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Kaua tehtud, kaunikene
Kolmapäeva, 10. veebruari
õhtupoolikul ootas uue
kuue saanud värskelõhnaline Otepää Gümnaasiumi
renoveeritud õppehoone
oma rüppe vallarahvast,
kaugemaid külalisi, endisi
ja praeguseid õpilasi ning
koolitöötajaid.
Enam kui viis kuud kitsastes tingimustes kestnud õppetöö oli finišisse
jõudnud ning kauaoodatud
põhjalik remont vanas õppekorpuses lõppenud.

Olümpiaadide Valgamaa piirkonnavoorude parimad

2X MONIKA OTROKOVA

30. jaanuaril toimus Valga Gümnaasiumis
üleriigiline keemiaolümpiaadi piirkonnavoor 8.-12. klasside õpilasetele. Osales 66
õpilast üheksast koolist.

O

ma silm on kuningas ning et
seda ilu mitte ainult koolirahva
enda kaemiseks jätta, avaneski
huvilistele võimalus osa saada pidulikust
kontsert-aktusest ning sellele järgnenud
retkest mööda maja.
Aktusel esinesid kooli koorid ja
etlejad. Ürituse kandvaks talaks kujunes direktor Aivo Meema ajalootund
vastavasisulise slaidiprogrammi taustal.
Koos vallavanem Aivar Pärliga tänati
ehitajaid ning kõiki suurettevõtmise
toetajaid.
Sõna võtsid maavanema ülesannetes
Kalev Härk ja Valgamaa Omavalitsuste
Liidu esimees Madis Gross. Kalev
Härk kinkis gümnaasiumile Valga
maakonna lipu.
Aulale sisekujunduse teinud Jarek
Ruljand andis direktor Aivo Meemale
üle viimase elemendi aula kujunduses
– gümnaasiumi logo, mis käib kõnepuldi külge.

w w w. o t e p a a . e e / o t

Vasakult: linti lõikavad maavanema ülesannetes Kalev Härk, AS Telora-E esindaja Einar Mitt, Valgamaa
Omavalitsuste Liidu esimees Madis Gross, Otepää vallavanem Aivar Pärli ja Otepää gümnaasiumi direktor Aivo Meema.

uuema sõnaga. Teistest eristuvad aga
eelkõige omapärane keelteklass, arvu-

tiklass ning poiste tööõpetuse ruumid.
„Kes oskas mõni aasta tagasi unistada,

et meie õpilastel on kunagi nii head
võimalused keeleõppeks!“ täheldas
kooli vilistlane, praegune ajakirjanik
Viivika Eljand oma vanu klassiruume
uudistades.

Kaks pikka söögitundi
Õppetöö uutes ruumides algas 11.
veebruaril ning samal päeval käivitus
ka koolisöökla täiesti uus toitlustussüsteem.
Kooliperel on nüüdsest kaks pikka
söögitundi, mille jooksul saavad kõik
rahulikult kõhtu täita, sõpradega suhelda, õpetajaga vestelda või interneti abil
maailmaga kursis olla.
Koolihoone rekonstrueerimistööde
eest said Otepää vallavalitsuse aukirjad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus,
AS Koger & Partnerid, OÜ Melotrix
Grupp, AS Telora-E ja OÜ Prodecoro
ning Tarmo Karu, Harto Vallimägi,
Eigo Tilk, Peeter Aunapu, Jarek
Ruljand, Einar Mitt ja Peeter Holts.
Otepää gümnaasiumi rekonstrueerimise maksumus oli 19 miljonit krooni, millest enamuse kattis KOIT-kava
projekt, Otepää valla omaosalus oli 3,6
miljonit krooni.

Võimlast sai uhke aula
Kool on saanud uue näo nii seest kui
kaväljast, kuid küllap suurimateks
„tõmbenumbriteks“ kujunevad nn
klaaskoridor, 250kohaline söökla.
Mõistagi ka uhke rõdu ja majesteetlike
lühtrite ning hea akustikaga aula.
„Oleme sellist luksust, kus lapsed
tõeliselt kultuurses miljöös saavad
tantsida, laulda ja näidelda, oodanud nii
kaua, et praegu ei suudagi veel uskuda
selle olemasolusse,“ oli huvijuht Terje
Aasaroht vaimustuses. „Ja kui uhkeid
üritusi ning etendusi meie saalis nüüd
korraldada saab!“
Tundmatuseni on muutunud kõik
klassiruumid, olles varustatud tehnika
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Meie piirkonnast olid parimad
8. klass
I koht Kristiine Aluvee (Otepää Gümnaasium, õp. Tiiu Sander)
II-III koht Rauno Umborg (Otepää Gümnaasium, õp. Tiiu Sander)
9. klass
II-III koht Remi Leopard (Pühajärve Põhikool, õp. Peeter Kangur)
II-III koht Andre Ostrak (Pühajärve Põhikool, õp. Peeter Kangur)
10. klass
I koht Helen Aluvee (Otepää Gümnaasium,
õp. Tiiu Sander)
III koht Maiko Plinte (Otepää Gümnaasium,
õp. Tiiu Sander)
11. klass
I-II koht Viljar Mitt (Otepää Gümnaasium,
õp. Tiiu Sander)
12. klass
III-IV koht Ruth Ruusmäe (Otepää Gümnaasium, õp. Tiiu Sander)
Saksa keele olümpiaadi Valga piirkonnavoorus 10.-12. klasside õpilastele osales
kolm õpilast kahest gümnaasiumist. Arutlevaks kirjandiks oli aega 2 tundi, pikkus
350 kuni 450 sõna.
Kolmanda koha sai Silja Kukk (Otepää
Gümnaasium, õp. Katrin Keremäe).
OT

Eesti Vabariigi 92. aastapäeva tähistamine
Otepääl
23. veebruaril kell 18.00 toimub Otepää
Gümnaasiumi vastvalminud aulas Eesti Vabariigi 92. aastapäeva pidulik tähistamine.
Vallavanem Aivar Pärli annab kontsertaktusel üle valla medalid. Otepää valla
medali pälvisid tänavu Pühajärve Põhikooli
inglise keele õpetaja Ene Kelder ja Otepää
giid Ene Pooland.
Samuti tunnustatakse eksliibrisekunstniku Ago Kivi korteripõlengule päästjad kutsunud Otepää koolipoissi Kenari Krindalit.
Kontserdil esinevad Otepää Gümnaasiumi koorid ja Eveko koor. Koore juhatavad Vilve Maide, Eve Eljand, Pille Möll,
kontsertmeister Katrin Nuume.
Kontserdile on oodatud kõik!
MONIKA OTROKOVA

12.- 14. veebruaril toimub Tallinnas Eesti Näituste
messikeskuses 19. rahvusvaheline turismimess
Tourest 2010. Valgamaa osaleb Puhka Eestis hallis
ühisel messipinnal koos Võru- ja Põlvamaaga.
Touresti messi avamisel edastavad messikülalistele
küllakutse maavanema ülesannetes Kalev Härk ja
Birgit Varjun.
Messikülalisi oodatakse uudistama, milliseid paiku
ja sündmusi tasub sel aastal Valgamaal ja Otepääl
külastada. Muuhulgas tutvustatakse uudsetena algavat Otepää talvefestivali, Kagu-Eesti ühist külastus-

Turismimessil Tourest 2010 Tallinnas

on esindatud ka meie piirkond
mängu „Muhedad elamused Eestimaa lõunaservas“,
Valgamaad läbivat Põhja-Lätit ja Lõuna-Eestit
ühendavat rattamarsruuti „Tour de LatEst“ ja selle
avamisüritust maraton-matka selle aasta juulis.
Valgamaa messiboksis pakutakse maitsta head
ja paremat toidukraami: Sangaste linnase putru,

AS Bacula moose ja mahlasid, Atria lihatööstuse
tooteid, Metsise hotelli ja Nakatu talu põdralihavorsti,
Sangaste Rukki Maja leivapallikesi ja kodust rukkileiba ning mesiniku Rein Männiste mesilaste mett.
Samuti pakuvad oma köögist pärit suupisteid hotell
Karupesa ja GMP Clubhotel.

Vabariigi aastapäeval,
24. veebruaril
11.00 jumalateenistus Otepää Maarja
kirikus
11.45 pärgade asetamine Vabadussõjas langenute ausambale
Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää
Üksikkompanii
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AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
Määrati kolmeks aastaks SA Valgamaa
Arenguagentuur nõukogu liikmeks Georg
Gorbatenko.
Otsustati lubada ASil Otepää Veevärk
maksta AS Otepää Veevärk nõukogu esimehele tasu suuruses 3000.- krooni (bruto)
kuus.
Määrati projekteerimistingimused
Peeter Nõmmikule elamu, asukohaga
Vidrike küla Otepää vald Suure-Peetri
maaüksus ehitusprojekti koostamiseks;
Indrek Tiidole elamu, kahe abihoone
ja sauna ehitusprojektide koostamiseks
Kaurotootsi küla Kauru 12 kinnistule;
OÜle Otepää Oskar asukohaga VanaOtepää küla Otepää vald Oskari maaüksus
sigalakompleksi rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati kasutusluba SAle Tehvandi
Spordikeskus Tehvandi suusastaadioni ja
ekstreempargi lumetootmisvee torustikule
ja ringistamise torustikule Olümpiakeskus
Tehvandi maaüksusel Nüpli külas.
Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Karupea 10/0,4kV mastalajaama, maakaabelliinide ja kaablikilpide püstitamiseks
seoses Taga-Karupea maaüksuse liitumisega elektrivõrguga Vidrike külas Otepää
vallas; OÜle Otepää Oskar sigalakompleksi rekonstrueerimiseks Vana-Otepää külas
Otepää vallas; ASle Merko Ehitus Otepää
vee- ja kanalisatsioonivõrgu rekonstrueerimiseks Otepää linnas, Otepää külas ja
Nüpli külas.
Peeti võimalikuks Pikkmetsa katastriüksuse jagamine ja kinnistule nime andmine;
Kastolatsi tee 3/5 katastriüksuse jagamine
ja kinnistule nime andmine.
Volitati Otepää vallavalitsuse menetluses
olevate detailplaneeringute koostamise,
koostamise tellimise ja finantseerimise alaste lepingute sõlmimiseks Merle Antonit.
Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu koosseis alljärgnevalt: Mati Lüdimois,
Margo Meri, Kiido Levin, Ene Prants,
Malle Mõttus, Andres Urm, Lii Peterson.
Moodustati kirjaliku enampakkumise
(vara rent: Munamäe 8a ja 4a) menetluse läbiviimiseks komisjon koosseisus:
Kristjan Rõivassepp, Ülle Veeroja, Urmas
Jaagusoo.
Otsustati omistada Otepää medal
Ene Keldrile (Kelder), Ene Poolandile
(Pooland).
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks perioodideks 01.10.2009.a
– 30.04.2010.a ja 01.10.2010.a -30.04.2011
üks taotluse esitanud isik.
Rahuldati kahe isiku taotlused korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks.
Anti nõusolek MTÜle Öökull viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil projektlaager ajavahemikus 23.-29.08.2010.
a; Kristjan Palusalu Spordiklubile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil, Kääriku
Puhke- ja Spordikeskuses lastelaager ajavahemikus 13.- 19.06.2010.a.
Sõlmiti 1-toalise munitsipaaleluruumi
asukohaga Otepää vald Kannistiku maja
nr 4-8 üürileping.
Anti luba MTÜle Koos Kalale luba korraldada 13.02.2010 ajavahemikus 09.00
– 18.00 Pühajärve jääl ja rannal avalik üritus Kuldkala 2010; MTÜle Meediagrupp
Süd- Est korraldada ajavahemikus 12.02.21.02.2010.a Otepää valla territooriumil
ja Otepää linnas avalik üritus Talvefestival
2010.
Anti nõusolek laenude liitmiseks ja laenutähtaja pikendamiseks.
Määrati ühekordset abiraha ühele vallakodanikule.

Vallavanem kohtus Otepää
sõpruspiirkonna Tarpi lastega
2.-8. veebruarini viibisid Otepää Gümnaasiumil külas
õpilased sõpruspiirkonnast Saksamaalt Tarpist. Tarpi
õpilased kohtusid vallavalitsuses vallavanema Aivar
Pärliga.
Grupis oli ligi 20 7.-9. klassi õpilast Tarpi
Reaalkoolist, neid saatis sama kooli direktor.
Vallavanem Aivar Pärli andis lastele ülevaate Otepää
vallast ja vallavalitsuse tööst, hiljem oli lastel võimalik esitada küsimusi. Suurt elevust tekitasid Otepää
lumeolud ja ilus talvine ilm, kuna Tarpis talve praktiselt ei ole. Samuti meeldis lastele väga Otepää
Gümnaasiumi uus renoveeritud õppekorpus.

Hiljem oli kõigil lastel võimalik proovida vallavanema kabinetis vallavanema toolil istuda.
Tarpi vald Saksamaalt on olnud Otepää sõpruspiirkond juba pikemat aega, sel aastal täitub ühisest
koostööst 20 aastat. Põhiliselt on tehtud koostööd
hariduse ja kultuuri vallas. Varasematel aegadel on
kultuurikontaktid kahe piirkonna vahel olnud tihedamad, tänaseks on tihedamaks suhtlusvormiks jäänud
õpilasvahetused mõlema piirkonna vahel.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht

Vallavanem arutas Otepää
noortega koostööd
4. veebruaril kohtus vallavanem Aivar Pärli Otepää
Gümnaasiumi noortega, et arutada edaspidiseid
koostööplaane.
Arutelu käigus said noored esitada neid huvitavaid
küsimusi ning rääkida sellest, mida nemad tahaksid
teha. Vallavanem Aivar Pärli julgustas noori tulema
oma ideedega vallamajja ja neist rääkima.
“Minu jaoks on oluline, et noorte häält võetaks
kuulda, teinekord on just noortel väga häid ideid ja
mõtteid, mis on ka teostatavad,”sõnas vallavanem
Aivar Pärli. “Samuti on meie eesmärgiks see, et
noortel oleks Otepää vallas hea olla ja et nad pärast

õpinguid leiaksid ikka kodukanti tagasitee.”
Vallavanem pakkus välja idee luua vallavalitsuse
ja volikogu juurde nn. noorte nõukoda, mis oleks
noortele üheks võimaluseks lüüa kohaliku elu edendamisel kaasa. Noortekoda koosneks 6-7 erinevas
vanuses õpilasest ja saaks võimaluse valda puudutavates küsimustes sõna sekka öelda.
Arutelu käigus lepiti kokku, et nõukoja loomise
küsimuses saadakse vallavanemaga veelkord kokku
ja räägitakse noorte nõukoja loomisest juba täpsemini.

PLANEERINGUD
Teavitame Otepää Vallavolikogu poolt 02.08.2006
otsusega nr 2-4-460 algatatud Juusa-Peetri kinnistu
detailplaneeringu strateegilise keskkonnamõju hindamise aruande avalikust väljapanekust ja avaliku arutelu
toimumisest.
Detailplaneeringu eesmärgiks on Juusa-Peetri kinnistu (katastriüksus 63601:002:1384) osaline jagamine
äri ja elamu sihtotstarbega kruntideks, aladele ehitusõiguse määramine toitlustus- ja spordiasutuse, majutushoone-SPA rajamiseks ja hoonetele juurdepääsu
tagamine ning tehnovõrkude ja -rajatiste määramine.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärgiks on
hinnata arendustegevusega kaasnevaid mõjusid Otepää
Looduspargi, sh ka kui NATURA 2000 loodus- ja linnuala kaitse-eesmärgile ja maastikuväärtuste kaitsele ning
leida parim võimalik lahendus arendustegevuseks, et
tagada maastiku kaitse ning kaitse-eesmärkide täitmine,
muuhulgas selgitatakse välja maanteeäärse hoonestuse
rajamise funktsionaalsed, looduslikud ja esteetilised
tingimused. Arendaja on Gatsby OÜ (Gonsiori 32-1,
Tallinn).
Planeerimisdokumendi koostamise korraldaja on
Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ekspert on
Tõnu Oja (Sepavälja 39, Tartu 50115, 5037049, tonu.
oja@ut.ee. Planeerimisdokumendi kehtestaja on
Otepää Vallavolikogu (Lipuväljak 13, 67405 Otepää).
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandega
saab tutvuda Otepää Vallavalitsuses ja valla kodulehel
aadressil _http://www.otepaa.ee/_ - Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine.
Aruanne on alla laaditav ka aadressilt _http://taurus.
gg.bg.ut.ee/toja/juusapeetri/ <http://map.gg.bg.ut.ee/
toja/haanja/>_ ja koos planeeringu eskiisiga ka planeerija kodulehelt http://www.artes.ee/?id=335.
KSH aruande avalik väljapanek kestab 12. veebruarist
2010 kuni 09. märtsini 2010. KSH aruande kohta saab
kirjalikke ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi esitada kuni avaliku arutelu toimumiseni 10. märtsil 2010
planeeringu koostamise korraldajale või otse keskkonnamõju stateegilise hindamise eksperdile.
Keskkonnamõju hindamise aruande avalik arutelu
toimub kolmapäeval, 10. märtsil 2010, algusega kell
17.00 Otepää Vallavalitsuse ruumides. Samas toimub
ka detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu.

TEADE
Kui tunned huvi Arula küla mineviku,
oleviku või tuleviku vastu!
Saame kokku Lutsu talus
25.02.2010.a. kell 18.00,
peame plaani.
Osavõtust teatamine ja täpsustused
Voldemar Tasa
515 0092, 767 9893
arulakyla@gmail.com
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Saaniradade ümarlaud

Killuke Otepääd jõuab Luksemburgi

E

uroopa Liidu kirjaliku tõlke peadirektoraadi
eesti keele osakond soovib Eesti Vabariigi
aastapäeval teistele Euroopa Liidu riikidele
tutvustada Eestit.
Eestit tutvustavate materjalide seas on ka killuke
Otepääd – Luksemburgi poole saadeti teele ingliskeelsed Otepää imago trükised ja Otepää In Your
Pocket.
Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Mare Raidi
sõnul otsib turismiinfokeskus piirkonna trükiste
levitamiseks erinevaid kanaleid, mille eest ettevõtja
lisatasu maksma ei pea.
“Kutsun kõiki Otepää piirkonna ettevõtjaid osalema aktiivselt turismitrükistes, see investeering tasub
ennast alati ära,” rääkis Raid. “Näiteks trükises

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

Otepää In Your Pocket oli ettevõtjate standardinfo
tasuta, täiendava reklaamruudu sai lisatasu eest.”
Seni on trükiseid levitatud muuhulgas ka läbi Eesti
Välisministeeriumi, mis saadab oma kuludega trükiseid välissaatkondadesse. Ka Ettevõtluse Arendamise
SA Turismiarenduskeskuse abil on võimalik saata
piirkonna üldtrükiseid ilma lisatasuta välisesitlustele.
Mare Raidi andmeil on turismiinfokeskusel plaanis
välja anda suvehooaja trükis, mida levitatakse välisturgudel ja kohapeal. Esialgu on plaanis koostada
suvehooajaks Otepää In Your Pocket Nr 2, aga nii
selle kui ka teiste trükiste väljaandmine sõltub eelarvelistest võimalustest ning projektirahastusest.

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

Saaniradade projektimeeskond ootab
Otepää turismipiirkonna ettevõtjaid
mootorsaaniradade arendamisega seotud
ümarlauale esmaspäeval, 15. veebruaril
kell 17.00 Otepää Raekoja III korruse saali.
Lisainfo: Merlin Müür 766 4806; 515 7487

TARTU KELLADE ANSAMBEL
kutsub kontserdile
20. veebruaril kell 19.00
Otepää ”Palveränduri” kirikusse, Pärna 15.
Kavas kellamuusika läbi aegade.
Dirigent Mari Tooming.
Piletid 75.-/ 50.- müügil tund enne kontserdi algust

MONIKA OTROKOVA

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.

kohapeal.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 26. veebruaril.

12. veebruar 2010

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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Õppekäik „Jäljed lumel“

K

äesolev õppeaasta on Pühajärve koolis
keskkonna-aasta. Sellega seoses on
igal kalendrikuul oma teema ja pealkiri. Veebruar on meie koolis jäljekuu. 1. ja
2. veebruaril oli lasteaialastel ja algklasside
õpilastel võimalus käia metsas loomade tegutsemisjälgi uurimas.
2. veebruaril kogunesime koolimaja
ette, kus meid ootasid Margit Turb Otepää
Looduskeskusest ja jahimees Jan Ruukel.
Tutvumine jälgedega algas juba kooli õuelt, sest

meil avanes võimalus uurida koera käpajälgi.
Edasi suundusime lähedal asuvasse metsatukka. Eelmisel päeval oli sadanud rohkesti
lund ning kartsime, et äkki jääb meie jäljesaak
napiks. Kuid juba teekonna alguses nägime
rebase jäljerida ja saime teada, kuidas ta vahetevahel oma teel peatub ning kõrgemalt kohalt
ümbrust uurib.
Nägime veel kitse, saarma ja nirgi jälgi. Ise
õppisime tegema orava ning jänese jälgi. Lisaks
jälgedele saime ka palju uut teavet loomade

tegutsemis- ja liikumisviiside kohta. Õppimisele
vaheldust pakkusid vahvad mängud. Lapsed
polnud unustanud, et talv on metsaelanikele
raske aastaaeg. Igaühel oli midagi kaasa võetud,
küll seemneid, tangu, porgandeid ja muudki.
Poetasime need ühe murdunud kuuse alla, et
lumi toitu kinni ei mataks.
Suure elamuse pakkus tagasitee, kus tuli
sumada peaaegu põlvini lumes. Nüüd veendusime ise, kui raske on loomadel. Õppekäigu
lõpuks olime kõik hirmus väsinud, kuid rõõmsad ja palju targemad kui enne.
Suur aitäh Margitile ja Janile, kes meile sellise
toreda ürituse korraldasid!
Algklasside õpetaja KRISTA SUMBERG

T

Tort oli uhke ja rohkelt kaunistatud, õnnitluskaartid valmis, õhupallid meeleoluloomiseks
täis puhutud ja sõber, kellega käsikäes saali
peole minna, leitud. Rõõmsaid mänge ja naeru
ja tegevusi jagus kõigile kauaks. Lõunased
unenäod olid mõnusalt magusad, seda oli näha
magajate nägudelt.
Sünnipäevamuljeid meenutades mainisid
lapsed üheks toredamaks tegevuseks ise sünnipäevatordi valmistamist. Asja juurde kuulusid

vahukoorenoolijate valged “vuntsid” ja roosad
keeleotsad, sest iga natukese aja tagant tuli välja
selgitada, kas on piisavalt magus ja kas on ikka
kõik maitsed tunda.
PALJU ÕNNE MEILE,
rõõmsameelsed väikesed ja suured võrukaelad!
Suur tänu Snowtubingu mäe lahkele rahvale!
Võrukaela sõbralik pere

Kuidas Kenari kiirteade ühe elumaja
suuremast põlengust päästis

O

tepääl Kopli 5 ühes korteris sai küünlaleegist süttinud kardinast 18. jaanuari
hilisõhtul alguse tuleõnnetus.
Majavanem Leili Kont meenutab: “Kui
poleks olnud noormees Kenari Krindalit sel
momendil meie majast möödumas ja otsekohe
päästeametile helistamas, oleks tuli teinud palju
suuremat kahju.”
Nüüd ja tulevikuski tahavad majaelanikud
Otepää gümnaasiumi 11. klassi noormehe kiiret

ja ainuõiget tegutsemist kiita ja tunnustada.
Kenari enda sõnul oli see seletamatu jõud või
juhus, mis teda sel õhtul tuleõnnetuse paigale
tõi. “Tulin kooli spordihoonest raskejõustikutrennist. Tavaliselt lähen koju veidi otsemat
teed. Seekord astusin möödaKopli tänavat
. Seal nägingi maja alusmise korruse aknas
sähvatanud tuld ja selle järel juba leeki tõusmas. Helistasin kohe päästeteenistuse numbrile. Nemad jõudsid kiiresti kohale, mina seisin

samas paigas kustutustöö lõpuni…”
Majaelanikud Leili Kont ja Valve Uibo valvasid vaheldumisi aga hommikutundideni, sest
vingukahjustusi saanud üürnikul aidati mujale
ümber asuda.
Nüüd soovisid 8 korteriga maja elanikud
suuremale avalikkusele Kenari heateost teada
anda, tänada teda ja päästeteenistustkiire tegutsemise ja suurema tuleõnnetuse ärahoidmise
eest.
OT

Kuidas liigume Pähklikeses edasi?
Sellise küsimuse võime esitada iseendile, lapsevanematele, võimukandjatele ja kogukonnale üldiselt.
Lapsevanemad ja meie ise oleme vastused
leidnud ning seadnud uued sihid ja eesmärgid
lasteaia järgmise kolme aasta arengukavas.
Arengusuundade seadmine oli lihtsam, sest
vaatasime tagasi kolmele eelnevale aastale
ning tegime analüüsi, järeldused ja kirjutasime sisehindamise aruande, mille esitasime
Haridus- ja Teadusministeeriumile. Kuna oleme
oma tegevusi hinnanud pidevalt ja tundus, et
vajalik oleks kõrvaltvaataja pilk, esitasimegi
taotluse sisehindamise läbiviimiseks lasteaias. Kutsusime endile appi nö. kriitilise sõbra.
Haridus- ja Teadusministeerium määras meile
nõuniku Viive Vellemaa.
Sisehindamine lasteaias toimus 1. oktoobrist
1. detsembrini. Nõunik tutvus esitatud sisehindamise aruandega ning külastas seejärel lasteaeda. Oma tagasisidearuandes tõi ta välja lasteaia
tugevused ja tegi parendusettepanekud.

Tugevused:
Eestvedamine ja personali juhtimine – orienteeritus koostööle ja meeskonnatööle, kokkulepitud väärtuste järgimine, väärtustel põhinev
juhtimine, asutuse töötajate aktiivne kaasamine
juhtimisprotsessi.
Strateegiline juhtimine – tulemusliku sisehindamissüsteemi rakendamine, sisehindamisel
põhinev tegevuste planeerimine, oma tegevuse

kavakindel hindamine.
Koostöö huvigruppidega – tegutseb aktiivne
hoolekogu, tagasiside koolist, koostööprojektid
valla teiste lasteaedadega (koolitused, õppekäigud, ühisüritused), kohalike asutuste ja ettevõtjate kaasamine laste õppe- ja kasvatustegevuse
mitmekesistamiseks, info tõhus ja kaasaegseid
võimalusi rakendav vahetamine huvigruppide
vahel jne.
Õppe- ja kasvatustegevus – meeskonnatööna valminud õppekava, lapsekesksete meetodite
rakendamine, rõhk erivajadustega laste märkamisele ja toetamisele.

Parendustegevused:
õppeasutuse näitajad – tugevuste ja edasiste
parendusvaldkondade määratlemise võimalustena mõelda asutusel läbi ja kinnitada kriteeriumite puhul konkreetsed arvulised näitajad ja
võrrelda EHISe andmete alusel oma näitajaid
teiste samalaadsete õppeasutustega;
õppe-ja kasvatusprotsess, õppekava; õppekorraldus ja -meetodid – õuesõppe ja aktiivõppemeetodite aktiivsemaks kasutamiseks:
majasisese kogemuse jagamine, kokkulepped
planeerimiseks ja läbiviimiseks, ressursside
planeerimine;
ressursside planeerimine – lisavõimaluste
leidmine õpikeskkonna kaasajastamiseks ja

8. veebruaril etenduma pidanud Kuressaare Linnateatri TAPATÖÖ
JUMAL (Le dieu du carnage) on edasi lükatud 26. märtsiks
kell 19.00. Kehtivad ostetud piletid. Soovi korral maksame ostetud piletite raha tagasi pileti esitamisel Otepää
Kultuurikeskuses.
12. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Rahvamuusikute kontsert. Kokku saavad kõik väikesed
ja suured rahvamuusikud: Mõmmid, Karupojad, Pillipuu.
Külalistena naisansambel Kõueõied Hellenurmest.
Pärast kontserti kerge jalakeerutus ansambliga Pillipuu.
Sissepääs tasuta.

17. veebruaril kell 16.00 Otepää Kultuurikeskuses. Anu Kase
nimelise kammermuusika päeva kontsert.
18. veebruaril kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses. KINO:
Sherlock Holmes. Alla 12.a. mittesoovitatav. Pilet 25,-

Sünnipäevanädal Võrukaelas
uisupoisid kasvatasid lumehanged kaelani ja külmataat langetas termomeetrinäitu. Just sellise ilmaga oli Võrukaela lastel
mõnus soojas toas sünnipäevapidu pidada.
Et pidu oleks meeldejääv ja lõbus, tuli teha
ettevalmistusi mitu päeva. Nimekiri peotoitudest, saalikaunistamine, laulude – salmide
kordamine, õnnitluskaartide valmistamine
– kõigele oli vaja mõelda.
Tuisukuu teisel päeval läks õige pidu käima.

KULTUURIKESKUSES

IKT alaseks arenguks lasteaia juurde loodud
lapsevanemate ühenduse kaasabil või aktiivse
projektide kirjutamise näol.
Kokkuvõtteks kirjutas nõunik: Lasteaial on
piirkonnas hea maine, mille nimel panustab
kogu lasteaia meeskond.
Eripäradena välja toodud nimistust väärib
rõhutamist lastele liikumist soodustavate tingimuste võimaldamine – liikumistegevuste arvu
suurendamine ümbruskonna eripära arvestades
(suusa- ja mäesuusatrennid), loovliikumine,
matkad, spordivõistlused kohalike spordikuulsuste osavõtul jne.
Selline hindamine andis kindlustunde, et
oleme õigel teel. Teeme õigeid asju ja õigesti.
Samas toetavad nimetatud parendustegevused
kõige mõjusamalt laste arenguks vajalike tingimuste loomist, mida arvestasimegi arengukava
koostamisel.
Paraku ei kulge areng alati nii, nagu oleme
planeerinud. Oleme Otepää valla allasutus ning
peame arvestama valla kui terviku arenguga,
käima käsikäes volikogu ja vallavalitsuse otsuste ning valikutega.
Lasteaed saab kohe-kohe 37 aastat vanaks
ning murelikuks teeb, et kogu tehnovõrk ning
lasteaia õueala on väga kehvas seisus. Viimase
10 aasta jooksul oleme saanud lasteaiale uued
aknad ja katuse. Et Otepää oleks atraktiivne
noortele peredele, kes jääksid või tuleksid siia,

Muusikakool
17. veebruaril kell 16.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses
Anu Kase nimeline kammemuusika päev, mille põhirõhk
on õpilasansamblite kontserdil.
Žürii, mis koosneb professionaalsetest muusikutest (Kristo
Matson, Pille Taniloo ja üks Otepää Muusikakooli õpetaja), valib
välja kõige silmapaistvama koosseisu ning jätkates eelmise
aasta tava, tuuakse iga ansambli esinemises välja parim, mis
kajastub igale ansamblile antaval diplomil.
Kammermuusika päeval on välja antud hulgaliselt eripreemiaid
ja eriauhindu vahvatele koosseisudele. Parimatele on sel aastal
auhinnad välja pannud Otepää Seikluspark, Otepää Snowtubing,
Pühajärve Puhkekodu AS, Vanemuise Kontserdimaja. Toetavad
Otepää Vallavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali
Valgamaa Ekspertgrupp, Lihatööstus Edgar. Iga osavõtja saab
kingituseks ürituse logoga meene , mille valmistamisele aitas
kaasa OÜ Dikland.
Ajal, mil žürii teeb kokkuvõtteid, on noortel muusikutel võimalus
kuulata Tartu Laulustuudio “Fa-diees” laululaste esinemist.
OOTAME KÕIKI KUULAMA JA VAATAMA, sest noor muusik
vajab esinemiskogemust ja mis võiks pillimängijaid veel rohkem
rõõmustada kui saali täis sõbralikke kuulajaid.

Tartu Kellade Ansambel Otepääl
20. veebruaril kell 19 esineb Otepääl “Palveränduri” kirikusaalis
(Pärna 15) Tartu Kellade Ansambel.
Ansambel on alguse saanud 9 aastat tagasi Tartu Arsise Kellade
Koolist, kus koguti esmased teadmised käsikellamuusikast. Aja
möödudes moodustati 11 kellamänguhuvilisest noorest ka omaette ansambel ning tänaseks on Tartu Kellade Ansamblit saatnud
dirigent Mari Toominga käe all suur edu. Üheskoos on osaletud
väga huvitavates projektides, näiteks kontsertsarjas Maarja küla
toetuseks.
Ansamblil on olnud palju õnnestunud kontserte üle terve Eesti.
Eelmisel aastal andis Tartu Kellade Ansambel välja oma esimese
plaadi „Staccato giocoso“, kus käsikellade esituses saab kuulda
tuntud muusikat nii klassikalises kui ka tänapäevases võtmes.
Nimetatud plaati on kõigil huvilistel võimalik koha peal ka osta.

Sokikudumise töötuba
21. veebruaril kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Tänavune käre pakane on tõstnud jällegi ausse
head soojad omakootud sokid. Mitmed noored
emad pöördusid meie poole palvega õpetada sokkide
kudumist. Kuna internetis on mustrite valik lõpmatult lai, on
sokikirjad muutunud järjest kirevamaks ja kudumine aeganõudvamaks, sokid ise lausa kunstiteoseks.
Kuigi me oleme rahvuslikule ornamentikale häälestatud käsitöötegijad, ei põlga meiegi ära uut ja huvitavat. Kutsumegi kõiki
huvilisi sokikudumist õppima. Õpetus on tasuta, kaasa tuleb võtta
natuke lõnga ja nr. 3 sukavardad (5 tk). Oodatud on nii uued kui
ka vanad tegijad, sest pakume ka uuemat õpetust – sokikudumise
alustamist varvastest ehk soki pöiast.
Oma töödest teeme mais näituse, kuhu võivad ka need, kes
koolituses ei osale, tuua oma kootud või heegeldatud sokid,
sukad, põlvikud või muud jalasoojendajad. Materjalina on lubatud
kasutada iga sorti lõngad ja kaunistused. Käsitsi ei suuda me iialgi
valmistada nii palju asju, et see ohustaks keskkonda ja loodust.
Meie töödes on peidus ühe aja hetk, mida saab ka veel aastate
pärast imetleda.

MTÜ KARUKÄPP

on hädavajalik leida lähitulevikus võimalused lasteaia korrastamiseks.
Loodame ja usume, et valla võimukandjad teevad õigeid
valikuid ning valla kõige väiksematel on ka edaspidi koht, kuhu
tulla ja turvaliselt ning põnevalt oma päevi veeta.
KALLE KUUSIK
Hoolekogu esimees; Enics Eesti juhatuse esimees
PILLE VILLEMS
Lasteaia Pähklike juhataja
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AMETLIK INFO
Palupera vallavolikogus
28. jaanuaril 2010:

Kuulati Valga politseijaoskonna esindajate ettekannet valitsevast õiguskorrast Palupera vallas
2009 ja Eesti Politsei prioriteetidest aastal 2010.
Kuulati ülevaadet Palupera vallavolikogu revisjonikomisjoni kontrollaktist. Nõustuti komisjoni
ja vallavalitsuse seisukohaga – mittetulundustegevuseks toetust saanud taotlejad, kes pole vastavalt
Palupera vallas mittetulundustegevuseks toetuse
andmise korrale aruandeid esitanud – peatada
rahaliste vahendite eraldamine kuni aruande esitamiseni.
Võeti vastu 2010. aasta Palupera valla eelarve
kogumahus 14 435 623 krooni. Reservfondi suuruseks on 174 000 krooni.
Tutvuti Palupera valla koostatava üldplaneeringu kaartidega ja seletuskirjaga seisuga jaanuar
2010 ning kõigi laekunud ettepanekutega, seisuga
28.01.2010.a. Ettepanekutega koos edastatakse
materjalid konsultatsiooniettevõttele, seejärel kooskõlastusringile.
Tehti kokkuvõtteid materjalidest Riigikontrolli
aruandest Riigikogule „Korruptsiooni ennetamine
valdade ja linnade töökorralduses”, Tln 22.12.09.
Rakendada ka meie valla töökorralduses teiste kohalike omavalitsuste auditite järeldustest tulenevalt
meetmeid korruptsiooniohu vältimiseks (ametiseisundi hindamise kohustus, enesetaanduse kord,
avalikustamised, siseaudit, küsitlused jms).
Toimus toimetulekutoetuse määramiseks eluruumi alaliste kulude piirmäärade kehtestamise
muutmine I lugemine.
Toimus toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist
sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord I lugemine.
Asendati Palupera vallavolikogu alatiste sotsiaal- ja kultuurikomisjoni ning hariduskomisjoni
koosseisus Tõnu Ainsoo Mario Kantsiga.

Palupera vallavalitsuses
05.02.2010 korraldati:

Otsustati tasuda MTÜ Hellenurme Mõisale V.I.
kohamaksu pensionist puudujääv osa ja 5% pensionist jätta igakuiselt hoolealusele endale.
Saavutati kokkulepe MTÜ Hellenurme Mõis
esindajaga hoolealuste kohamaksu soodusmääras
alates 01.03.2010.
Määrati 17 katastriüksusele uued lähiaadressid,
mis kooskõlas Aadressiandmete süsteemiga.
Nimetati Hellenurme külas Mustamäe kinnistuga piirnev vaba maa, suurusega 14 058 m²,
Ees-Mustamäe katastriüksuseks. Kü sihtotstarve
maatulundusmaa. Kinnitati nimetatud kü maksumus.
Väljastati projekteerimistingimused U.L-ile
Lutike külas Vana-Tuuliku kinnistul asuva tuuliku
rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
6.Väljastati projekteerimistingimused S.S-ile
Neeruti külas Kivistiku-1 kinnistul asuva suvila ja
majandushoone ehitusprojekti koostamiseks.
Muudeti 3 katastriüksusele uued lähiaadressid
ja sihtotstarbed, mis kooskõlas Aadressiandmete
süsteemiga ja Katastriüksuse sihtotstarvete liigid
ja nende määramise korraga.
Väljastati projekteerimistingimused Eesti
Energia Jaotusvõrk OÜle Räbi külas Metsa 1
kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse projekteerimiseks.
Kooskõlastati Otepää Politseijaoskonna ametnike mootorsaanidega (reg.nr. 18MS ja 20MS)
liiklemine Palupera valla territooriumil tuginedes
liiklusseaduse § 70-s sätestatule.
Anti üks sünnitoetus 2000 krooni, kaks ühekordset toetust majanduslikes raskustes olevatele isikutele a´ 300 krooni, kolm õppetoetus a´ 600 krooni
ja üks toetus lapse prillide ostuks 480 krooni.
Arutati koos Palupera Vallavolikogu alatise maa-,
majandus- ja ettevõtluskomisjoni liikmetega lumetõrjetööde osas laekunud pretensioone ja nende
lahendusvariante.
Arutati täisealiseks saanud vallakodanike kohamaksude tasumist õppeasutustes.
19. veebruaril kell 19.00 toimub
Hellenurme Hooldekeskuse saalis vallarahvale

SÕBRAPÄEVA KONTSERT.
Esinevad: Palupera koolilapsed, lauluansambel Kõueõid,
tantsutrupp Marbella, muusikaansambel Lahe.
Korraldaja: tantsuklubi Mathilde.

Info tel. 5662 2044.

Aastaid kehtinud lumetõrjetööde
põhimõtted Palupera vallas

L

umetõrjetöid teeb väljakuulutatud hanke
võitja-ettevõte, kelle kontaktandmed leiate
lehest ja valla kodulehelt.
Ettevõtjad teostavad lepingujärgselt lumetõrjetöid
valla teedel, mis on kantud valla teederegistrisse.
Kõik mahasõidud, teeotsad ja prügikonteinerite
juurdepääsud, mis jäävad nende teede äärde, tuleb
lumevallidest puhtaks jätta. Lume raskuse all teele
langenud puistu korral võib ettevõtja lumetõrjetöö
katkestada, kuni maaomanik suurt masinat lõhkuva takistuse likvideerib. Kasulik on tähistada (nt
punase lehviku või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse. Erilist tähelepanu
vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms, et ära hoida
nende võimalikku kahjustamist töö teostamisel.
Erateede osas on üldjuhul sõlmitud maaomanikuga avaliku kasutamise lepingud. Kel veel leping
sõlmimata, palutakse ühendust võtta vallavalitsusega. Kasulik on teada ka nimetatud teele antud
registrinumbrit. Eratee, mis viib vaid maaomaniku
majapidamiseni ega oma avaliku kasutuse huve,
vastavat lepingut ei sõlmita ja valla teederegistrisse
ei kanta.

Üldjuhul korraldab eratee omanik, kelle tee pole
valla teederegistris, lumetõrje ise, ka tasumise.
Selleks võib ta kasutada valla teid hooldavat ettevõtjat, mittesobivuse korral endale vastuvõetavat
isikut. Valla teid hooldavad firmad ei ole kohustatud
kokkuleppe mittesaavutamisel lumetõrjet erateedel
teostama (hind, kvaliteet, võlgnevus...).
Erandina teostatakse valla kuludega lumetõrjetööd
vallale kuuluvate sotsiaalmajade juurdepääsuteedel
ja hoovides, samuti erateedel, mille pikkus on vähemalt 400 m ja hoovides, kus majas elab vähemalt
95aastane vallakodanik.
Kõik ettevõtjad, kel on vallaga sõlmitud leping
lumetõrjeks, on kohustatud oma teeninduspiirkonnas kiirelt erakorralises olukorras juurdepääsutee
lahti lükkama, et päästekomandod (kiirabi, tuletõrje) saaksid vajadusel abivajajani. Ja seda olenemata
juurdepääsu omandist, omaniku vanusest vms.
Mõistev suhtumine üksteisesse on koostöö
aluseks. Ainult see raha, mis lumetõrjetöödest kokku
hoitud, jääb kevadest-sügiseni tegemist vajavateks
teehooldustöödeks.

Palupera vald aastal 2009

O

li projektiaasta. Eelmist aastat sellise üldnimetusega kokku võtta on igati põhjendatud – saime parendada kultuuri- ja hariduselu, elavdada
noortetegevust.
Teostati projekt „Nõuni külaraamatukogu-küla infokeskuse ehitamine“. Meetme Kohalike avalike teenuste
arendamine perioodil 2007-2013 raames toetati projekti
4,1 milj. krooniga. Abikõlbulikud kulud olid: uusehitiste
projekteerimine, lammutustööd, ehitustööd, mööbel ja
sisseseade. Projekteerija oli OÜ Tareke Projekt, ehitaja
AS TEVO, OÜ Nõuni Puit, ehitusjärelvalve AA-LAN AS.
Pool aastat kestnud ehitustööde järel on raamatukogu
ja kultuurimaja avatud teenindamiseks, lisaks uusehitusele valmis ka majandushoone, kus on kergkütteõli
hoidla, tööriistakuur ja panipaik. Asfalteeritud parklas
leiavad koha ka sõidukid.
Peamaja I korrusel asuvasse raamatukogu laenutuslugemissaali pääseb ka erivajadustega inimene. Nõuni
piirkonnas külastab üheaegselt keskeltläbi 5 inimest
laenutussaali-infotuba, kus nüüd on mugav lugemisnurk nii suurele kui ka väikesele külastajale. I korrusel
on põhiruumidest veel EL värvides infokeskus-arvutite
ruum, kus on interneti püsiühendusega 5 uhiuut arvutit. II korrusel asub raamatukogu tarbeks arhiiviruum,
puhketuba kööginurgaga ja juhataja töötuba, mida
saab kasutada nt. seminar-koolituse läbiviija ettevalmistustoana ja kus vallakodanikke võtab vastu ka
valla vee-ettevõtja. Lisaks on veel kaasaegse tehnikaga
varustatud seminariruum. Koosviibimisi, kus osalejaid
arvukalt, saab endiselt korraldada kõrvalasuvas kultuurimajas.

krooni, omaosalus 229 000 krooni). Amortiseerunud
profiilplekist katusekate asendati tsingitud valtsplekist
katusekattega. Uut katust kaunistavad 5 uukakent.
Lisaks uued vihmaveesüsteemid, piksekaitse, remonditud korstnapitsid. Projekteeris OÜ K&M Projektbüroo,
ehitas AS Haspo, ehitusjärelevalvet tegi AS Ehitusfirma
Rand&Tuulberg.
„Hellenurme noortekeskuse hoone renoveerimine
ja lähiümbruse korrastamine, inventari soetamine“.
Külade uuendamise ja arendamise investeeringutoetus, meede 3.2. kaudu eraldati noortekeskuse hoone
renoveerimistöödeks (katusekatte, sokli ja seinte renoveerimine) ja territooriumi heakorrastuseks (vertikaalplaneerimine, piirdeaed, palliplatsi ja teede katendid) 893
000 krooni. Leader-meetme raames antava kohaliku
tegevusgrupi toetuse, meede 4. kaudu eraldati noortekeskuse territooriumile haljastuseks istikute (viirpuud,
elupuud, kontpuud jm) ning inventari (kiik, prügikastid,
kang, jalgrattastatiiv, aialauad, pargipingid) soetamiseks
88 000 krooni. Projektide omaosalus 109 000 krooni,
sh vabatahtlik töine panus. Projekteerija oli OÜ Tareke
Projekt, ehitaja AS Ervin Ehitus, ehitusjärelvalvet tegi
AA-LAN AS.
Avati uus Elva jõge ületav sild Palu metskonnateel.
Töö tellija ja rahastaja Riigimetsa Majandamise Keskus,
tööprojekti koostaja VERTES OÜ, ehitaja OÜ TAVT, järelvalvaja Teede Projektijuhtimise AS.
Kaasfinantseerijana osaletakse Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse hajaasustuse veeprogrammis, mille
kaudu 2009. aastal otsustati eraldada toetust 5 majapidamisele vallas joogivee saamiseks või tingimuste
parendamiseks.

/ järgneb

Lõpetatud projekte
Üks neist oli „Palupera mõisahoone katuse restaureerimine” (Hasartmängumaksu regionaalsete
investeeringute andmise programmi toetus 500 000

Retkejuhtide koolitus
27. veebruaril alustab Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Elva
piirkonna retkejuhtidele ja huvilistele mõeldud loodusteemaliste koolituste sarja koolitusega „Loomade elu“.
Koolituse raames matkame väljas ja õpime toas. Koolitust viib
läbi Vahur Sepp. Koolituse kestvus 10.00-18.00.
Ootame osalema ja meiega ühinema ka uusi retkejuhte!
Info ja registreerimine tel. 50 88 359 – Gea; sihtasutus@vvvs.ee.
Toetavad SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja Vabaühenduste Fond.

Kutsume matkamängule
VVV SA kutsub kuni 31. märtsini kõiki koole ja
lasteaedu osalema VVV matkamängus.
Matkamise käigus võib läbi viia õues õppimise tunni. Oluline
on aga matkas osalemisel kokkuvõtte koostamine, milleks võib
kasutada matkal tehtud fotosid, joonistusi, kirjutisi jms. Valminud
kokkuvõtetest valib VVV SA välja 15 parimat, kellele on auhinnaks
õppeprogramm või matk VVV retkejuhiga VVV matkaradadel koos
transpordi kompenseerimisega 1000 krooni ulatuses. Kõik grupid
saavad mängus osalemise eest ühe loodusraamatu.
Matkamängu võitjad saavad valida sobiva programmi või matka
kõikide VVV SA olemasolevate programmide või loodusmatkade
hulgast.
Juhend aadressil http://www.vvvs.ee/90/. Täiendav info:
sihtasutus@vvvs.ee või telef. 50 88 359. Toetaja: SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

HEI-HEI!
Oled oodatud laupäeval, 13. veebruaril
algusega kell 18.00 Nõuni kultuurimajja

SÕBRAPÄEVA DISKOLE
*muusikat valib DJ BOBO
*pääse 15 eeku
Tule ja kutsu sõber ka kaasa!

Hei,
poiss ja tüdruk, emme ja issi,
naabrimemm ja külataat!
Kutsume teid kõiki laupäeval,
20. veebruaril kell 12 Nõuni
Kullipesa mäele

ÜLE VALLA VASTLAPÄEVALE.
*võistlused pikimale liulaskjale, peredele...
*valitakse lahedaim mäest-alla laskmise sõiduriist
*sööme vastlakukleid
*lastele teeb lustisõitu Pärdu talu hobune Juku
HAARA KELK JA SÕBRAD KAASA NING
KOHTUMISENI MÄEL!

Palupera põhikooli
õpilased viktoriinis
Algkooliõpilastele Tiigrihüppe SA korraldatud
Piparkoogi viktoriinis oli osalejaid kokku üle 200
õpilase. Väga aktiivsed olid ka Palupera põhikooli
õpilased.
Võrdselt enim punkte said Andre Lõhmus 3.
klassist, Karmo Tutk 1. klassist ja Karmen Käos 2.
klassist.

Austatud kirjatuvi
ootajad!
Teeme oma postkastide ümbrused lumest
puhtaks, et postiljon pääseks turvaliselt oma
sõidukiga postkastini.
Ise ukerdame ehk kord või paar päevas üle
lumevalli, aga kui peaksime tegema seda sada
korda?!

Nõuni noorteprojekt
sai rahastuse
Kui Valgamaa Partnerluskogu kuulutas avatuks
noortele suunatud väikeprojektide konkursi, mida
rahastatakse Leader-programmist Euroopa Liidu
rahadega, otsustasime meiegi „kätt proovida“.
Saime kultuurimajas meie armsas noortenurgas kokku ja käisime välja kõik ideed, mida keegi
meie külas teha tahaks ja mis võiks olemas olla.
Ideid tuli seinast seina. Kuna meile meeldib väga
kõike koos teha, siis otsustasime, et tahame põnevaid kursusi. Näiteks kokakursus, et üksi kodus
olles ei peaks nälga tundma ja saaks ise süüa
tehes kõhu täis. Veel meeldib meile väga tantsida
ja ammu oleme soovinud mõnda ägedat tantsukursust. Ja et koostöö sujuks ladusalt, on vaja
ka meeskonnatöönippe tundma õppida. Samuti
soovime tasapisi edasi arendada NÖFi ehk Nõuni
ÖöFilmi ja nüüd on võimalus soetada DVD mängija. Ja et seltsis lõbusam oleks, sooviks juurde
vahvaid lauamänge. Ideid oli veelgi, kes soovis
saada hambaklambreid, kes uut spinningut, aga
kõige olulisem oli see, et kõik tahtsid teha midagi
üheskoos.
Nii sündiski projekt „Oleme noored-LõbutsemeElame ArmastameDðillimeEhhetameRuulime!“, mida läbi viies saame ise muuta noorte elu
huvitavamaks. Sest koos on ikka parem kui üksi.
KERTU KULASALU

Suusapäev Paluperas
Tänavu on suurepärane talv või nagu kauaaegne Otepää koolijuht Heino Mägi ütles
„Normaalne Eesti-aegne talv“. See lausa
kutsub kõikidest talverõõmudest osa saama.
Vahepealsed kehvad aastad on küll meie
suusaharrastust vähendanud, ent hea tahtmise
korral sai ka siis talispordiga tegeleda.
Palupera vald korraldas teist aastat ülevallalise suusapäeva, mis tänavu toimus Palupera
kooli radadel. Rajameister Ilvar Sarapson oli
palju vaeva näinud, et olematutes tingimustes
võimalikult hea rada teha. Suurepärast tööd
tegid kohtunikud Ellen Peik ja Arvet Silk.
Koolipere kostitas kõiki sooja joogiga ja koolisööklas pakuti veel kosutavat hernesuppi.
Lõkke ääres, mille pani püsti Lembit Lõhmus,
sai ennast soojendada.
Korraliku suusavarustust sai laenata Eesti
Suusaliidu Suusabussist, samas jagati ka asja
tundliku nõu määrimise kohta.
Kõige tähtsam oli võistlus, kus peategelasteks võistlejad ise. Juba aastaid on teinud
rõõmu kõige väiksemate jõuproov. Kui ehedat
rõõmu ja silmade sära on nende pingutuses
näha. Ka suuremate laste hulgas käis äge
rebimine kõrgete kohtade pärast. Kahju, et
täiskasvanuid oli oodatust vähem osa võtmas.
Oma vanuserühma parimad olid Deimo
Sarapson, Kaur Lõhmus, Lembit Uibo, Kalmer
Salundi.
Palupera vallavalitsus koos Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupiga autasustas parimaid
medali, diplomi ja maitsva shokolaadiga.
Lõppsõnas tänas Palupera kooli direktor
Svetlana Variku kõiki osalejaid ja abimehi ning
kutsus taas tuleval aastal võistlema.
Loodetavasti nautisid kõik suurepärast talvepäeva ning jääb loota, et see polnud selle talve
viimane suusasõit.
Võistluste pilte saab näha internetis: www.
palupera.ee.
KALEV LÕHMUS

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

Teade
Puka rahvamajas toimub 6. märtsil kell 16.00

26. jaanuaril toimus järjekordne volikogu istung.
Esimese päevakorrapunkti juures tuletas Ants
Manglus meelde, et 6 kuu jooksul on tarvis uuel
koosseisul üle vaadata planeeringud ja ka valla
üldplaneering. Volikogu otsustas, et vaadatakse
planeeringud läbi.
Teiseks otsustati vallavalitsuse ettepanekul
taotleda Ebumäe tänaval asuva tiigi alune ja seda
ümbritsev maa munitsipaalomandisse. Seda
toetasid kõik volinikud. Järgnevalt tuli arutusele
vallavalitsuse ettepanek Kuigatsi paistiigi ümbruse, Komsi külaplatsi, Ebumäe tänaval asuva
tiigi ümbruse ja Puka kooli pargi maade rendile
andmine MTÜdele. See on seotud vallavalitsuse
ja MTÜde koostöös esitatavate rahataotlustega
ning sooviga neid alasid edasi arendada. Otsustati
nõustuda rendile andmisega ja seda toetasid kõik
volinikud.
Maamaksu määra arutamiseks esitas valla-

valitsus volikogule ettepaneku jätta maamaksu määrad samaks. Põhjenduseks praegused
keerulised ajad,mis paneb paljud inimesed ja ka
omavalitsuse rahaliselt keerulisse seisu. Praegu
ei ole omavalitsusel õige oma tulusid suurendada
kätt inimeste tasku pistes. Kõik üheskoos peame
kokku hoidma ja keerulise aja üle elama. Tuleb
vähendada kulusid.
Volikogu arvas teisiti. Jaanis Veskimets tegi ettepaneku maamaksumäära suurendada. Seda toetas
Keskerakonna 5 liikget ja 4 liiget valimisliidust
Meie Koduvald. Vastu oli 3 liiget valimisliidust
Meie Koduvald. Seega otsustati muuta haritava
maa ja loodusliku rohumaa maksumäär 0,8lt 1,0
%ni ja metsamaa, hoonetealune maa ning muu
maa maksumäär 1,8lt 2,0 %ni. Seda, kas suurendatud maksumäär toob kaasa lisavahendeid või
suurendab võlgasid, näitab aeg.
Maamaksu vabastuse korda viidi sisse muudatus,

Tulge kõik omasid toetama!

P

Jaanuari lõpus osalesin Pina korraldatud multimeedialaagris Sloveenias. Eestist “laagerdas” peale minu veel
neli noort. 22. jaanuari varahommikul pidin bussis kokku saama Narvast pärit Denisiga, aga ei tundnud teda
ära. Nii tutvusime alles Riia lennujaamas. Seal ootasime
Mari-Anni, kes tuli Pärnust.
Lennuki õhkutõusmine meeldis väga – see oli mul
esimene kord lennata –, tekkis mõnus tühjusetunne,
mis meenutas autoga kerget hüpet mäest alla.
Stockholmist lendasime Veneetsiasse, kust edasi sõitsime bussiga Trieste raudteejaama. Triestes kohtusime
kahe teise eestlasega, kes olid juba varem tööasjus
seal. Seejärel sõitsime rongiga kaks tundi ja sihtkohaks
oli Koper, kus meid oodati. Edasi viis autosõit Isolasse.
Tuba hakkasin jagama kahe sloveeni tüdrukuga. Nad
olid umbes 25aastased, mina olen 15.
23. jaanuaril kogunesime hommikusöögi järel ühis-

Kontsert on tasuta.

PANK tunnustab ja tänab
Puka Avatud Noortekeskus tänab neid noori ja
lapsevanemaid, kes aitasid 7. veebruaril kaasa järjekordsele puudevedamise talgutele.
Suur-suur aitäh kõigile neile, kes nii lume rookimise, puude laadimise kui puude veoga noortekeskuse ettevõtmisele kaasa aitasid: Karin Sallok,
Mati Kõiv, Marianne Kosk, Kersti Salujõe, Risto-Mikk
Jürgenson, Merlicande Lehtsaar, Joel Popov, Reeno
Sööt ja Kajar tilga.
SIIRI LIIVA
noortejuht / Puka Avatud Noortekeskus
MTÜ juhatuse esimees

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

25. ja 27. veebruaril toimuvad Puka alevikus XXVIII Võrtsjärve talimängud.
Ajakava

Täiskasvanute võistluspäev, 27. veebruar

Laste võistluspäev, 25. veebruar
10.30-10.50
11.00
11.15
13.00
14.00
15.00
13.00-15.00

Saabumine ja registreerimine
rahvamajas
Avamine
rahvamaja juures
Kelgutamine
staadioni lähistel Ugoritse mäel
Suusatamine
vallamaja lähistel
Jääpall
staadioni kõrval järvel
Jääcurling lastele staadioni kõrval järvel
Laste mälumäng rahvamajas
Laste talimängude lõpetamine
rahvamajas
Lõunasöök
Puka Keskkoolis

9.30-9.50
10.00
10.30

11.00
12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
12.00-15.00
18.00

PANK osaleb üleeuroopalises projektis
uka Avatud Noortekeskus osaleb ühe Eesti-poolse partnerina mahukas üle-euroopalises projektis
iloveculture.eu. Projekt sai alguse juba eelmisel
aastal ning kestab 18 kuud. Projekti eesmärk on luua
üle-Euroopaline veebikeskkond, kuhu kogutakse eri
riikidest head noorteprojektide näited, mis saaksid teisi
noori innustada uusi ideid teoks tegema ning oma ideedele täiendust saama.
Projektis osaleb 9 riiki (Holland, Sloveenia, Malta, Eesti, Hispaania, Ungari, Türgi, Tšehhi ja Poola) ning igast
riigist on 4-5 partnerorganisatsiooni. Eestis on projekti
koordineerijaks Eesti UNESCO Noorteühendus ning
lisaks Puka Avatud Noortekeskusele osalevad MTÜ
Lifezone ja MTÜ Vita-Team.
Projekti üks esimesi tegevusi oli 22.-31. jaanuarini
Sloveenias Koperis toinud multimeediakoolitus. Puka
Avatud Noortekeskust esindas 15aastane Eliise Nurmetu. Allpool saab lugeda, mida selle koolituse raames
tehti ja mida ta koges.

Puka meesansambli plaadi
esitlus.

Võrtsjärve talimängud Puka vallas

Talvine võistlus toob
vallad taas kokku
Eesmärk on jätkata 1969. aastal alustatud traditsioonilist kultuuri- ja spordiüritust. Kaasatud on
seitsme Võrtsjärve äärse valla inimesed lastest
pensionärideni.
Osalevad vallad on: Rannu ja Rõngu
Tartumaalt, Puka ja Põdrala Valgamaalt, KolgaJaani, Tarvastu ja Viiratsi Viljandimaalt.

et vabastada saab pensionäre ja represseerituid,
kes on oma elukohta sisse kirjutatud ja ka reaalselt elavad selles maal asuvas majavalduses. Seda
toetasid kõik volikogu liikmed.
Turvakomisjoni ja vallavalitsuse ettepanekud
koerte ja kasside pidamise eeskirja muutmiseks
jõudis teisele lugemisele. Täiendavaid muutmisettepanekuid ei tulnud ja eeskiri võeti vastu
ühehäälselt.
Volikogu liikmetele ja esimehele hüvitise maksmisel tegi Irja Sõnum ettepaneku vähendada hüvitist 10 %. Seega langes volikogu liikmetele ühe
istungil osalemisel hüvitise suurus 30 krooni ehk
300 kroonilt 270 kroonile. Volikogu esimehe hüvitis langes aga 500 krooni võrra ehk 4 700 kroonilt
4 200 kroonile.

ruumi, kus muuhulgas mängisime tutvustamismängu.
Pärast lõunat kujutasime
joonistusel ennast facebook’i
kasutajana: nimi, elukoht,
esindatav organisatsioon, staatus, koht ehk sein,
kuhu kõik saavad omanikule midagi kirjutada või teda
iseloomustada. Kõige alla kleepisime inbox’i, kuhu sai
panna üksteisele kirjakesi. Seejärel kirjutati paberitükikestele kõigi osalejate nimed ning igaüks pidi valima
ühe paberitüki. Selle inimese eest, kelle nimi paberil
seisis, pidi terve nädal hoolitsema – saatma kirjakesi ja
kinkima kommi –, aga seda tuli teha salaja.
Õhtupoolikul algas nn linnaralli. Meile anti kätte
paberid, kuhu peale oli kirjutatud, mida tuleb otsida
või mille kohta kohalike käest küsida. Kõik said kaasa
video- ja fotokaamera.
Lõpuks ei vaevunud grupid üksteise eest ära jooksma. Hakkasime kõik koos otsima ülesannetele vastuseid ja lõpetasime otsimise baaris, mis kandis nime
KT1.
Avastasin, et Isola on nagu muinasjutulinn. Inimesed
on sõbralikud, abivalmid. Paik asub mere ääres, mis
teeb selle linna veel muinasjutulisemaks.
Päev lõppes rahvusvahelise õhtuga, kus kõik üheksa
osalevat riiki demonstreerisid oma rahvustoite ja kultuuri. Eestit tutvustavad materjalid ning toit olid väga
populaarsed.
24. ja 25. jaanuaril tegelesime workshop’idega, mis
tähendab, et olid koolitused, kuidas kokku panna video
erinevaid osi ja kuidas neid lõigata. Samuti õppisime,
kuidas teha logosid, missugused peaksid välja nägema artiklid ning kuidas teha parimaid pilte.
Koolitused nõudsid ka head inglise keelest arusaamist, mis minule ei valmistanud raskusi. Mõni sõna
tundus küll liiga ametlik, aga sain jutu mõttest aru.
26. jaanuari hommikul sõitsime Sloveenia pealinna
Ljubljanasse. Meie külastatava organisatsiooni nimi
oli Sveza Škis. Selle organisatsiooni eesmärk on
toetada noorteklubide tegevust: olla nendele sponsor
ning leida tegevusi nii noorukitele kui ka vanematele
soodsamalt.

Minu tööks oli intervjueerimine. Küsitlesin nelja inimest ja nemad närveerisid rohkem kui mina.
27. jaanuaril külastasime Isola naaberlinna Koperit.
Grupid jäid samaks, külastatav organisatsioon muutus. Meie külastasime iloveculture.eu projekti tegijate
organisatsiooni Pina.
28. jaanuar kulus video valmistamisele. Meie grupi
koostöö võrreldes teistega oli suurepärane ja meie
külastatud organisatsioonid osutusid parimaiks.
29. jaanuaril tegelesime lõunani oma videotega.
Hiljem läksime ekskursioonile soolajärvede juurde.
Õhtu kujunes pikaks, sest pidime veel viimistlema
oma videolõiku. Minu õlule jäid artiklid, mis tuli mõlema organisatsiooni kohta teha.
30. jaanuaril võisime kuni kella seitsmeni õhtul oma
videolõike täiustada, samuti tuli hakata asju kokku
pakkima.
Õhtul suundusime Koperisse, et vaadata valminud
videoid. Neid oli kokku 18, kaks tükki iga grupi peale.
Kõik olid omamoodi ja huvitavad.
31. jaanuari varahommikul kell neli pidi takso mulle
hotelli juurde järele tulema. Enne aga tahtsin teistega
hüvasti jätta. See oli raske, kuna kõik korrutasid mulle:
“Sa oled nii hea inimene, ole selline kogu aeg edasi;
mul on hea meel, et sa siia tulid ja et ma sinuga kohtusin.” Need sõnad võtsid pisara silma. Tegin paljudega
koos pilti ja kallistasin kõiki. Ja kui ma kallistasin ühte
noormeest, ütles ta: “Sina olid minu salajane sõber.”
Kurb oli jätta maha inimesed, kes iga päev meenutasid, et ma olen tähtis ja olen midagi väärt. Igatsen
nende järele ning tahaksin nendega taas kohtuda.
Kõige enam olen tänulik, et Puka Avatud Noortekeskus andis mulle võimaluse minna ja näha ja kogeda
midagi uut, ilma et oleksin pidanud maksma hiiglaslikku rahasummat. Oldi toetavad ja uudishimulikud,
abistavad ning valmis koostööks.
ELIISE NURMETU, Puka Avatud Noortekeskus
Eliise osalus sai projektis sai suuresti teoks tänu programmi Euroopa
Noored toetusele, mille raames kogu projekti ellu viiakse. Nüüd hakatakse tegelema igal maal oma iloveculture.eu veebilehe loomisega,
kuhu siis kõik saavad panustada koolitusel õpitud oskustega.

Saabumine ja registreerimine
rahvamajas
Avamine
Kabe
Puka Keskkooli vanas õppekorpuses
Male
Puka Keskkooli vanas õppekorpuses
Lauatennis
Puka Keskkooli uues õppekorpuses
Korvpall
Puka Keskkooli võimlas
Tänavakorvpall
Puka Keskkooli võimlas
Jääcurling
staadioni kõrval järvel
Lumerada
Puka aleviku lähistel
Uisutamine
staadioni kõrval järvel
Reesõit
staadioni lähistel Ugoritse mäel
Mälumäng
Puka rahvamajas
Talimängude lõpetamine
Puka rahvamajas
Lõunasöök
Puka Keskkoolis
Võimalus jalga keerutada ansamblimuusika saatel

Palve
Hea sõber, kes sa laenasid Heikki Kadaja käest
16kilost sangpommi.
Ole hea ja too see kiiresti tagasi. Vajame seda
Võrtsjärve talimängude korraldamisel.

Õpihimuliste tulevik
INTELLEKTIKAL
Kaheksateistkümnes Tartu haridus-ja teadusmess
INTELLEKTIKA toimub 12. ja 13. veebruaril Tartu
messikeskuses. Mess jagab õppuritele infot õppimisvõimalustest Eestis ja pakub teavet välismaal
töötamise ning õppimise kohta.
Haridus-ja infomessil osaleb 70 eskponenti Eestist
ja välismaalt. Esindatud on kõik Eesti kõrgkoolid,
sõjaväelist haridust pakkuvad õppeasutused, Tartu
gümnaasiumid ja Lõuna-Eesti ning Tallinna kutseõppeasutused.
Suurimal pinnal on väljas Tartu Kutsehariduse
Keskus. Publiku silme all laovad kaarsillust tulevased
müürsepad ja autoeriala õppurid demonstreerivad
aerograafilise värvimise oskusi. Tulevased sekretärid
ja kassapidajad näitavad kiiruse peale näpuosavust
tekstide ja eri kaubagruppide sisestamisel. Külastajate silme all valmistab rahvuslikke suupisteid
telesaatest „Õhtusöök viiele“ tuntuks saanud Valentin
Ushakov.
Eritehnikaga on messil esindatud Sisekaitse Akadeemia. Kaasaegse tuletõrjeauto kõrval pakutakse
uudistamiseks vangide etapeerimiseks mõeldud
bussi ja erivarustusega politseisõidukit. Kohal on
ka märulipolitseinikud, kes demonstreerivad oma
oskusi tegutsemisel eriolukorras.
Esmakordselt on Intellektikal Eesti Töötukassa.
Nende spetsialistid jagavad teavet karjääri nõustamisest, võimalik on läbi mängida praktilised
tööintervjuud. Töötukassa avalike suhete juhi Erko
Vanatalu sõnul antakse nõu neilegi, kel plaanis välismaale tööle minna.
Kahel päeval toimetab külastajad haridusmessile
tasuta eribuss, mis väljub täistundidel Tartu turuhoone juurest.
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Seltsielust Sangaste vallas

Sangaste vallavolikogus
Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 500 000 krooni suurune
arvelduslaen.
Vabastati Diana Sarapuu vallavalitsuse liikme kohustustest.
Võeti vastu 2010. a vallaeelarve mahuga 26 574 558 krooni.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale
volikogu esimehele Rando Undrusele hüvitist 1000 krooni kuus
ajavahemikul 1. jaanuar 2010. a - 31. detsember 2010. a.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale
volikogu aseesimehele Tõnu Saarmanile hüvitist 500 krooni kuus
ajavahemikul 1. veebruar 2010. a - 30. juuni 2010. a ja 1. september
2010. a - 30. november 2010. a.
Otsustati jätta üldplaneeringuna kehtima volikogu 20. juuli 2006.
a otsusega nr 33 kehtestatud Sangaste valla üldplaneering.
Otsustati võõrandada osaühingule Finlaid Tiidu külas asuvate korteriomandite koosseisu kuuluv Kuslapuu katastriüksus hinnaga 10
000 krooni
Otsustati võõrandada Mäeküla külas asuv Kivestiku kinnistu Matti
Müürsepale ja Mait Müürsepale vahetustehinguga Sangaste alevikus
asuva Ao kinnistu vastu.

Sangaste vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk Ädu
külas asuval Toomsalu kinnistul, Mäeotsa kinnistul ja Jaanuse-1 kinnistul elektri õhuliini, mastalajaama ja liitumiskilbi ehitamiseks, Vahur
Kaljustole Restu külas asuval Kitseoru kinnistul elamu püstitamiseks
ja Vahur Kaljustole Restu külas asuval Kitseoru kinnistul abihoone
püstitamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk
Lauküla külas asuva Kadaja kinnistu elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
Nõustuti Tiidu külas asuva Tamme katastriüksuse jagamisega
kaheks katastriüksuseks nimedega Tamme ja Tammenurga.
Otsustati korraldada teatega lihtmenetlusega hange Sangaste
Pansionaadi hoonele lifti ostmiseks, paigaldamiseks ja ehitustööde
teostaja leidmiseks ning moodustati hanke pakkumuste hindamise
komisjon koosseisus Kaido Tamberg, Jüri Org ja Leho Tamvere.
Moodustati Keeni Põhikooli hoolekogu järgmises koosseisus: Tiina
Kukk, Marju Karavin, Ly Käärik, Airi Linde, Rando Undrus, Piibe
Vällo ja Imre Õim.
Otsustati anda 2010. aastaks maamaksuvabastus kolmekümne
üheksale vastava avalduse esitanud isikule kogusummas 5850 krooni.
Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus seitsmeteistkümnele isikule
kogusummas 20 897 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas
400 krooni.
Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused viiele isikule kogusummas 1039 krooni.
Määrati 2009/2010 õppeaasta 3. ja 4. õppeveerandiks koolitoidutoetus (9 krooni koolitoidupäev) seitsmeteistkümnele õpilasele.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kuuele isikule kogusummas 1832.10 krooni.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 2000 krooni.

Üldplaneeringu ülevaatamise teade
Sangaste Vallavolikogu 4. veebruari 2010. a otsusega nr 5 jäeti
üldplaneeringuna kehtima volikogu 20. juuli 2006. a otsusega
nr 33 kehtestatud Sangaste valla üldplaneering.

S

angaste vallas on raskete aegade kiuste
kultuurielu veel hoogsamaks muutunud. Naisrahvatantsurühm Tanuke
õpib hoolega kava, et osaleda suvel Tallinnas
toimuval Kalevi võimlemispeol. Rahvatantsurühmade poisid ja mehed teevad kaks korda
nädalas proove, et väärikalt esineda Rakveres
toimuval II meestetantsupeol. Käivitunud on
ka mõningad uued huvialaringid: koolinoored õpivad Margus Mölli käe all näitemängu

„Süütaja“, täiskasvanud said lõpuks sobiva
näidendi valitud ja proovid saavad nüüd ehk
õige hoo sisse. Huvilised saavad esmaspäeva õhtuti õppida seltsimajas kitarrimängu.
Juhendajaks on Antsla Kultuurimaja juhataja Janek Paeglis. Kolmapäeviti kogunevad
tüdrukud noortekeskusesse, et Tartust pärit
noorte juhendajate eestvedamisel tantsimist
õppida.
Äärmiselt hea meel on järjest aktiivsemaks

Sangaste valla kultuurispetsialist
MERLE TOMBAK

Tulemas on „Tagasi kooli” päev Keeni koolis
„Tagasi kooli” on Eesti Vabariigi Presidendi ja SA Noored kooli algatus, mille
eesmärk on tugevdada kooli ja ühiskonna koostööd. Tänavu toimub „Tagasi
kooli” päev meie koolis 23. veebruaril.
Sel päeval soovime näha meie kooli vilistlasi tunde andmas ja koolielu
mitmekesisemaks muutmas. Ootame kooli vilistlasi, kes soovivad tutvustada
oma huvitavat ametit, anda koolis meeldinud ainetundi, teha koos lastega
midagi huvitavat. Kõik ideed on teretulnud!
VILISTLANE, kui soovid meie üritusel osaleda, siis teata kooli, et saaksime
sinuga eelnevalt kokku leppida. Kooli tulnud vilistlastega räägime ka kooli
sünnipäevast. Teatamiseks on aega 18. jaanuarini telefonil 5340 4547 (Saima
Tell), 7696 222 (kool) või saata meiliga teade: saimatell@hot.ee.
Korraldajad

20. ja 21. veebruaril kell 11-16
Sangaste Seltsimajas

PORTSELANMAALI KOOLITUS (TASUTA.)
Teema “Maakonna meene”

millised motiivid sobiksid meenele,
lille/taime tehniline teostus,

kompositsioon

Kohapeal olemas valik nõusid (10-30kr), kuid võib ka ise kaasa võtta.
Õpetab Lüllemäe Rahvaõpistu

Registreerimine tel. 53 706 151 või (kodukant@sangaste.ee)
Toetab Kohaliku Omaalgatuse Programm

Armsad Sangaste valla eakad
Saabunud uus aasta on toonud lund ja külma ning on nii mõnegi
tervisele pahasti mõjunud. Aga rõõm oli tõdeda, et 12. jaanuaril
kogunes seltsimajja tore seltskond mõnusasse vestlusringi Kauksi
Üllega. Saime teada filmi „Taarka“ sünniloost, elu-olust Setumaal
ja kuulasime Ülle luuletusi.
14. veebruaril olete taas oodatud. Tahame tähistada sõbrapäeva
ja tervitada äsjasaabunud tiigriaastat. Plaanitsetud on see väga
sõbraliku ja lustliku üritusena, kus on nalja, laulu, mängu ja tantsu.
Ootame teid kindlasti lõbutsema, sest eestvedajad on „Kõige
Suuremad Sõbrad“.
Siinkohal ka väike palve: kellel on kodus teematerjali, (pärnaõied, piparmünt või veel midagi põnevat) palun tooge kaasa!
Looduslik taimetee on ikka kõige parem! Seekord sõbrakinki ei ole
vaja kaasa võtta, sest vahvaid tegevusi on palju.
Loodame teie rohkele osavõtule. Kohtumiseni!
LEA KORBUN

muutunud kodanikualgatusest. Suvisele
võrkpalliturniirile järgnes 6.veebruaril talvine
võrkpalliturniir Sangaste valla rändkarikale.
Suur tänu võistluse peakorraldajale Karli
Ojale ning toetajatele (Sangaste Linnas, SilvaAgro, Sanwood, Kesa-Agro, Rein Männiste).
Sangaste Vallavalitsus toetas turniiri medalite
ja rändkarikaga. Taolistest ettevõtmistest on
näha, et koostöö toimib suurepäraselt – on
eestvedajad, osalejad ja toetajad. Kui kogukonnaliikmete seas on veel inimesi, kelle
peas keerlevad ideed, mis ootavad elluviimist,
andke aga julgelt teada – koos saab alati midagi tehtud ja korraldatud!
2009. aastal taotleti kultuurisündmuste ja
külaelu arendamiseks toetust kas läbi vallavalitsuse või kohalike MTÜde 16 projektile,
millest 14 sai ka rahastatud ligi 1,5 miljoni krooni väärtuses. Kõige mahukam oli
Sangaste Seltsimaja rekonstrueerimise V
etapp, mille raames soetati 200 tooli, lavaeesriided ning valgus- ja helitehnika.
Eelnevasse loetellu ei ole arvestatud noortekeskuse ehitamist, mille kogumaksumus oli
3 300 000 krooni.
2010. aasta suurematest projektidest nimetan Keeni Põhikooli juures oleva staadionimaja rekonstrueerimise, noortekeskuse
sisustamise, Sangaste Seltsimaja rekonstrueerimise VI etapi teostamise (seltsimaja
siseõue korrastamine). Need projektid alles
ootavad rahastamisotsust, kuid loodame
positiivsetele tulemustele. Samuti soovime
jätkata aasta teises pooles pärimuskultuuriga
seotud kursust, mis toimub koostöös Eesti
Rahvusliku Folkloorinõukoguga. Selle aasta
teemaks saab olema tõenäoliselt taimemaagia, saunakultuur, usundi- ja ajalugu.
Sangaste Seltsimajas käib õhtuti vilgas seltsielu, Keeni Põhikooli võimla on hõivatud pea
kõik päevad nädalas, lisaks veel noortekeskus,
kus samuti toimuvad tantsutunnid.
Seltsielu vilju saab ka lähiajal nautida.
Enamikku vallas tegutsevaid kollektiive ja
isetegevuslasi saab näha 23. veebruaril Eesti
Vabariigi iseseisvuspäevakontserdil.

Võimlemine Sangaste
Seltsimajas esmaspäeviti
ja neljapäeviti kell 19.00.
Lisainfo Merle Tombak,
5647 2632.

TASUTA luutiheduse mõõtmine
teisipäeval,
23.veebruaril
kell 9.00-12.00 Sangaste
Perearstikeskuses
(Sangaste alevikus lasteaia
hoones) NAISTELE alates
45. eluaastast ja MEETELE
alates 55. eluaastast, keda
ei ole viimase 2 a. jooksul
osteoporoosi suhtes
uuritud.
Mõõtmine toimub etteregistreerimise alusel ja
röntgenmeetodil randmest.

Sangaste Raamatukogu asub ajutiselt
Sangaste Lasteaia
teises tiivas.
Sissekäik lasteaia
peaväravast.

MTÜ Partnerlus korraldab:

Koolituste sari
”UUED VÕIMALUSED“

J

ätkub MTÜ Partnerluse korraldatud koolitussari „Uued võimalused”, mis on suunatud (hiljuti) töötuks jäänud inimestele; inimestele, kel on töötuks jäämise oht ja inimestele, kes juba mõnda aega
on olnud kodused ning tööturult eemal. KÕIK ON OODATUD, ka siis,
kui esimesel korral osaleda ei saanud. Osa võib võtta kõigist õppepäevadest või just sellest, mille teema kõige olulisem tundub. Kõigist
koolitustest osavõtnutele antakse korraldajate poolt tunnistus.
Koolitused toimuvad SANGASTE SELTSIMAJAS
KOLMAPÄEVITI kell 10.00 – 15.15.
Koolitusele registreerumine ja täpsem informatsioon koolituste toimumiskoha ja transpordivõimaluste kohta Sangaste valla sotsiaalinspektorilt Pille Sikult (mobiil: 524 7930, e-post: pille@sangastevv.ee). Koolituse sisu puudutavate küsimuste korral annab infot MTÜ Partnerluse
projektijuhi Astrid Org, tel 52 83 552 või e-post: astridorg@gmail.
com.
KOOLITUSE OSAMAKS on 25 krooni, võib tasuda eelregistreerimisel või võtta kaasa esimesel koolituspäeval (kohvipausid). Tasuda
saab kohapeal ka ühe koolituse kaupa.

JÄRGMISED KOHTUMISED
K. 17. 02. Ettevõtlus kui võimalus /Haimar Sokk (alustavate ettevõtjate
Põlvamaa mentor töötutele suunatud koolitusprojektis „E-töö tugiteenusega töötust
tööandjaks“)
Kui tööpakkujaid piirkonnas pole, siis ei jää muud üle, kui hakata ise
ettevõtlikuks. Kas minna otsima tööd laia maailma või … luua endale ise
töökoht.
K. 3. 03. Töiseks läbi mittetulunduse /Ivika Nõgel (kaasava juhtimise,
projektitöö ning mittetulundusühingute valdkonna ekspert, Kati Orav (MTÜ Kating,
Lasva valla noorsootöötaja)

Koostöö kui vajadus ja võimalus; algatused ja projektid kui enese ning
kogukonna arengu eeldused, MTÜ kui tegutsemise vorm.
Tule koos meiega otsima enda jaoks uusi võimalusi.

MTÜ Partnerlus

KUULUTUSED
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17. VEEBRUARIST

uued sooduspakkumised

SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE:

SOODUSHIND
SÄÄSTUKAARDIGA

TAVAHIND

Alma vanilli kohupiimakreem 300g toru
Multinektar Aura 1l
Rukkijahu Kalew 1,5kg

Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Puka > Aakre > Keeni > Sangaste
marsruudil sõidab buss üle nädala teisipäeviti

Pottsepatööd. 5523 522, 5397
6423

kiirelt ja soodsalt!

tel: 76 55959
margusson@gmail.com
www.hm-kodulehed.ee

Välja üürida külaliskorter, info tel
505 5702.
Rendin, ostan 2-3 toal korteri.
5569 1205
Elektritööd, GSM automaatika,
digi-TV, san-tehnilised tööd, õhksoojuspumpade müük ja paigaldus. Tel. 5208 970 www.mano.ee
Ostan sarja Seiklusjutte maalt,
merelt. 766 3700
OÜ AWS pakub teenuseid: trasside ehitus, santehnilised tööd,
veemõõtjate paigaldamine, kaevetööd. aws@hot.ee, tel. 5293 783
Otepää kesklinnas anda üürile kaks
2-toalist korterit (32 m² ja 45 m²).
Tel 5020 797

Kassiliiv Happy 5kg
Naeru juust 350g
Vanilli koorejäätis 15% 1l /480g

Hambapasta Colgate Total Advanced Whitening 125ml
Paberkäterätt Emilia kirju 2x4rulli
Universaalne puhastusvahend Ajax 750ml
Plekieemaldusvahend Ace Delicate värv. pesule 1l
Tualettpaber Lotus soft Embo 8rulli 3x
Pesupulber Persil sensitive 2kg

KAUBANDUSKESKUSE

VIIMASED
tasuta arvuti koolitused
ID-kaardi, Mobiil-ID ja
e-teenuste kasutamise kohta

toimuvad:

15. veebruar kell 9.00 või
2. märts kell 14.00

Audentese Spordigümnaasiumi
Otepää filiaalis, Lipuväljak 14,
Otepää.

UUS VALIK

LOODUSÕHTU
Millised varad on peidus meie jalge all? – Alvar Soesoo
Tallinna Tehnikaülikooli teadlase Alvar Soesoo ettekandes tuleb juttu teemast, mis
puudutab meid kõiki: maavaradest meil ja mujal. Saame teada, mida väärtuslikku
maapõu sisaldab, kuidas on muutunud vajadused erinevate maapõuerikkuste järele
ning kauaks neid jätkub.
Loodusõhtul osalemine on tasuta. Kohtade arv on piiratud. Osalemiseks palume
eelnevalt registreeruda tel 766 9290 või margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää kultuurikeskus, ürituse läbiviimist
toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, keskkonnahariduse spetsialist, tel. 766 9290,
518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

algavatele

autojuhi

B-kategooria
kursustele.
Võimalik läbida ka lõppastme koolitust.
Telef. 5648 1462

Eestile medal = pokaal šampust
igale külastajale.

Pisarad uputavad silmi,
südant vaevab lõputu lein…

Südamlik kaastunne
Pillele perega kalli poja

tema viimsel teel.

kaotuse puhul.

Naispensionär üürib mugavustega
1-toalise korteri. Telef. 5573 804

Poeg Martin perega

Perek. Kuiv, Kärsin, Viigimets ja
Õnne.

Endised töökaaslased kontorist

Avaldame kaastunnet perekond
Soomele

Avaldame kaastunnet Pillele
perega poja

POJA

ANDREASE

Kallis Pille perega!
Südamlik kaastunne kalli poja
ja venna

ANDREAS SOOMET

Perekond Aart

Spooni ja vineeri II vahetus

13. veebr. - ans. GÜNF
20. veebr. - ans. WHB
27. veebr. - ans. NÖÖP

ARVO PALO

07.03.1944 - 30.01.2010

kaotuse puhul.
Maie, Leili, Viive, Kaie, Eve R,
Merike, Leia, Helin, Elve, Marju,
Ene A, Erle, Malle N, Tiina S,
Indrek, Endrik, Ivar.

27.07.1938 - 03.02.2010

Nuustaku Pubis

AVAMISEST LÕPETAMISENI

HELLEN KONGOTIT

PAUL PEDASTIK

kell 20.00 elav muusika

SUUREL ekraanil

Ostan leht- ja okaspaberipuud.
Transport. 5620 0945

kaotuse puhul.

Igal laupäeval

Nuustaku Pubis

Tunneme kaasa Milvi Golubevile
kalli venna

kaotuse puhul.

17.90 l/143.20
24.90 rull/6.23
l/65.20
29.90 l/39.86
33.90
rull/ 6.86 34.90 rull/4.36
kg/59.50 69.90 kg/34.95
rull/9.97

RÕIVAID JA JALATSEID!

VANCOUVERI taliolümpia

Ei tulek ega minek ole me endi,
vaid see, mis sinna vahele jääb,
see on elavate mäletada.

OLEV VERNIKU

l/223.20

KEVAD-SUVISEID

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Helmo Autokool
REGISTREERIB
UUSI ÕPILASI

9.50 kg/31.67
9.50
9.90 kg/6.60
9.90 kg/ 66.10.90 kg/36.33
14.90 kg/114.62
15.90 kg/31.80
17.90
21.50 kg/43.22.90 kg/4.58
24.90 kg/71.14
29.90 kg/62.29
49.90 kg/99.80
51.90 kg/74.14
67.- kg/121.82

KORRUSEL

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

Registreerimine tel. 5349 0493,
618 0180 või www.olekaasas.ee

toimub Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)

II

27.90
39.90
48.90
47.90
54.90
119.-

Mapomets OÜ:

Koolitus kestab 4 h.

Neljapäeval, 25. veebruaril kell 18

Täname südamest kõiki
sugulasi, sõpru, naabreid,
tuttavaid ja töökaaslasi, kes olid
leinas koos meiega ja saatsid
meie armast ema

Valla viiner 500g
Toiduõli Oilio 1l

Šefiiritort maasikatega 550g (Pere AS)

Pangabussi sõiduplaan internetis: www.swedbank.ee. Küsige lisa 6 310 310.

Arvutite hooldus ja remont,
tel. 524 5514.

Täissuitsuvorst Tarvase 130g

Ahjupraad küpsetuskotis 700g (Rannarootsi)

Bussis saate:
• nõu pangateenuste kohta
• tellida ja kätte pangakaardi
• automaatide kaudu oma kontole sularaha panna ja välja võtta
• teha makseid ja kasutada internetipanka
• sõlmida hoiuseid ja erinevaid lepinguid

Kodulehed

Kanapallid 300g

Kohv Jacobs Krönung 500g (filtri)

Pukas A ja O kaupluse juures kell 9.00–10.00
Aakre rahvamaja parklas kell 12.45–13.45
Keenis kaupluse Takt juures kell 14.45–15.45
Sangaste Rukki maja parklas kell 16.30–17.30

Müüa kuivad pliidipuud 20 cm,
25kr/kott. Vedu tasuta. 505 6107

Hommikusink 150g viil

Suitsusardell 500g (Rannarootsi)

(19. jaanuar, 2. ja 16. veebruar, 2., 16. ja 30. märts,
13. ja 27. aprill, 11. ja 25. mai, 8. ja 22. juuni)

KUULUTUSED

12.90 kg/43.17.50.14.90 kg/9.93
13.50 kg/90.15.90 kg/53.19.50 kg/150.20.90 kg/41.80
23.90
26.90 kg/53.80
31.90 kg/6.38
33.50 kg/95.71
37.50 kg/78.12
63.90 kg/127.80
86.40 kg/123.42
89.- kg/161.80

Sügav kaastunne Liivile, Kaidole
ja Ulvele abikaasa ja isa

PAUL PEDASTIKU
surma puhul.

ANDREASE

Mälestame naabripoissi

ANDREAS SOOME

ootamatu kaotuse puhul.

Meie siiras kaastunne Pillele,
Eliisale, Annikale, Kristjanile ja
Ivarile.

Piiri tn 6 ja Õuna 11 elanikud.

Perekonnad Teearu, Rebane,
Peetsmann

Mälestust Sa hella pälvid,
pälvid austust, sõnu häid.
Kodusoojus, arm ja hellus
meile hinge sinust jäid.

Mälestame kallist

LIIDIA HARKI

10. surma-aastapäeval
Tiiu, Annely, Aivi ja Kristel
peredega

Sügav kaastunne Kristjanile
armsa venna

ANDREAS SOOME
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi 7B klass ja
klassijuhataja
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Talvepealinn PEAB TALVEFESTIVALI
Talv on vahva kui teed selle enda jaoks huvitavaks ja huvitavaid tegevusi leiadki just Otepää Talvefestivalil!
90+1 lumememme, tõukekelgumatk, muruniidukid ja
elu pikim saunapäev. Tule ja saa osa Karupere aardejahist,
päikeseloojangu matkast, Karupesa vastlapäevast, VeeTee
määrdekoolist ja tutvu suusatamise ajalooga Otepää
Suusamuuseumis.
10 päeva jooksul leiab esmakordselt aset rohkem kui
30 tegevust Otepää Talvefestivalil 12-21.02.2010, mida
korraldavad kohalikud ettevõtjad koos avaliku sektoriga,
et pakkuda tõelisi talveelamusi nii suurtele kui väikestele.
Toitlustuskohtades ja ööklubis Comeback näidatakse tantsu vahele ka Vancouveri olümpiamängude ülekandeid!
Lisa vaata www.talvefestival.ee

Festivali avamine Eesti suurima lumememme
ehitamisega
Kus elab Eesti kõige suurem lumememm? Ikka Otepääl!
12.02 kell 12.00-18.00 kutsuvad Otepää lapsed kõiki appi
ehitama lumest Otilinna ja suurimat lumememme, mida
siinkandis nähtud on. Võta kaasa labidas, kühvel ja/või võimalusel ka ämber. Talvepealinnale kohaselt vormitakse festivali avamiseks Eesti suurim lumememm. Linna valmimisel
väljastatakse linnakule ka kasutusluba. Parima lumelinnaobjekti ehitajad saavad pääsmed Pühajärve bowlingusse.
Memme ehitajatele meelehead Otepää vallavalitsuselt, Oti
pubilt ja teistelt Otepää ettevõtjatelt. Kuuma teega kostitab
Hermani pubi.
Kell 18.00 kuulutab Otepää vallavanem Talvefestivali pidustused avatuks Arnika tulešõuga suurima memme ümber!

90 lumememme Pühajärvel
Tule aita memmedel leida kodu Pühajärve kalapeol!
13.02 kell 12.00-15.00 on kõik suure kalapeo KULDKALA 2010 raames lisaks tavapärastele tegevustele ka kutsutud valmistama väikeseid ja suuremaid lumememmesid.
Kohe lastevõistluse ala kõrval saavad usinad memmede
meisterdajad näidata oma meisterdamisoskusi. Eesmärgiks
on teha valmis enneolematu hulk – 90 lumememme, mis
tähistavad Valga maakonna 90. aastapäeva. Võta kaasa
tops ja suurem nõu, et jäässe puuritud aukudest oma lumememme tarbeks vett hankida. Seikluslikum lumememm
saab kingiks Otepää Seikluspargi kinkekaardi. Erilisemale
memmele paneb auhinna välja Valga maavalitsus.

Talvelaat talvekraamiga kauplemiseks
Tule kauple käpikute, suuskade, küpsetiste või koduse
pohlamoosiga!
14.02 kell 10.00-14.00 saab Keskväljaku juures promenaadil nautida ehtsat turumelu. Tule müü, osta või vaheta
oma kappi seisma jäänud talispordivarustust (suusad, saapad, kepid, uisud, lumelauad, suusadressid jne). Kauplema
on oodatud ka spordipoed ja talispordivarustuse maaletoojad. Kui oled hea küpsetaja, siis tule müü ka oma valmistatud hõrgutisi. Soovi korral võta kaasa oma alus/laud/telk.
Laadal pakutakse kuuma teed ja mustikasuppi!

VeeTee tõukekelgumatk Pühajärvel
See on midagi, mida lihtsalt peab proovima!
14.02 kell 13.00 ja 14.30 Pühajärve puhkekeskuse juurest
algavad tõukekelgumatkad Kickspark Max tõukekelkudega.
Matka hind 150 krooni sisaldab vastavalt lumeoludele
varustatud tõukekelku, jääl matkamise puhul jäänaaskleid,
jalanõude alla kinnitatavaid libisemisvastaseid taldu, matkajuhti ja matkaeinet. Pärast matka kostitab sind Pühajärve
puhkekeskus kuuma kakao ja pirukatega. Tõukekelgumatk
on jõukohane kõigile ning ei nõua osalejatelt erilist füüsilist
ettevalmistust ega varasemat kelgutamiskogemust. Tule ja
osale ning võta ka pere kaasa!
Info ja registreerumine: www.talvefestival.ee

Öine jäähokivõistlus Pühajärve GMP Cup
Tule ela kaasa Valgamaa meeskondadele GMP kuldse karika
võistlusel!
14.02 kell 17.00-21.00 näitavad Pühajärve Puhkekeskuse
liuväljal oma uisutamisoskust ja täpsust vaprad nais- ja
meeskonnad Valgamaalt. Kõikidele võistkondadele tehakse
eelnev kiirkoolitus uisutamises ja jäähokis. Auhinnatseremoonia toimub uues GMP Clubhotel’i Pühajärve restoranis
kell 21.00. Esikolmikule karikad ja kopsakad auhinnad
Sakult. Peaauhind võitnud meeskonnale on Tallinnas Eesti
Meremuuseumi külastus koos majutusega Go Hotel Shnellis!

Karupere aardejaht Otepää ümbruses
15.02. kell 18 Otepää looduspargi keskuses (Kolga tee
28, Otepää aedlinn).
Hariv seiklusmäng igale vanusele, osavõtt paaris või kolmekesi. Mängu eesmärgiks on talvises ja pimedas Otepää
ümbruses otsida üles Karupere peidetud aare, abiks salajane aardekaart ning retke jooksul lahendatud mõistatuste ja
ülesannete vastused.
Pane soojalt riidesse, otsi üles pea- või taskulamp, võta
kaasa 1 või 2 pereliiget/sõpra ning tule seiklusest osa
saama! Pisikestel aardeküttidel võimalus otsida väikese
karupoja aaret. Aardekütte kostitab kuuma tee ja pirukatega
hotell Karupesa.
Registreerimine hiljemalt 15. veebruari kella 14ks e-posti
aadressil: margit.turb@keskkonnaamet.ee või tel 518 6747.

Karupesa vastlapäev Neljakasemäel
Tõeline vastlapidu kelkude, vurri ja hernesupiga!
16.02 kell 10.00-15.00 ootab kelgumägi Tehvandi Spordikeskuse juures nii väikeseid kui suuri kelgutajaid, et välja

selgitada pikima liu omanikku. Vastla traditsioone
hoiab elus meisterdamistelk, kus on võimalik
sea jalaluust vurri valmistamist proovida. Lapsi
sõidutavad mootorsaanidel Valgamaa Keskkonnainspektsioon, Kaitseliidu Valgamaa Malev ja
Otepää Politseikonstaabli jaoskond. Tellida saab
ka lõbusõitu Paap Kõlari lumetaksoga! Karupesa
Hotell pakub kõikidele kelgutajatele hotelli ees või
sees tasuta kuuma teed. Kelgutajatele auhinnad
Karupesa Hotellilt ja Otepää Seikluspargilt!
Vastlapäeva erimenüüd Otepää Toitlustuskohtades!
Täiendavat infot vaata www.talvefestival.ee

Jaburate sõidukite allalaskmine
Löö kaasa jaburate sõidukite allalaskmisvõistlusel!
16.02 kell 19.00 toimub Neljakasemäel, Tehvandil vastlapäeva tähistamine jaburate sõidukite
allalaskmisvõislusega. Too kuuri alt välja oma eelmise aasta imesõiduk või meisterda nurka seisma
jäänud vannist endale iseliikur – oodatud on kõik
mis piisavalt jabur või hea libisemisega. Peavõi-

duks on GoRail rongireis kahele Moskvasse! Tulla
võid üksi, kui ka koos meeskonnaga!
Info www.talvefestival.ee

Saunaorienteerumine Otepää saunades
Tule võta sõpradega sada leili Otepää saunades!
19.02 kell 12.00-20.00 on Otepää sunades
käimas sportlik saunorienteerumine! Võisteldakse
seltskondlikus (kuni 5 liiget) ja individuaalses
arvestuses. Registreerumine, start ja finiš on
Pühajärve puhkekeskuse SPA letis. START ON
AVATUD kell 12-16! Stardiaeg ja lõppaeg fikseeritakse kaardile. Igast saunast saab peale külastust
võistluskaardile seda tõendava märke. Punkti
läbimiseks tuleb lahti riietuda ja leili visata! Iga
läbimata punkti eest lisandub trahviaeg 30 min.
Lühima ajaga enim arv saunu läbinud meeskond
ja saunaline saavad auhinnaks saunaõhtu koos
saunajookidega ühes võistlussaunas omal valikul!
Soovitatavalt eelregistreerumine: kuni 18.02
sales@pjpk.ee.

Info ja reeglid: www.talvefestival.ee

Eesti esimesed lahtised meistrivõistlused
murutraktorite talvekrossis
Tule ja pane oma murutraktorile hääled sisse!
20.02 algusega kell 14.00-19.00 korraldab
Otepää Motoklubi koostöös Pühajärve puhkekeskusega Otepää Keskväljakul enneolematu
talvekrossi, kus oma murutraktori juhtimisoskusi
saab proovile panna iga hakkaja tehnikahuviline!
Võisteldakse standard- ja spetsiaalklassis. Sõitude
vahel võistlusjooksud käsiniidukitega! Toimub
ka kiirendusvõistlus ja murutraktorite kruiis.
Võimalus teha proovisõitu tuunitud traktoritel.
Kiiremale sõitjale auhinnaks lõõgastuspakett
kahele Pühajärve puhkekeskuselt, standardklassi
võitjale Otepää Grillmeistri poolt kohapeal küpsetatud Nuustaku Notsu grillpõrsas, eriklassis
eriauhinnad. Päeva juhib Kristjan Hirmo.
Eelregistreerimine kuni 19.02: Indrek Vähi,
indrek@pjpk.ee
Ajakava ja tingimused www.talvefestival.ee

