõenduseks kaasas
videomaterjalid. Ühisaruteludel
lepiti kokku järgnevad projekti
tegevused.
Võõrustajad itaalased tutvus-

Teater Nõunis
3.aprillil algusega
kell 20.00 mängib Mõniste
rahvamaja näitering

Nõuni kultuurimajas
V.Jaska näidendit

Rändlinnud.
Pilet 35 krooni. Tere tulemast!

Q

tasid kohalikku koolisüsteemi.
Ühtekokku külastasime 6 erine-

on neil lai, kuid siiski eelistatakse Eesti heliloojaid. On näha ja tunda, et naistele meeldib laulda. Edu teile täna, homme ja ülehommegi! Te
olete fantastilised!
TERJE KORSS

vat haridusasutust alates lasteaiast
kuni konservatoorumini. Kõikides
koolides olime oodatud külalised.
Meid ümbritses siiralt soe õhkkond.
Tervituskõned pidasid Monopoli
linnapea, haridusosakonna juhataja, lastevanemate esindaja. Koolide
juhtkonnad andsid parima oma

koolide tutvustamisel. Õpilased olid
valmistunud külaliste vastuvõtuks.
Igal sammul kohtasime säravaid
silmi ning rõõmsaid nägusid. Tunti
huvi Eesti ja eestlaste vastu.
Lõõgastuseks pakkusid itaalia õpetajad toreda kultuuriprogrammi, mis
aitas tihedad ja pikad päevad muuta
huvitavateks. Muljed Itaaliast on veel
väga värsked ja vajavad settimist. Mis
jäi meelde? Rõõmsameelsus, õpilaste
koolivorm, lõunasöögid, mis algavad
õhtul kell kaheksa-üheksa ja kestavad õige mitmeid tunde, külmad ja
väga tuulised ilmad, euronõuded,
mis on paljudes eluvaldkondades
pigem soovituslikud, esmaklassiliselt osavad autojuhid ja väga sõbralik koolirahvas.
Täname Monopoli linna õpetajaid
toreda vastuvõtu eest!

Monopoli linna kooliõpilased

Kõhutantsupäev Hellenurmes
19. aprill 2009
See on kokkusaamine taidlejatest kõhutantsijatele Valga ja Viljandimaalt.
Päevakava:

15.00
Kogunemine Hellenurme Kultuurimajja.
15.00-16.00
Arutame kohvitassi juures oma selle aasta tegemisi ja
peame plaane edaspidiseks. Igaühel soovitav kaasa võtta midagi näksimiseks.
16.00-17.00
Esinemiskava koostamine ja peaproov.
17.00-18.00
Aeg ümberriietumiseks
18.00
Esinemine Hellenurme rahvale (tasuta)

Nõusoleku osalemiseks ja esinemiseks on andnud:
tantsijad Abjast, Valgast, Tõrvast, Sangastest ja Otepäält.
Info tel. 5590 1675, Tiina ja 5662 2044, Elsa.

Palupera Põhikooli direktor
SVETLANA VARIKU

Pikendame kevadpiltide
konkurssi
Head Palupera valla elanikud. Kuna tänavune ilus
talv ei taha veel kevade ees taganeda, siis pikendame kevadpiltide konkurssi 30. aprillini.
Olge head, leidke ja pildistage esimesi tõelise
kevade märke ning saatke e-posti aadressil:
kevad@aloel.ee.

Parimatele piltidele saab anda hääli, üks hääl
päevas ühest arvutist.
Edu teile kevade otsimisel!
Nõuni Kultuurimaja arendusjuht
KALEV LÕHMUS

Teade
1aastaseks saavate vallakodanike vanematel on
võimalik taotleda toetust.
Selleks tuleb vanematel lapse 1aastaseks saamisel
kirjutada vallavalitsusele vastavasisuline avaldus. Toetuse määr on 1500 krooni. 1aasta sünnipäev on 2009.
aastal viieteistkümnel väiksel vallakodanikul.Palupera
vallavalitsuse sotsiaalnõunik HELEN TALLI

Green Drama koolitus
jõuab meie noorteni
6.-11. märtsini esindas MTÜ Avatud Hellenurme
Noortekeskuse noortejuht Kadi Voolaid Soomes
toimunud üle-euroopalisel koolitusel Hellenurme
ja Puka noortekeskusi. Koolituse nimi oli Green
Drama, eesmärk mõjutada otsuseid ja Euroopa
noorsootööd. Osalejaid oli viieteistkümnest Euroopa riigist.
Mis on roheline draama (Green Drama)? Tegemist
on keskkonnaharidusega, mis kasutab ära draamaõpetuse erinevaid aspekte ning mille eesmärk
on muuta inimese käitumist. Peamine rõhk on siiski
keskkonnaharidusel. Hästi palju on aktiivset tegevust ja rollimänge, loenguvormis tegevust selles
koolituses ei ole.
4 päeva jooksul mängisime läbi kõik erinevad
mängud ja tegevused, mis Green Drama koolitusse
kuuluvad. Päevad olid pikad, igal õhtul olid kavas
erinevad talispordivõimalused: soome kelkudega
sõitmisest kalapüüdmiseni. Eestlaste jaoks ei olnud
see mõistagi nii põnev, kuid seda toredam oli
jälgida itaallasi ja kreeklasi suusatamas-kelgutamas.
Meie grupis oli ka inimesi, kes nägid lund esimest
korda ning kelle jaoks hommikvõimlemine väljas -7
kraadi juures oli ekstreemsuse tipp.
Kokkuvõtteks võin öelda, et Green Drama on
väga efektiivne koolitusvorm, et noortesse rohkem
keskkonnateadlikust süstida. Oma töös kasutan
ma edaspidi erinevaid Green Drama meetodeid ja
kindlasti püüan läbi viia ka täies mahus koolituse
piirkonna noortekeskustes.
Hellenurme noortekeskuse noortejuht
KADI VOOLAID

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

PUKA
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Käes on kokkuhoiuaeg

Puka vallavolikogus

uka Vallavolikogu võttis
vastu 2009. aasta Puka valla
eelarve mahus 23 082 837,56
krooni. Käesoleva aasta eelarve
koostamine on olnud üks meeldejäävamaid, sest nii palju ebamäärasust tulude kavandamisel pole varasemalt olnud. Loomulikult on selles
osa ülemaailmsel majanduslangusel
ja ka meie enda riigis toimunud nii
öeldes kinnisvaramulli lõhkemisel. Nende protsesside koosmõju
on vähendanud valla eelarvesse
laekuvate tulude suurust ja samas
ka riigi eelarvest ümberjagatava
toetusfondi suurust.
Eelarve esimene variant oli meil
valmis juba 2008. aasta lõpuks ja koostasime selle konservatiivselt, nagu
varasematelgi aastatel. Otsustasime
siiski oodata selle volikogule esitamisega, sest oli teada, et riigi eraldatud summad vähenevad ja hiljem
on negatiivse lisaeelarve vastuvõtmine kindlasti valusam. Samas ei olnud
selged mitmed ministeeriumide eraldatud summade suurused.
Eelarvetulude kavandamisel võtsime aluseks 2007. aasta lõpu taseme.
Kahjuks selgus aga peagi tõsiasi, et
riigi eraldisi vähendati oluliselt enam,
kui ootasime ja vähenes ka tulumaksu omavalitsustele laekumise protsent. Kokku tuli kärpida veel miljon

istungil märtsis

Otsustati taotleda Puka valla munitsipaalomandisse Puka alevikus Kooli tn 6 maaüksus suurusega 0,4128 ha ning Kooli tn 6b, vallamaja lähistel
asuv haljasala, suurusega 9545 m2;
Kinnitati :
Puka valla 2009. aasta eelarve tulude ja kulude
lõikes 23 082 837.56;
puuetega laste hooldajatoetuse kord Puka
vallas;
revisjonikomisjoni tööplaan 2009. aastaks;
vallavalitsuse struktuur ja teenistujate koosseis;
sünnitoetuse suuruseks käesolevast aastast
5000.- krooni lapse kohta;
Puka Keskkoolis ja Aakre Lasteaed-Algkoolis
pedagoogide töötasustamise alused;
Vallavolikogu 11.09.2008 otsusega nr 10 otsustati taotleda Puka valla munitsipaalomandisse endise Aakre metskonna kontorihoone. Täiendati
eelpoolnimetatud otsust taotluste osas järgmiselt:
12 168 m2 suurune katastriüksus, katastritunnusega 60802:001:0641 koos juurdekuuluva Aakre
Metskonna kontorihoone, puukuuri ning rajatiste – kaevu ning andmesidemastiga;
Vaadati läbi Puka valla arengukava aastateks
2003-2011, kinnitati muudatused ning pikendati
selle kehtivust aastateks 2003-2012;
Otsustati enampakkumise teel müüa järgmine valla vara ning kehtestada alghinnad : buss
Mercedes-Benz 40 000.-; sõiduauto Volkswagen
8000.- Aakre gaasihoidla 2000.-. Enampakkumise
toimumise ajast teatatakse eelnevalt valla kodulehel ning ajalehes.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q

Puka vallavalitsuses:
Otsustati maksta märtsis toimetulekutoetust
kolmele isikule, ühekordset toetust kokku 1100.ja matusetoetust 2500.- krooni ulatuses;
Otsustati väljastada kasutusluba Valga mnt
3 kinnistu 0,4 kV õhukaabelliini ja liitumiskilbi
kasutamiseks;
Vabariigi Valitsuse 23.10.2008 määrusega nr
155 kinnitatud “Katastriüksuse sihtotstarbe liigid
ja nende määramise korrast” tulenevalt muudeti katastriüksuste nimesid ning sihtotstarbeid
(muudatustega saab tutvuda vallavalitsuses , valla
kodulehel ning dokumendiregistris).
Q

Q

Q

Aakre lapsed käisid
koolivaheajal Valgas
Koolivaheaja reedel sõitsid Aakre Lasteaed-Algkooli lapsed Valka Punase Risti Seltsi õppekeskusesse.
Iga laps pidi kaunistama oma nimesildi ja ennast
tutvustama, vastates küsimustele: „Kus sa elad?
Kas korteris või majas? Mitu looma on kodus?“
Saime teada, et tänapäeval on Punane Rist maailma suurim vabatahtlik halastusorganisatsioon,
kuhu kuulub 102 miljonit vabatahtlikku. Iga laps

Raiko ja Kalev „vigastatut“ transportimiseks ette valmistamas
valmistas Punase Risti laualipu, kus on punane
rist valgel põhjal. Vaatasime videofilmi esmaabist.
Sealt saime teada, kuidas peatada ninaverejooksu,
mida teha põletuste korral, kuidas aidata kukkumiste korral, kuidas kutsuda abi numbrilt 112. Järgnes
praktiline õppus – mida teha kergemate haavade
puhul ja kuidas õigesti plaastrit kasutada.
Valga Muuseumi õpitoas saime Viive Joonase
juhendamisel maalida akrüülvärvidega endale
meelepärase mosaiigi. Muuseumis tutvusime
püsiekspositsiooniga ning näitusega vanadest
asjadest.
Roosi Käsitööäris meisterdasime mälestuseks
kaunist päevast värvika seinapildi.
Päeva lõpetasime Punase Risti Seltsi õppekeskuses, kus Tarmo ja Toomas näitasid, kuidas kinnitada
vigastatut kanderaamile nii, et ta maha ei kukuks.
Täname EPR Valgamaa Seltsi, eriti Aina Päärot
ning Marika Uibot Puka vallavalitsusest selle toreda
päeva võimaldasid.
Õpetaja SILVI JOHANSON

P

Tore päev Tartus

K

üll vaheaeg on tore aeg! Mida kõike
võib vabadel päevadel teha – magada nii kaua kui tahad, vaadata telekast
põnevat filmi, mängida arvutimänge,
minna hiljem magama kui tavaliselt ja
paljut muud. Kuid võib ka organiseeritult
kogu kooliga midagi põnevat ette võtta.
19. märtsil ootaski kogu koolipere onu
Reinu bussi, et ühiselt Tartusse sõita.
Kõigepealt otsustasime minna kinno.
Cinamonis oli broneeritud kohad filmile “Koerte hotell.” Film jutustas kahest
lapsest – õest ja vennast, kellel vanemad
olid surnud ning orvud sattusid kasuperesse. Ühel päeval otsustasid lapsed
hakata hulkuvate koerte eest hoolitse-

krooni, et eelarve tasakaalu viia.
Pidasime rasked eelarveläbirääkimised allasutuste juhtidega ära. Tuleb
öelda, et enamus mõistis tekkinud
olukorda ja kulude vähendamise
vajadusi.
Eelarvesse jäi minimaalselt vahendeid juba esitatud projektides omaosaluseks. Suurem osa investeeringuid
tuleb lükata edasi. Ei pääsenud me
mööda ka palgafondi vähendamisest. Samas lisan, et oleme koostöös
seltsidega sel aastal koostanud juba
kuus rahataotluse projekti ja ootame
vastuseid. Ka allasutuste arendustegevus saab toimuda ainult aktiivse
projektikirjutamise teel. Käesolev
aasta on kokkuhoiuaasta. Me kõik
teeme inventuuri oma rahakotis, et
kulusid vähendada ja sama tuleb teha
valla rahakotis.
Usun, et selline tegevus on aeg-ajalt
vajalik ning isegi tervendav meile
kõigile, sest möödunule tagasi vaadates mõistame, et elasime sageli üle
võimete ning kulutasime maksimumi piiril. Selline tegevus ei saanudki olla jätkusuutlik. Arvan, et sellest
õppetunnist tuleb teha järeldused
ning otsida uusi võimalusi languse
tõusule pööramiseks.
Edu ja jõudu selleks meile kõigile.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

ma, avades kunagisse hotelli salajase
varjupaiga. Nii nagu igas heas filmis,
oli siingi kohti, kus lapsed hoidsid hinge
kinni ja nii mõnigi pisar voolas üle põse.
Õnneks lõppes kõik hästi.
Edasi võtsime kursi Lõunakeskuse
suunas. Siin proovisime jäähallis oma
uisutamisoskusi. Nii mõnigi poiss ja tüdruk oli esimest korda uiskudel. Kes pikali
kukkus, tõusis jälle püsti ja liugles edasi.
Aga oli ka neid, kellel uisutamine selge.
Nii mõnigi suurem kooliõde või koolivend ulatas oma abistava käe kukkujale
ja lõbu jätkus. Väsinuna läksime bussi ja
kojusõit võis alata.
Tuju oli hea ja meel rõõmus toredast
päevast.
Õpetaja MERLE KIISSA

Tantsuga kevadesse

L

aupäeval, kevade esimesel
päeval kogunes Puka rahvamajja palju tantsijaid nii
meie maakonnast kui ka naabermaakondadest. Tulijaid oli Mulgimaalt Tarvastust, Tartumaalt
Rõngust, Tsirguliinast, Sangastest
ja Valgast. Memmede tantsurühmad kogunesid oma järjekordsele
ühisüritusele Sõprusring, mis sai
alguse aasta lõpul Tsirguliinas.
Sügisel tuli mõte, et võiks korraldada
memmede tantsurühmadele omad
kokkusaamise päevad, milleks võiks
olla rahvakalendripäevade tähistamine. Olles detsembris Tsirguliinas,
leppisime kokku, et järgmise korraldab Puka Vokiratas. Puka rühmal
on sõbrad ka Tarvastust – Tarvastu
memmed, Rõngust Vikerkaar ja nii
sai ka nendele saadetud kutse osaleda
meie maakonna sõprusringis. Kuna
maakonnas on paju tantsurühmi,
siis sai lepitud kokku, et korraldaval
rühmal on võimalus kutsuda külalisi oma soovi järgi.
Meie maakonnast osalesid Sangastest
Rõõmurullid, Tsirguliinast Madlid,
Valgast Karikakar, meie enda rühm
Vokiratas ja külalistena olid tulnud

memmesid tervitama meie rahvamaja kantritantsijad.
Peo avasid Vokiratta tantsijad tantsuga „Pidu hakkab“. Valve Sprenk
tervitas külalisi omaloomingulise
lauluga. Peolisi oli tulnud tervitama
ka Puka vallavanem Heikki Kadaja,
kes tundis heameelt, et nii palju tantsurahvast oli kogunenud sel ilusal
kevadisel päeval rahvamajja ja rahvas
on leidnud maja, kus on võimalik
korraldada suuri üritusi.
Kontsert oli mitmenäoline, sest iga
rühm püüdis esitada oma rühmale
omaseid tantse. Pärast kantritantsijate etteastet jõudsid Mulgimaalt
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Puka valla eelarve
2009
Tulud
Füüsilise isiku tulumaks
Maamaks
Riigilõivud
Laekumised haridusasutuste majandustegevusest
Laekumised kultuuri-ja kunstiasut. majandustegev.
Laekumised elamu- ja kommunaalasut.maja.tegev
Laekumised transpordi- ja sideasutuste maj.tegev
Tasandusfond
Muudele residentidele antud laenudelt
Rendi- ja üüritulud mittetoodetud põhivaradelt
Kassa jääk 2008
Tulud kokku

8 500 000
1 200 000
45 000
580 000
15 000
300 000
27 000
9 615 647
50 000
50 000
2 700 190.56
23 082 837.56

Kulud
Volikogu
Vallavalitsus
Reservfond
Rahandus
Omavalitsuste liikmemaks
Valimised
Korrakaitse
Maakorraldus
Ehitus
Teed
Majanduse haldamine
Jäätmekäitlus
Haljastus
Keskkonnakaitse
Veevarustus
Tänavavalgustus
Elamumajandus
Kalmistu
Hulkuvate loomadega seotud tegevus
Ambulatoorium
Puka Kunstikool
Vabaaja- ja spordiüritused
Raamatukogud
Rahvamajad
Kino
Ringhäälingu- ja kirjastamisteenus
Muu vaba aeg
Puka Lasteaed
Aakre Lasteaed- Algkool
Puka Keskkool
Õpilasliinid
Ostetud teenus- osalemine
Logopeed
Muu puuetega inimeste sotsiaalne kaitse
Hooldekodu
Perekondade ja laste sotsiaalne kaitse
Sotsiaaltoetused- toimetulek
Muud sotsiaaltoetused
Sotsiaaltöötajad
Kulud kokku

kohale ka memmed, kes olid hilinenud ja esitasid oma etteaste nii
humoorikalt, et saal lausa rõkkas
naerust. Vokiratas tänas oma sõpru
tänukirja ja lilleõiega ning vallavalitsust, kelle abiga sai see üritus teoks.
Järgmine kokkusaamine saab toimuma sügisel Sangastes. Tänu tantsijate juhendajale Mulgimaalt, Aleks
Rajale, Eha Mandlile, Katrin Kõivule,
Hele Terasele ja Vaike Eichele. Katrin
Kõiv õpetas lõpuks ühistantsu ja kogu
saalitäis rahvast õppis selle ära. Ühises
kohvilauas jätkus muljetamine ja jõuti
otsusele, et igal aastal kevade alguse
tantsimine võiks toimuda Pukas.
Järgmiste pidudeni.
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

121 390
846 620
11626,81
1 318 455
410 305
30 000
3 170
342 100
88 000
120 000
535 080
45 500
168 067
88 960
55816,15
110 000
693 500
76 280
4 000
20 000
386 835
120 000
646 035
806 748
19 000
102 000
20 000
1 775 515
2 680 885
7 662 025
802 775
900 000
77 535
645 000
360 000
211 555
335 074.60
210 000
232 985
23 082 837.56

Puka vald saavutas
Valgamaa talimängudel II grupis kolmanda koha.
Valda esinadasid:
Murdmaasuusatamine kokkuvõttes
VIII koht. Klassikalises tehnikas Madis
Milvek VII koht, vabastiilis Kunnar Vahi
II koht, Madis Milvek 10. Koht, Ene
Aigro I koht, Diana Prii II. Kõige noorem osavõtja talimängudel oli Steve
Vahi (sündinud 2002), kes suusatas 3
kilomeetrit ajaga 19.38.
Reesõit III koht – Kunnar Vahi, Gunnar
Arak, Erki Marksoo, Piret Vahi, Kaire
Kuvvas;
Male VI koht – Ülo Ingermann, Toivo
Toots, Mango Frantz;
Kabe II koht – Elle Luik, Enno Allev,
Jüri Puurmann;
Juhtide mitmevõistlus VI koht – Heikki
Kadaja, Kunnar Vahi;
tänavakorvpall IV koht – Miko Sarapuu, Argo Kaldmäe, Sten Tiidt, Tarmo
Jõesaar, Martti Kõiv;
võrkpall IV koht – Kaire Kuvvas, Rita
Vaht, Piret Vahi, Gunnar Arak, Tarmo
Taresaar, Erki Marksoo;
laskmine II koht – Aire Jaama, Kunnar
Vahi, Kaidur Pedajas;
mälumäng V koht – Agur Ostrak, Eerik
Müts, Kenneth Herm, Riivo Tutk.
Täname kõiki osavõtjaid ning soovime
teile kaunist kevadet!
Puka vallavalitsus
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

Suur tänu talimängudel
osalejatele!

Vallavanem KAIDO TAMBERG

Rohelise Punkti koolitus
Sangaste valla lastele
6. märtsil külastas pakendite sorteerimise meister Roheline Punkt Sangaste lasteaeda. Koos lastega arutleti,
miks on vaja pakendeid sorteerida ja mida saaksime
selleks ise teha, et keskkond oleks puhtam. Rohelisel
Punktil oli kaasas suur hulk pakendijäätmeid, mis kodudes tavaliselt tekib ning kolm eri pakendikasti – segapakendi, klaaspakendi ja paberi-papi kogumiseks.
Koos lastega mängiti pakendite sorteerimise mängu,
mille käigus said kõik lapsed meelde tuletada, kuidas
peab kodus tekkivad pakendijäätmed sorteerima ja
millistesse pakendikonteineritesse viima. Enamus
pakendeid leidis tee õigesse kasti. Vaid mõned üksikud
pakendid – näiteks mahlapakid – tekitasid küsimuse, kas
see käib paberpapi või segapakendikonteinerisse.
Paljudes kodudes sorteeritakse pakendid muust prügist eraldi ja viiakse jäätmejaama või pakendikonteinerisse ning seetõttu on jäätmete sorteerimisega seonduv
lastele tuttav.
Roheline Punkt selgitas, miks on pakendijäätmete
taaskasutamine loodusele ja meile kõigile kasulik.

Kõige enam pakkusid lastele huvi tooted, mis on
tehtud taaskasutatud pakenditest. Rohelisel Punktil oli
kaasas taaskasutatud joogipakenditest tehtud kohver,
milles oli palju tooteid, mis tehtud vanapaberist, taaskasutatud plastpudelitest ja kilekottidest.
Kõik lapsed said kingituseks biolaguneva pastapliiatsi.
TAIVI RÄSTAS

Roheline Punkt
Ühel päeval tuli kooli külaline. Ta oli väga eriline ja rääkis
meile, kuhu tohib visata prügi ja miks ei või prügi maha
visata. Tema nimi oli Marko. Teda kuulasid 0. klass kuni
3. klass. Algul küsis ta, kes on julge ja hakkab lugema,
mis on prügikastidele kirjutatud. Mõned tõstsid käed
ja mina ka. Ja siis valitigi mind. Läksin ette ja hakkasin
lugema. Esimese prügikasti peal oli kirjas: kartong ja
papp , teisel metallpakend ja joogikartong, kolmandal
klaaspakend.
Kui lõpetasin lugemise, anti mulle maisist tehtud
pastakas. Siis rääkis Marko meile, et üks apelsinikoor
kõduneb kuue kuuga. Siis tõi ta ühe koti, seal sees oli
puhtaks pestud prügi. Marko tahtis näha kolme julget
last. Ta kutsus kolm õpilast teisest klassist. Nendest
igaüks pani 2 prügieset õigesse prügikasti. Ja siis said
jälle 3 õpilast maisist tehtud pastaka. Siis andis Marko
meile igaühele kätte mitmesuguseid asju, mida saime
katsuda ja vaadata. Ta õpetas, et kui keegi hakkab
keelatud kohta prügi viskama, tuleb kohe teavitada vanemaid või õpetajaid. Prügi on vaja panna õigesse kasti,
sest osa asju läheb taastootmisse ja osa on keskkonnale
ohtlikud jäätmed, mis tuleb eraldada.
TIMEA-HELEN TEDER

Pidupäev Sangaste Lossis

MARJANA LEHEPUU

Sangaste Vallavalitsuse ja Sangaste Vallavolikogu nimel
tahan öelda suur AITÄH neile tublidele inimestele, kes
esindasid edukalt meie valda Valgamaa talimängudel,
saavutades alla 2000 elanikuga omavalitsuste seas
suurepärase teise koha.
Suur tänu teile osalemise ja valla esindamise eest!
Jätkugu teil ikka tahtmist omaalgatuseks ja tegutsemiseks! Kairi Aamer, Peeter Adler, Aime Ilves, Kalev Ilves,
Tiiu Ivask, Keven Kaljumäe, Kerli Karavin, Valdo Karavin,
Kalev Kaseväli, Sulev Kõiv, Tiina Liivamägi, Andres Lohuväli, Rein Männiste, Aivar Oja, Merlyn Oper, Keio Puudist, Pärja Puudist, Janek Paramonov, Helgi Saarman,
Margo Toom, Einar Toomemägi, Rando Undrus, Jürgen
Varik, Marina Varjun, Viljar Vihman, Rainer Väikene ja
valla spordiorganisaator Mati Raudsepp, tänu kellele nii
suur hulk võistlejaid talimängudel osales.

27. märts 2009

S

angaste Loss on imeline koht tähtsündmuste korraldamiseks. Seda
eelkõige vastutuleliku ja usaldusväärse
personali poolest. Võib kindel olla, et saal on
korras, meeleolukalt ja tähtpäeva rõhutatult
kaunistatult. Ka pidupäeva tordist võis leida
sini-must-valget värvikombinatsiooni. Taolises keskkonnas on publikul hea nautida ja
esinejatel meeldiv esineda, kuigi tantsijatel
veidi kitsas oli. Kitsuke tantsupõranda tingis
rohke publik ja see on ometi positiivne ja
meeldiv nähtus.
Üles astus Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor

Koidu Ahki juhendamisel ja enamus vallas
tegutsevatest rühmadest: naisrühm Tanuke
säras uutes Sangaste kihelkonna rõivastes,
segaansambel tõi kuuldavale mahedaid noote
naiste suust ja jõulisi meeshääli kolme vapra
mehe poolt. Publikut köitis jäägitult Keeni kooli
7.-9. klassi ja täiskasvanute segarahvatantsurühmade etteasted ja eriti meestetantsud.
Kantritantsijad näitasid eripalgelist ja köitvat
tantsu ning tõid elevust veidi pikale kontserdile. Alati rõõmsanäolised ja uhkete kostüümidega „Rõõmurullid“ on lahutamatu osa
meie pidudest. Lenna Hainsoo, Egle Praosk

Sõjad enda eest ja enda sees

P

raegu on meil Eestimaal ja ka mujal
ilmas käsil ajad, mida pisut üleerutatult
kutsutakse kriisiks ja kohati leitakse
veel mustemaidki väljendeid. Ajad on pisut
teistmoodi ja hoiakuid muutvamad, kui
eelnevatel ilusatel ettemakstud maksudest
nuumatud ajal.
Kas nüüd just halvim ja mustem kriis käes
on, ei oska veel öelda. Inimesed on aga põhjusega närvilisemad ja kardavad enam tuleviku
pärast. Mõnedki on koondatud ja paljud töökaotusohus. Selliste aegade halvim külg on see, et
kiputakse süüdistama iseennast ja kõige halva
taga nägema omaenda tegemisi-tegematajätmisi. Enesenärimine, olgu siis väljamõeldud
põhjusega või põhjuseta, ei vii aga kokkuvõttes kuhugi. Kui on raske, siis tegelegem selle
olukorraga ja ärgem raisakem ennast painavate sisekaemustega ja tuha päheraputamisega. Olud on pidevas muutumises. Tänane
halb ei pruugi homme enam kõige mustemates toonides paista.
Võime ju pidada tobedaks ameeriklaste

Nüüd RIKS ka Keeni
raamatukogus
RIKS-i (s.o. Raamatukogude Info- ja Kataloogisüsteem) programmi sai Keeni Raamatukogu juba
2008. aasta algul, kuid teavikute sisestamisega tuli
oodata,kuna puudus raha uue printeri ja tarvikute
(triipkoodilugeja, triipkoodipaber) soetamiseks. 2009.
a. veebruariks olid kõik takistused ületatud ning
alustati andmete sisestamist.
Nimetatud süsteem lihtsustab raamatukogude
tööd ja annab võimaluse raamatukogudevaheliseks
e-suhtluseks.
Selleks, et saaks alustada elektroonilist laenutamist, peavad kõik raamatud olema varustatud
triipkoodide ja kohaviitadega ning sisestatud ekataloogisüsteemi. See kõik on väga töömahukas ja
aeganõudev töö.
Keeni Raamatukogu fondis oli 2009. a. 1.jaanuari
seisuga 12 060 raamatut. Eesmärk on kogu fond
sisestada 2010. aasta alguskuudeks.
Seoses sellega, et raamatuid on vaja varustada
triipkoodidega, palun laenutajaid, kellel on raamatud
pikka aega tagastamata, tagastada need lähikuudel.
Keeni Raamatukogu juhataja
ESTER OTROKOVA

kommet nägu naerul hoida, aga kas mõni
rahvas ei või näiteks hoopis meid tobedaks
pidada, sest peame naeratamist tobedaks?!
Igal asjal on kaks otsa. Sai nüüd pisut filosoofiliseks mindud, kuid asja iva on ja jääb. Pole
mõtet iseendaga sõdida ja püüdkem rohkem
naeratada. Pole see nii tobe midagi ja aitab
kergemini elada!
Mul on ka võlg meie armsa õrnema soo esindajate ees, kelle tervitamine naistepäeva puhul
küll aja mittekattumise, küll lehe ruumipuuduse tõttu siiani on ära jäänud. Õnneks ei pea see
just ja ainult naistepäev olema, kus teid olemas
olemise eest tänada võib.
Naised on väärt esiletõstmist aastaringselt!
On ju nii? Võrdluseks vaatame briljantkaelakeed, kus naised on nagu kalliskivid selles kees
ja mehed lülid kivide vahel seda keed koos
hoidmas. Ikkagi on briljandid need, mis keele
nime annavad ja väärtust loovad. Ka elus on
nii, et naised annavad elule alguse ja nime, kes
ka meeste elule mõtte annavad ja sihid seavad.
Olgu mees kui ilus tahes, enamik mehi seda

ja Siiri Linde esindasid nooremat põlvkonda
ja näitasid suurepärast lauluoskust. Ning meie
kontserdi lõpetas noor ja andekas solist Kethi
Uibomägi. Gunnar Sarapuu näitas professionaalset taset, sest kõik lood kõlasid õigeaegselt
ja mitte ühtegi eksimust, arvestades sellega kui
suures plaadihulgas orienteeruda tuli.
Kontserdi kõige pidulikum osa on Sangaste
valla aukodaniku tiitli üleandmine. Sel aastal
tuli vallavolikogul valik teha nelja kandidaadi
hulgast kelleks olid Viivi Štenov, Rein Areng,
Aavo Vällo ja Hiivi Sirel.
Toomas Kali poolt valmistatud hõbedast
rinnanõela ja Maila Umda valmistaud nahast
aukodaniku tunnistuse ja preemia 10 000
krooniga andsid Hiivi Sirelile üle volikogu
esimees Aldo Korbun ja vallavanem Kaido
Tamberg. Väikese tutvustava loo aukodaniku
kohta rääkis Sangaste valla perearst Tatjana
Laadi ning Hiivi Sirel kirjutas allkirja aukodaniku raamatusse, kuhu oli eelnevalt sisse
kantud järgmised read: Hiivi Sirel on sündinud
20.12.1937 Elvas. Ta suunati 1956. aastal pärastTartu Meditsiinikeskkooli Sangaste jaoskonnahaiglasse velsker-ämmaemandaks. On täitnud tööülesandeid suure kohuse- ja vastutustundega. Töötab perearsti õena tänaseni. Hiivi
Sirel on väga suure panuse andnud rahvatantsu
traditsioone hoides. Juhendas suure armastuse ja kirega 50 aastat segarahvatantsurühma
„Sangaste“.
Palju õnne Hiivi Sirel!
MERLE TOMBAK

meest armastama ei hakka. Samas armastavad
ilusat naist nii mehed kui ka naised. Ja ükski
naine ei saa olla muud kui ilus.
Naised on elu häll ja naised on ilu häll. Naiste
loomuses on oskus ja vajadus armastada, meestel aga arvamus, et neil on see oskus. Mehed
oskavad eriti hästi armastada iseennast ja arvavad naisi neid tingimusteta armastavat. Aga
naised pole ju tingimusteta armastajad, kuigi on
naisi, kes armastavad häid tingimusi eelkõige.
Enamik naisi oskab ja tahab väga armastada, kui
seda neile vaid võimaldatakse. Naised on sõda ja
naised on rahu. Naised on sõda enne uut rahu
ja rahu enne uut sõda. Naised on ilukülvajad, ja
naised on kireõhutajad! Naiste maailm on ilus,
üüratu ja rikkalik, kuid mahub ära südamesse
ja silmadesse. Seega on naiste silmadest näha
universumit ja südames iluaeda.
Armas õrnem pool! Ilu teie südametesse ja
hinge. Olgu see naistepäeva väline tervitus teile
tunnistuseks sellest Suurest Respektist, mida
meie, mehed, teie vastu tunneme!
Sisemisi rahulepinguid ning ees ootavaid ilusaid päevi soovides
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Valgamaa Partnerluskogu toetusmeede
ühistuteta kortermajade elanikele

V

algamaa Partnerluskogu kutsub ühistuteta kortermajade elanikke osalema
projektis „Valged laigud“. Projekti eesmärk
on julgustada ja toetada vähese koostöökogemusega karpmaja-kogukondi aktiivsemalt ise üheskoos võtma initsiatiivi, et
muuta oma kodukoht selliseks, et seal oleks
hea elada.
Projekti esimeses etapis toimub toimub
6päevane koolitus (3x2 päeva), kus on
võimalik omandada teadmisi ja oskusi nii
teiste elanike kaasamise kui ka korteriühistu
asutamise ning majandamise osas.
Koolituskuupäevad on: 27.-28. märts;
17.-18. aprill ja 15.-16.mai. Koolitajateks on
Eesti Korteriühistute Liit ja MTÜ Partnerlus.
Teises etapis on koolituse läbinutel võimalik taotleda toetust loodava ühistu esimesele projektile. Maksimaalne toetussumma
ühe projekti kohta taotlusvoorus on 12 000
krooni.
Toetatavateks tegevusteks võivad olla:

Ühisüritused ning nende elluviimiseks vajaliku soetamine, heakorra parandamine
ning vajalike tarvikute soetamine, vaba aja
sisustamiseks vajaliku soetamine, tehniliste
projektide koostamine. Ja muud tegevused
ning soetused, mis aitavad kaasa ühistegevusele.
Lisaks toetusele on vajalik projekti elluviimiseks ka taotleja omafinantseering, mis
on 10% projekti kogumaksumusest. Omaosalus võib olla mitterahaline.
Kogu projekti jooksul on osalejatele tagatud partnerluskogupoolne tugi ja nõustamine kogukonna kaasamise, projektiidee
väljaselgitamise, projekti koostamise ja
elluviimise ning korteriühistu asutamise ja
majandamise alal.
Projektis osalemiseks ja küsimuste korral
pöörduda Aili Keldo poole, telefonil 767
9537; 5373 5503 või e-posti aadressil:
aili@valgaleader.ee.
Valgamaa Partnerluskogu TIINA IVASK

KUULUTUSED

27. märts 2009

Jäätmeveo leping

POLITSEI
Lipuväljak 13, 67405, Otepää
Teeninduspiirkond:
Otepää, Puka ja Palupera vallad

Konstaablite vastuvõtuajad:
Juhtivkonstaabel Jaanus Kokkonen
Neljapäeval kell 9.00-11.00 Otepää
konstaablijaoskonnas,
tel. 765 5650, GSM: 527 4250
OTEPÄÄ VALLA
juhtivkonstaabel Meelis Lill
Eemaspäeval kell 10.00-12.00 Otepää
konstaablijaoskonnas,
tel. 765 5809, GSM: 5330 7158
PALUPERA VALLA
vanemkonstaabel Tõnu Ainsoo
Kolmapäeval kell 9.00-12.00 Palupera
vallavalitsuses,
tel. 7679502; GSM: 5349 5162

GSM: 524 6662

24tunnise Balti ühisõppuse Valga maakonnas,
Puka valla territooriumil.

Tegemist on Valgamaa Päästeosakonna, Valga Politseijaoskonna, Kagu Piirivalve, Valga Haigla ja Eesti-LätiLeedu Punase Risti rahvuslike seltside
esmaabirühmade ühisõppusega.
Stsenaariumi järgi matkitakse liiklusõnnetust VõruKuigatsi-Tõrva maanteel Soontaga küla piirkonnas.

n
Võta
le
rendi

SA Otepää Tervisekeskus KUTSUB kõiki endisi ja praegusi
tervisekeskuse ja hooldekodu
töötajaid
27. märtsil kell 14.00
Otepää Hooldekodu-Päevakeskuse majja tähistama

põllumaad.

sotsiaaltöötajate PÄEVA.
tel. 766 8560.

5843 2074

RATASTRAKTORI ja LIIKURMASINATE

TEHNOÜLEVAATUSE GRAAFIK 2009. a.
Ülevaatust teostab ORT TEHNOÜLEVAATUSE PUNKT

kell 13.00

18. aprill
KOMSI
PALUPERA

kell 16.00
kell 17.30

19. aprill
HELLENURME
kell 09.30
KIILUNG (AAKRE) kell 11.00

TATJANA MAKSIMOVA
28.10.1934 - 18.03.2009

Ta elab kindlasti meie vallas, meie kõrval
– märkame ja tunnustame, kes tunnustust
väärib. Ta on tegus inimene: hinnatud
tööl, ühiskondlikult aktiivne valla elu edendamisel. Või on ta paljulapselise pere hoolitsev ema-koduperenaine. Ta on vähemalt
2 lapse ema, kes on osanud kasvatada
lastes õiget ellusuhtumist (õpivad, töötavad).
Oma ettepanekust helista hiljemalt 30.
aprilliks tel. 7655 423 või 7655 461 Riita
Aaderile või suusõnaliselt käsitöö poodi.
Austamine toimub emadepäeval, 10.
mail kultuurikeskuses.
Otepää Naisselts

54. Otepää mängud
Laupäev, 28.märts

10.00 Slaalom, Kuutsemäe

Pühapäev, 29. märts
10.00
Suurslaalom, Kuutsemäe
Täpsemat infot erinevate alade võistlusjuhendite
kohta saab Otepää valla koduleheküljelt spordirubriigist: www.otepaa.ee.

Motoexotika 2009 Tartus

27.-28. märtsil korraldab Eesti Punane Rist

POLITSEI
TASUTA LÜHINUMBER 110

12. aprill
AAKRE

teha avaldus vallavalitsusele.
Sellisel juhul andmete õigsuse
kinnitamise vormi ei täideta, vaid
vallavalitsusele tuleks esitada andmete muutmise taotlus.
Kõik FIE-d peavad vastavalt
äriseadustiku jõustunud muudatusele registreerima end äriregistris. Sellega seoses ei ole
vajalik teha MTR-is uut registreeringut, tuleb vaid märkida oma
registreeringu õigsuse kinnitamise ja muutmise taotlusel nii isikukoodi kui ka äriregistrikoodi.
Kõik taotluste blanketid on kättesaadavad registri kodulehel.
Kui ettevõtjal väljaprintimise võimalus puudub, saab blankette
vallavalitsusest.
Andmete õigsust saab teha ka
elektrooniliselt läbi x- tee ettevõtjaportaali. Täpsemad juhised
leiab registri avalehel oleva lingi
alt “Muudatused”.

Kes on Aasta Ema 2009?

Seenioride kogu juhatuse liige
VELLO SOOTS

SANGASTE VALLA
konstaabel Ülo Kets
Teisipäeval 9.00-10.00
Sangaste vallamajas, GSM:5330 7157.

kell 10.00
kell 10.30
kell 12.00
kell 13.30

ttevõtjad, kes omavad registreeringut majandustegevuse registris on kohustatud
oma andmeid kontrollima registri veebilehel http://mtr.mkm.
ee/ ning oma andmete õigsust
kinnitama, esitades selleks vallavalitsusele vastava täidetud
avalduse. Mainitud toiming peab
olema tehtud hiljemalt 15. aprilliks käesoleval aastal.
Kui registreeringu õigsuse
kinnitamine ununeb, siis peatatakse registreering. Kui kuue kuu
jooksul ei ole ettevõtja esitanud
kinnitust registreeringu õigsuse
kohta, siis kustutatakse registreering registrist.
Oluline on ka see, et ettevõtja
tõepoolest isiklikult kontrolliks
oma andmeid ja veenduks nende õigsuses. Juhul kui andmed
on muutunud või registriandmetes esineb viga, on ettevõtjal
võimalik nende parandamiseks

Praegusel ajal on probleeme kõigil,
pensionärid kaasa arvatud. Märtsikuu
lõpupoole avame seltsitare asukohaga
Pühajärve tee 30.
Saame seal kokku ja arutame, kellel
on oma mõtteid või huvitavaid ideid
meie ellu muutuste toomiseks.

Valga konstaablijaoskond
Puiestee 4, 68203 Valga

11. aprill
RESTU
KEENI
MÄGISTE
PUKAMÕISA

E

Uut Seenioride
kogu tegevuses

PUKA VALLA
vanemkonstaabel Aarne Vihm
Esmaspäeval kell 9.00-11.00 Puka
vallavalitsuses,
tel. 766 9418; GSM: 5342 6651
Otepää patrull

Majandustegevuse registris registreeritud ettevõtjad peavad kinnitama
oma andmete õigsust 15. aprilliks

20. märtsil 2009.a. sõlmisid Valga
maakonna I jäätmeveo piirkonda
kuuluvad omavalitsused: Valga linn,
Karula, Tõlliste, Taheva, Sangaste,
Otepää ja Õru vald ning AS Cleanaway ainuõiguse andmise lepingu
korraldatud jäätmeveoks.
Lepingu kohaselt omab AS Cleanaway järgnevaks kaheks aastaks
ainuõigust osutada jäätmeveo teenust
Valga linna I piirkonnas, Karula,
Tõlliste, Taheva, Sangaste , Otepää ja
Õru vallas korraldatud jäätmeveo-ga
hõlmatud jäätmete osas.
Korraldatud jäätmevedu alustatakse
01. juulil 2009.a.

Otepää konstaablijaoskond

7

18. aprill
VOKI
NÕUNI

Otepää Invaühing
20-aastane
Koosviibimine toimub
21. aprillil kell 14.00 Tehvandi
Spordikeskuses.
Liikmete eelregistreerimine
15. aprillini.
Info tel 7655 330, E.Saar

kell 09.00
kell 10.30

Rebase
talu pakub:
4
4
4
4

istikute ettetellimine
kevadine oksalõikus

Valmistame Teie
toorainest
teenustööna Teile
sobivaid-meeldivaid
tooteid.

haljastus
haljastusnõu andmine

tel. 5286 605, 7667 424
(õhtuti)

www.rebasetalu.net

Tel. 7654 280, 7655 824

tasulist transporditeenust
Väikebuss Renault Trafic (8+1 kohta).
sõidukilomeeter
ooteaeg

– 8.00 krooni,
– 50.00 krooni.

Informatsioon bussi kasutamise võimaluste kohta telefonil
766 8590 (Helle Kuldmaa).

Edgari Trahter valmistab
peo- ja peielaudu ja
pakub nii kohapeal kui ka
kaasa tellimiseks maitsvaid ja koduseid toite.
Kaunist kevadet kõigile praegustele ja tulevastele klientidele!
Info telef:

7666 558,
5343 4705

Otepää AMSi

Otepää Seikluspark OTSIB

Tehvandi vaatetorni

administraatorit.
1. juunist kuni 30. september,
tööpäevad K-P.
CV koos saata palgasooviga
info@seikluspark.ee hiljemalt 1. maiks.
Eeldame: kahe võõrkeele oskust

suhtlemistasandil ja elementaarset
arvutikasutamise oskust.
Info:

i nf o@ sei k l uspa r k . ee.

liikmetele

Traktor 250 krooni,
haagis 150 krooni.

Info tel.
7663 751 või 5348 4378

Aasta üldkoosolek ja valimised toimub laupäeval,
28. märtsil 2009. a.
algusega kell 11.00 Otepää
aiandusmajas, J.Hurda 5.
Päevakorras aruanded,
2009. aasta tööplaan,
valimised. Liikmemaksude
vastuvõtmine.
Palume kaasa võtta AMSi liikmeraamat.
Juhatus

Mälestame kauaaegset naabrit

ENDLA KIKAST

Avaldame kaastunnet õpetaja
Annile perekonnaga abikaasa

18.08.1928 - 17.03.2009
Perekonnad Saan, Kirbits, Pukk,
Punnar, Leius, Luule, Luile, Leidi,
Leida ja Helju.

1946.a. kooliminejad ja Osvald
Tiirmaa järeltulijad

Muld mälestust matta ei suuda…
UUDO ROOTSMA
11.07.1930-28.03.2006
Kolmandal surma-aastapäeval mälestavad Sind
lesk ja pojad peredega.

ANTON HERMANNI

KUULUTUSED
Küttepuud odavalt. Telef 5666
6900
Müüa maja Otepääl otse omanikult. tel. 5285159

SA Otepää Ter visekeskus pakub

HIN N AKIR I :

27.-29 märtsini toimub Tartu Näituste
messikeskuses VI mootorratastele ja
sellega seonduvale pühendatud mess
Samal ajal ka messid Suvi 2009 ja
Suvekodu 2009,
info: www.tartunaitused.ee/motoexotika
ja www.tartunaitused.ee/suvi

Audiitorteenused. Raamatupidamisteenused. Tel. 5087 175
AT Audiko OÜ
Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.
Teen pottsepatöid. 5523 522, 5397
6423. Toivo
Müüa lõhutud küttepuud, erinevad pikkused. Transport. Telef.
5216 874
Otepääl haljastustöödega tegelev
ettevõte pakub tööd kohusetundlikule haljastustöötajale. Soovitavalt B-kategooria juhiload ja isikliku
auto kasutamise võimalus. Info tel.
7 333 660, 53 311 802.
Müüa kasutatud rehve, alates 400,paar. Tel. 5550 0178
Müüa kütteklotsid 20 cm, 21kr/
kott. Vedu tasuta. 5344 6470

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

507 1256 / Raido

ARNO KOLLAK

13.12.1937 - 20.03.2009

MADIS POPP

14.08.1958 - 23.03.2009

Välja üürida, müüa 3-toal mug
korter, Otepääl. Vahetatakse korter Tartu kesklinnas palkmajaga
Otepääl. 5158 137 okv@hot.ee
Otepääl anda üürile mugavustega
2-toalised korterid alates 1. aprillist ja 1. maist 2009. Tel. 7348 470
ja 5020 797.

TÕNU-JAAK TEDER
15.11.1947 - 21.03.2009

surma puhul.

Avaldame kaastunnet abikaasale,
tütrele ja vennale

Jahedate vihmade jalad
astuvad aeglaselt üle su pea,
pilvede hajuvad jooned
näitavad teed sinu koju...
(V.Luik)

SIRJE KÕIV

ARNO KOLLAKU

28.08.1955-25.03.2009
Kallist klassiõde mälestavad 46.
lend ja õpetaja Ants Sander.

Sugulased Otepääl

Ärasaatmine Otepää leinamajast
29. märtsil 2009 kell 12.00
Ilmjärve kalmistule.

kaotuse puhul.

TÕNU-JAAK TEDER

15.11.1947-21.03.2009
Sügavas leinas mälestame ausat
ja heatahtlikku naabrit.
Siiras kaastunne kauaaegsele ja
sõbralikule majanaabrile Signele
armastatud elukaaslase ning tütrele
isa kaotuse puhul.
Pühajärve küla Kannistiku Kaks
majarahvas

Päev jõudis õhtusse…

ENDLA KIKAS

(sünd. LILLEMAA)
19.08.1928-17.03.2009
Südamlik kaastunne õde Ainole ja
õde Lainele perega.
Mälestavad sinu sünnikodu
naabrilapsed.
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Millal suur laskesuusatamine Otepääle jõuab?
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni president Aivar Nigol
viibis 13.-22. veebruaril Koreas, kus toimusid laskesuusatamise
MMvõistlused.

S

el aastal toimusid laskesuusatamise maailmameistrivõistlused
Pyeongchangis, Koreas. Miks just
sellises riigis ja sellises kohas? Oleme ju
harjunud, et laskesuusatamise võistlused toimuvad Kesk-Euroopas või siis
Põhjamaades, kus ala populaarsus on
ülikõrge ning tagatud on publikumenu
ja meediahuvi.
Järjepidev töö viib sihile

Millist Otepääd me tahame?

V

alla üldplaneering on avalik
kokkulepe, milles tuleb saavutada erinevate maaomanike,
ettevõtjate, Otepää valla elanike,
ametkondade ning poliitikute ja
teiste huvigruppide ühine seisukoht Otepää valla tulevikust ning
arengutest lähema kümne- viieteistkümne aasta jooksul.
Otepää valla üldplaneeringu
koostamine jõudis etappi, kus
eskiis toodi esmakordselt avalikkuse ette. Õnneks oli otepäälaste
reaktsioon kiire ja nad polnud ka
kitsid oma arvamuste esitamisega
nii eskiisi arutelul kui ka kirjalike
ettepanekute tegemisel.
Minule ja paljudele teistele oli
suureks üllatuseks hoonestusalade nii suurte vahekauguste (400,
500 ja 800 meetrit) sissetoomine
planeeringusse. Hakata meie
künklikul maastikul mõõtma joonlauaga hoonetevahelisi vahemaid
tundub väga kummaline ning tegelikke olusid mittearvestav. Ainuke numbriline suurus hajaasustuses võiks olla hoonestada lubatav
krundi minimaalne suurus. See
suurus peaks olema piirkonniti
erinev. Arvestada tuleks maaomanike ja külaelanike ettepanekuid
ning piirkonna eripära.
Arvamusi on väga erinevaid. On
neid inimesi, kes arvavad, et regu-

leerida poleks vaja üldse midagi,
on ka neid, kes tahaks tänase
seisu konserveerida. Planeerijate
ja vallavalitsuse ülesanne ongi
saavutada suuremat enamust
rahuldav kompromiss. Lõplike
otsuste tegemisega ei tohiks liialt
kiirustada. Kired peavad jõudma
jahtuda.
MTÜ Jätkusuutlik Otepää nimel tegime 23. märtsil toimunud
koosolekul ettepaneku, et Otepää
Looduspargi territooriumil võiks
mittemetsamaal asuv minimaalse hoonestatava krundi suurus
olla 2 hektarit ja metsamaal 8
hektarit. Kindlasti peaksid reeglid
väljaspool Otepää Looduspargi
territooriumi olema leebemad, kui
looduspargis. Mulle ongi jäänud
mulje, et Otepää vallavalitsus
tahab ise looduspargi reeglid
tuua ka väljaspoole looduspargi
territooriumi. Kas otepäälased ise
seda tahavad?
Kindlasti tahavad planeerijad
ning Otepää vallavalitsus teha
meie vallale väga head üldplaneeringut. Vallavalitsus on seni viinud
muudatusi üldplaneeringu eskiisi
sisse väga operatiivselt. Palun
avaldage arvamusi ja tehke oma
ettepanekuid.

10. märtsil toimus Otepää valla üldplaneeringu eskiisi tutvustus. Kohal oli saalitäis
huvilisi, enamik neist maaomanikke. Oli
ka asutuste, ettevõtjate ja arendajate
esindajaid. Üldplaneering tekitas elavat
arutelu.
Avaliku arutelu avanud Otepää vallavanem Meelis Mälberg rõhutas, et tegemist
on eskiisi, mitte lõpliku variandiga ning
oma ettepanekuid on võimalik teha kõigil
huvigruppidel.
Otepää valla ülplaneeringut aitab teha
Tartu konsultatsioonifirma Hendrikson
& Ko, eksperdina on kaasatud keskkonnaekspert Arvo Järvet Tartu Ülikoolist.
Ülevaate üldplaneeringust, selle ülesehitusest andsidki Pille Metspalu ja Marika
Pärn firmast Hendrikson & Ko. Arvo Järvet rääkis keskkonnamõju strateegilisest
hindamisest.
Üldplaneering on omavalitsuse ruumilist
arengut suunav raamdokument, millega
määratakse ruumilised arengusuunad

OLEV MATT

Pyeongchang taotles luba olümpiamängude
läbiviimiseks 2010. aastal ja jõudis koos
Sotšiga 2014. aasta mängude toimumiskoha valimisel viimasesse vooru. Korealased
on veendunud, et 2018. aastal ehk kolmandal katsel toimuvad taliolümpiamängud
Pyeongchangis.
Meile tutvustati taliolümpiaks ettevalmistust, spordirajatisi, olümpiaküla ning
anti ülevaade majutus-, puhke- ja vabaaja
veetmise võimalustest.
Korralduskomitee esimees kinnitas, et
taliolümpia korraldamiseks ollakse juba
praegu valmis. Korralduskomitee hoone
viimaselt korruselt avanes imeilus vaade
olümpiakülale ja spordirajatistele veendumaks, et see tõepoolest nii ka on. Silma jäid
mäesuusatamise keskus, valminud hüppemäed, suusarajad ja suusastaadion, lasketiir
ning hulga sportlaste ja võistkondade majutamiseks püstitatud kõrghooned. Mõeldud
on ka osalejate ja pealtvaatajate transpordile
– rajatud uued teelõigud ning välja arendatud rongiühendus, et teekond võistluspaika ei kestaks üle 10-15 minuti.
Teele jäid kaks muuseumit (põhimõttelt sarnased meie Roccal Mare
Vabaõhumuuseumiga), kaunis Jaapani
meri ja suplusrand. Tuur lõppes Woljeongsa
budistliku templi külastamisega, mis on
rajatud 643. aastal. Lisaks on magnetiks
templi ümber kulgev rada, mida ümbritseb 500aastane allee.

Tuleb julgeda unistada ja teha
kõik olenev, et need täituksid
Juba laskesuusatamise MMvõistluste
korraldusõiguse saamist tuleb pidada
suureks kordaminekuks. Võistluste alguspäevadel pandi korraldajate võimekus
mitmeti proovile. Lahvatas dopinguskandaal ning nagu sellest veel vähe, muutusid ilmaolud äärmiselt ebasoodsaks (tugev
vihm ja kõrged plusskraadid). Võistluste
avapidu tuli üldse ära jätta ning piirduda
üksnes vastuvõtuga võistkondade esindajatele, meediale ja kutsutud külalistele.

Ööpäevaga sulas võistlustrassil lumi umbes
25 cm ulatuses. Samas oli kunstlund varutud vaid piiratud koguses, kuna lumega ei
ole seal varem kunagi probleeme olnud.
Õnneks pööras ilm miinuskraadidesse.
Võrreldes MM-i nn vanade laskesuusatamise riikide korraldusega , siis võistluste
tehniline läbiviimine (eriti esimestel päevadel) jättis paljuski soovida.
Näiteks selgus ametlikul treeningul, et rada
ja lasketiir on ettevalmistamata ning treeningut pole määratud ajal võimalik alustada.
Ka võistluste ajal raja tähistamine ja turvamine jättis soovida. Palju kõneainet tekitas
Björndaleni „lõikamine“ jälitussõidus.
Majutuse, toitlustuse ja muu olme
osas ei saanud aga midagi halba öelda.
Toitlustamine oli üle keskmise taseme või
isegi väga hea. Kriitikat võib teha vaatajaskonna vähese huvi ja vaba aja kava osas.
Sellist suurvõistluste hingust, nagu KeskEuroopas, ei olnud.
Puudus tänavamelu, pubikultuur ning

võimsad after-partyd, nagu see on Saksamaal,
Itaalias ja Põhjamaades.
Kokkuvõttes leidsid pealtvaatajad ja hindajad, et võistlused läksid (väikeste mööndustega) siiski korda ja Korea sai vaatamata raskustele hakkama. Rahul oli ka Rahvusvaheline
Laskesuusatamise Föderatsioon (IBU), kes
on viimastel aastatel püüdnud laskesuusatamist maailmas populariseerida ning laiendada nende riikide hulka, kus toimuvad
rahvusvahelised võistlused.

Tehvandi Spordikeskus on saanud umbes
60 miljonit krooni eurotoetust – võimaldavad välja ehitada Tehvandi staadioni ning
rajada staadionihoone. Nende investeeringute järgselt on võimalik taotleda A-litsentsi, mis loob eeldused kõigi tiitlivõistluste
taotlemiseks.
Tuleb olla järjekindel ning liikuda
samm-sammult uute eesmärkide suunas.
2007. aastal korraldati Otepääl edukalt
MMvõistlused suvebiatlonis, 2008. aastal
viisime läbi IBU CUPi suvebiatlonis.
Järgmisena on soov korraldada talviseid
võistlusi. Esimene võimalus on 2010. aasta
märtsi esimesel nädalal toimuvad Euroopa
meistrivõistlused laskesuusatamises.
Eesmärk on jõuda aga talvise MKetapi ja
miks mitte ka MMi korraldamiseni. Nende
võistluste Otepääle toomisest saame rääkida alates 2014. aastast. Kuni selle ajani on
võistluspaigad rahvusvahelise alaliidu poolt
sisuliselt ära otsustatud.
Et saada nö jalga ukse vahele, on kõigepealt vajalik A-litsentsi olemasolu ning soov ja
valmisolek MK talvise etapi korraldamiseks.
Konkurents MKetappide ja MMi saamiseks
on väga tihe. Võistlusi antakse eelkõige sellistesse keskustesse, kus on olemas tehnilised
võimalused, inimressurss ja finantsvõimekus. Üha enam saab määravaks see, mida
korraldajad osavõtjatele pakuvad (nt tasuta
majutust ja transporti vms).
Need on väga suured summad, aga vaata-

mata sellele püüavad taotlejad üksteist erinevate boonustega üle trumbata, et igal juhul
võistlusi saada. Praktika näitab, et ülioluliseks on riiklik, regionaalne ja omavalitsuste
tugi, kuna peetakse tähtsaks turismisektori
arengut ning kaasnevat reklaami. Meil on
veel piisavalt arenguruumi.

Mida on Otepääl vaja teha, et
saada talviste võistluste korraldamisõigus?
Otepääl on juba praegu tänu uuele lasketiirule ning headele radadele väga head
võimalused rahvusvaheliste laskesuusatamise võistluste korraldamiseks. Tehvandi
lasketiir ja spordikompleks omab B-litsentsi, mis tähendab, et on võimalik korraldada
rahvusvahelisi võistlusi (va talvised MK- ja
MMvõistlused).
Viimaste nädalate positiivsed otsused –

Fakte Pyeongchangi kohta. Populaarne suusaja mäesuusakeskus ning golfikeskus Aasias.
Umbes 700m üle merepinna, umbes 2 tunni tee
kaugusel pealinnast Söulist. Rahvaarv 46 000 el.
Üks populaarseimaid turismi sihtpunkte Koreas:
aastas külastab puhkekeskust üle 20miljoni inimese. 56 000 voodikohta (hotellid, pansionaadid,
apartemendid).
Korraldatud rahvusvahelised võistlused: Aasia
talimängud, MK etapid laskesuusatamises,
uisutamises, mäesuusatamises, 2009. a. lumelaua
MMvõistlused ning naiste MMvõistlused kurlingus. Laskesuusatamise staadion ja rajatised läksid
maksma üle 20 miljoni USA dollari.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni
president Aivar Nigol

Otepää valla üldplaneeringu eskiisi tutvustati
avalikul koosolekul
ning seatakse maa-aladele üldised arendus- ja kasutustingimused, detailplaneeringu kohustusega alad ja juhud väljaspool linna, määratakse tingimused, mis
tagavad rohelise võrgustiku toimimise,
miljööväärtuslikud hoonestusalad, puhkeja virgestusalad, transpordi- ja tootmismaad jne.
Üldpaneering on ühiskondlik kokkulepe,
mis sätestab, mida, kus, mis tingimustel ja
kas üldse ehitada, selle eesmärgiks on tagada valla tasakaalustatud areng. Teisisõnu, üldplaneeringu ülesanne on tagada,
et kellegi ehitamise soovi realiseerimisel
ka tema naabrite huvid ning valla üldised
arenguvajadused ja põhimõtted oleks
arvestatud.

Arutelu peateemaks kujunes elamuehitamise arengusuunad Otepää vallas. Kõige enam tekitas küsimusi tühjaks jäänud
talukohtade taastamine, mis arvestades
Otepää valla territooritooriumil olevat
maastikukaitseala kaitsekorda, pole seni
alati võimalik olnud. Samuti oli palju
küsimusi kinnistute suuruse, eluasemekohtade vahekauguse määramise ja ka
selle kohta, miks erineb praegune üldplaneeringu eskiisi kaart tunduvalt eelmisest
eskiisi kaardist.
Planeerimisspetsialisti Merle Antoni
sõnul on üldplaneeringu eskiisile kantud
kogu info, mis koguti külakoosolekutelt,
valdkondlike töörühmade ettepanekutest,
algatatud detailplaneeringute eskiisidest

jne., ehk kõik esialgsed soovid.
Väga oluline on leida ruum ja võimalused ettevõtluse arenguks, töökohtade loomiseks ehk planeerida turismivaldkonnale
lisaks ka tootmismaid. Seda tuleb aga teha
arvestades kõikide huvigruppide huve.
Ülplaneeringu eskiis oli valla kodulehel
üleval kuni 18. märstini k.a. Selle ajani sai
saata oma ettepanekuid. Seejärel toimub
ettepanekute menetlemine ning eskiisi
täiendamine ja parandamine ning koostöö
Keskkonnaametiga. Pärast seda on täiendatud üldplaneeringu eskiisiga võimalik
tutvuda valla kodulehel ja teha oma ettepanekuid.
Seejärel kaalub vallavalitsus täiendavate
avalike koosolekute pidamise vajadust.

Kui vallavalitsuse hinnangul on planeering valmis kooskõlastamiseks, saadetakse see erinevatesse ametitesse ja
naabervaldadesse kooskõlastmiseks.
Peale kooskõlastamist läheb planeering
volikogule vastuvõtmiseks.
Kui volikogu on üldplaneeringu vastu
võtnud, pannakse üldplaneering avalikult välja neljaks nädalaks. See on aeg,
kui vallakodanikud saavad veel kord
ametlikult ettepanekuid ja vastuväiteid
esitada.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

