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Otepää sai 14. korda talvepealinnaks

Eesti pealinn Tallinn kinkis Otepääle uue valitsemissaua, mille andis üle
linnasekretär Toomas Sepp. Uus sau on
skulptor Tauno Kangro kätetöö.
Vallavanem Andres Visnapuu tõotas
tiitlit vastu võttes, et Otepää hoiab au
sees talvepealinna nime, hoiab Eestimaa lumevarusid ning lubas, et Otepää
külalistel on siin alati hea olla.
Tehvandi spordikeskuse kohvikus
toimunud vastuvõtul tervitasid otepäälasi suvepealinn Pärnu, kevadpealinn
Türi ja sügispealinn Narva. Pidustuste
käigus allkirjastasid Otepää ja Orissaare vald sõpruskoostöölepingu.
Öistest suusahüppevõistlustest võttis osa 15 hüppajat. Võitis Illimar Pärn
Elvast. Otepäälane Karl-August Tiirmaa oli kolmas. Võistlejaid autasustasid volikogu esimees Aivar Nigol ja
vallavanem Andres Visnapuu. Võistlusi
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Kultuurkapitali
preemiaid jagus ka
Otepää ja Sangaste
kultuuritegelastele
7. jaanuaril toimus Valga muusikakoolis
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi
2010. aasta aastapreemiate kätteandmine
maakonna silmapaistvamatele kultuuri- ja
sporditegelastele.
Valgamaa ekspertgrupi välja antud kahe
elutööpreemiaga tunnustati pikaajalise töö
eest Otepää kultuuritegelasi – ajakirjanik
Aili Miksi ja naisansambli Relami kunstilist
juhti Evi Savi.
Valgamaa ekspertgrupi aastapreemia kultuurialal said teiste hulgas MTÜ Kodukant
Sangaste juhatuse ja MTÜ Sangaste Seltsilised liige kultuurisündmuste korraldaja Kati
Velner ning folklooriliikumise edendamise
eest ansambli „Koidu tähed” tegevuse
eestvedaja Sangaste valla kultuurispetsialist Merle Tombak.
Esmakordselt välja antud eripreemia andekate tulevikulootuste innustamiseks sai
ka draamakirjanik Kerli Adov Otepäält.

Otepää talvepealinnaks saamise pidustused algasid jõuluturuga kultuurikeskuse pargis.

Talvepealinnas on võimalik terve talv
läbi kaasa elada mitmetele spordi- ja
kultuuriüritustele. Täpsem kava Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.
Talvepealinna ürituste kava koostas

kultuurijuht Sirje Ginter.
Otepää vallavalitsus tänab kõiki osalejaid, huvilisi ja talvepealinna pidustuse läbiviijaid ning korraldajaid!
MONIKA OTROKOVA
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22. detsembril kell 1.38 sai
Otepää talve saabudes taas
talvepealinnaks. Talve võeti
vastu Tehvandi hüppemäel,
kus toimusid öised suusahüppevõistlused.

kommenteeris Heiko Heitur. Publikut
lõbustasid Maris Kajari spordiklubist
Sparta, näitleja Veikko Täär ja Otepää
linetantsutrupp.
Talve tõi Otepääle suusahüppaja Jaan
Jüris Tehvandi hüppemäelt, Talvepealinna lipu võttis temalt vastu Otepää
vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Talve võtsid vastu Eesti Suusaliit,
spordiklubi Sparta, Tehvandi Spordikeskus, raadio Sky Plus, Arnika, Otepää
vallavalitsus. Kõikidel kokkutulnutel
oli võimalik nautida Arnika suurejoonelist tulemängu.
Talvepealinna pidustused algasid tegelikult juba eelmisel päeval kell 10.00
Otepää Naisseltsi poolt korraldatud
traditsioonilise jõuluturuga kultuurikeskuse pargis. Kell 11 toimus Otepää
Avatud Noortekeskuse jõuluetendus
„Jõuluissit oodates“, mille seadis lavale noortekeskuse juht Kadri Orav. Kell
17 oli kultuurikeskuses teatrietendus
„Saabastega kass“ Otepää Gümnaasiumi ja Otepää Rahvateatri esituses.
Lavastajateks olid Margus Möll ja Marika Paavo.
Talvepealinna tiitlit kannab Otepää kevadise pööripäevani, mil valitsemisõigustesse asub kevadpealinn Türi.
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PÜHAPÄEV, 23. JAANUAR

19.30 Võistluste avamine
ja suusashow

Sprindivõistlus klassikatehnikas
Naised 1,2 km ja mehed 1,4 km
9.15 eelsõidud
11.00 finaalid

Eraldistardid klassikatehnikas
11.15 Naised 10 km
14.00 Mehed 15 km

Peasponsor

www.fiscrosscountry.com
Korraldaja

Võistluste kinnine territoorium

Sissepääs ainult MK lubadega,
21.-23. jaanuaril

15.30 - 21.00 Raadio Sky Plus Suusapidu

www.tehvandi.ee
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Tehvandi
mägi

Marguse
mägi

REEDE, 21. JAANUAR

LAUPÄEV, 22. JAANUAR

Nüpli te
e

Energiasammas

Peasponsor

www.tehvandi.ee • www.suusaliit.ee • www.1182.ee

Parkimise keelutsoon,
21.-23. jaanuaril
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pealtvaatajad, AUTO loaga

5

pealtvaatajad, BUSS loaga

6

pealtvaatajad, GUEST loaga
press, PRESS loaga

7

osavõtjad, TEAM loaga

8

korraldajad, ORG. loaga
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TEHVANDI STAADIONIHOONE
• võistluskeskus
• pressikeskus

SUUSARAJAD
5 km KL rada
1,4 km KL rada
1,2 km KL rada
soojendusrada
pealtvaatajate ala
suusaraja ülekäigukoht
vaheajavõtu koht

NB! TEHVANDI SPORDIKESKUSE SUUSARAJAD JA STAADION ON 20.-31. JAANUAR 2011 TAVASUUSATAJAILE SULETUD!
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

O T E P Ä Ä

14. jaanuar 2011

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
16.12.2010
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu
21. oktoobri 2004.a määrus nr 1-6-15 „Ajalehe
Otepää Teataja reklaami- ja kuulutuste hinnakirja kehtestamine“.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavolikogu 17.
juuni 2010.a määrus nr 1-6-10 „Määruste muutmine“ § 1 lg 13.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 19.05.2005. a
määrust nr 9 „Otepää valla tunnustuste avaldamise korra kehtestamine“.
Kehtestati Otepää Gümnaasiumi põhimäärus.
Kehtestati Pühajärve põhikooli põhimäärus.
Kinnitati Otepää valla ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis, palgaastmed ja palgamäärad.
Toimus Otepää valla 2011. aasta eelarve I lugemine.
Informatsioon sihtotstarbeliste eraldiste
laekumise ja nende lisamise kohta Otepää valla
2010. a eelarvesse.
Määrati Otepää valla 2010. aasta konsolideeritud majandusaasta aruande audiitoriks
Audiitorbüroo Fides OÜ.
Otsustati vallavara tasuta kasutusse andmine
otsustuskorras sihtasutusele Otepää Turism.
Algatati Valgamaa omavalitsuste ühtse jäätmekava koostamine aastateks 2011–2016.
Anti nõusolek Riigimetsa Majandamise
Keskusega kümne (10) aastase maarendilepingu
sõlmimiseks maa kasutamiseks avaliku mootorsaani rajana.

Otepää Vallavalitsuses
14.12.2010
Määrati lapse sünnitoetust kahele vallakodanikule.
Kehtestati Otepää vallas Otepää külas asuva
Rukkimäe kinnistu detailplaneering.
Otsustati Juksimäe katastriüksuse jagamine
ja kinnistutele nimede andmine.
Väljastati kasutusluba SA Tehvandi Spordikeskus hooldemajale Olümpiakeskus Tehvandi
maaüksusel Nüpli külas.
Väljastati kasutusluba Eveli Petersoni üksikelamule asukohaga Valgamaa Otepää vald Otepää
linn Jakob Hurda tn 11 maaüksus.
Määrati projekteerimistingimused Toomas
Laasile, asukohaga Nüpli küla Otepää vald Silvia
maaüksus, elamu ja sauna püstitamise ehitusprojektide koostamiseks.
Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika luba
korraldada ilutulestik Otepää vallas Nüpli külas
Tehvandi suusahüppetorni mäe jalamil 22. detsembril 2010. a alates kella 01.38.
Anti MTÜle Otepää Naisselts luba korraldada
21.12.2010.a kell 08.00–16.00 Otepää valla haldusterritooriumil avalik üritus- Talvepealinna
Talveturg.
22.12.2010
Väljastati kirjalik nõusolek OÜle Villa
Müllerbeck puurkaevu püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Otepää küla Rukkimäe maaüksus.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks hoonete omanikule Karl Mõtsale.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks hoonete omanikule Hilda Petersonile.
Kehtestati Otepää vallavalitsuse ja tema hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste
hind.
Anti luba Juhendaja OÜle paigaldada reklaam
suurusega 1x3m=3m², aadressil Pühajärve tee 6,
Otepää linn, krundile alates 13. detsembrist 2010.a.
Määrati täiendav sotsiaaltoetus.
Määrati lapse sünnitoetus ühele vallakodanikule.
Eradati vahendeid reservfondist.
Otsustati jagada Õuna 14 katastriüksus ja
anda kinnistutele nimed.
29.12.2010
Anti MTÜ Seiklusklubi XDream luba korraldada Otepää vallas (Kääriku spordibaas, selle

Otepää vald sõlmis Orissaare
vallaga sõpruslepingu
21. detsembril sõlmisid Otepää vallavanem Andres
Visnapuu ja Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär talvepealinna pidustuste ajal sõpruskoostöölepingu.
Koostööd tehakse spordi, kultuuri, hariduse ja turismi valdkondades. Omavahelistes suhetes toetatakse
omavalitsuste koostööd ja infovahetust, ühiste kultuuriürituste korraldamist ja vastastikkuseid õppereise.
”Orissaare on atraktiivne koht ja Otepää niisamuti,”
ütles Otepää vallavanem Andres Visnapuu. “Meil on
palju ühiseid jooni, alati ei pea sõprussuhteid otsima
kaugelt, teinekord on ka oma riigist või ümbruskonnast
palju õppida.”

“Kui Otepää on tugev talvepealinn, siis Saaremaa
tervikuna, sealhulgas Orissaare vald, on vaieldamatult
mereliselt atraktiivne keskkond,” lisas Orissaare vallavanem Aarne Põlluäär. “Meil on võimalus kogemusi
vahetada omas eestimaises keskkonnas ning õpitut
rakendada teineteisele tuge pakkudes.”
Orissaare vallas elab 01.01.2010 seisuga 2004 elanikku, Otepääl 4154 elanikku.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää-Kuutsemäe avalik mootorsaanirada
on sõitjaile avatud
Otepää–Kuutsemäe mootorsaanirada on ainuke avalik,
märgistatud mootorsaanirada Eestis. See kulgeb Tehvandilt Pühajärvele ja edasi Kuutsemäele, pikkus 18
km. Rada on kahesuunaline, sellel kehtib parempoolne
liiklus ja parema käe reegel. Rajal sõitmine toimub raja
kasutaja omal vastutusel. Seal on keelatud liigelda
mootorratta ja neljarattaliste sõidukitega (sh ATV).
“Ametlik mootorsaanirada hoiab ära selle, et sõidetakse seal, kus sõita ei tohiks,” sõnas Otepää vallavanem Andres Visnapuu. “Valmis ka Otepää piirkonna
mootorsaaniradade arengukava, mis näeb ette ametlike radade võrgustiku loomist.”
Rada hooldab MTÜ Rajameistrite Selts. Rajahooldaja Tõnis Lauri andmeil oli mootorsaanirajal sõitjaid
eelmisel hooajal ligi 300. “Mootorkelguga on lubatud
liikuda ainult selleks ettenähtud rajal,” ütles Laur.

“Rajalt kõrvale kaldudes võib eksida paikadesse, kus
häiritakse loodust, rikutakse lindude-loomade elupaiku või satutakse maaomaniku valdustesse vastu tema
tahtmist.”
Otepää vallas on mootorsaaniga sõitmine mujal keelatud, lubatud ainult avalikul rajal. “Otepääl tegutseb
aktiivselt saanipatrull, mis teostab mootorsaanisõidukite üle kontrolli,” rääkis Otepää ülemkonstaabel
Jaanus Kokkonen. “Mootorsaani juhil peab olema
mootorsõiduki juhtimise õigus, kindlasti ei tohi mootorsaani juhtida alkoholi- ega narkojoobes.”
Sõitmisvõimaluste kohta info Kuutsemäe Mootorkelkude Rendikeskusest (www.saanikuur.ee) ja Paap
Kõlari Safarikeskusest (www.paap.ee).

Külavanemate nõupidamine toimub vallamajas

Otepääl mälestati Vabadussõjas langenuid

Vallavanem Andres Visnapuu kutsub Otepää valla
külavanemaid Otepää vallavalitsuse nõukotta 27.
jaanuaril 2011 kell 16.00 ümarlaua nõupidamisele.
Vallavanem teeb lühikokkuvõtte vallavalitsuse
suundumistest kodanikuühiskonna teemadel ning
oma ametiajal juba tehtud ja alles plaanis olevatest
tegevustest vastavas valdkonnas.
Täiendav info: Annika Jaansoo, 505 1457

3. jaanuaril oli Vabadussõjas võidelnute mälestuspäev. Kell 10.30 helisesid Otepääl kirikukellad kõigi
Vabadussõjas langenute mälestuseks ja võidelnute
auks. Samal ajal süüdati küünlad Vabadussõjas langenute mälestusmärgi juures.
Kell 13 asetasid Otepää vallavanem Andres Visnapuu ja Kaitseliidu Valgamaa Maleva Otepää üksikkompanii pealik Aleksander Mõttus pärjad Vabadussõjas
langenute mälestusmärgile.
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus OTSIB
meeldivasse töökollektiivi

SEKRETÄRI
Töö sisu ja kirjeldus:
Klientide teenindamine
Dokumentide koostamine
Dokumendiringluse korraldamine
Telefonikõnedele vastamine, suunamine
Kandidaadile esitatavad nõuded:
Erialane kutseharidus või keskharidus ja
täiendkoolitus
Teadmisi asjaajamisest ja dokumendihaldusest
Väga hea suhtlemisoskus
Täpsus
Vastutustundlikkus
Hea pingetaluvus
Hea arvutikasutusoskus (tekstitöötlus, tabelarvutus, andmebaasid)
Oskus kriitilistes olukordades tulemuslikult
tegutseda
Väga hea eesti keele oskus
Kasuks tuleb:
Erialane töökogemus või praktika
Hea inglise ja vene keele oskus
Töökogemus avalikus sektoris
Omalt poolt pakume:
Enesetäiendamise võimalusi
Lisainfo:
Teenistuskoht asub Otepääl
Täistööaeg
Teenistusse asumine 7. veebruarist 2011. a
asendajana.
Kandideerimiseks palume saata avalduse, CV ja haridust
tõendavate dokumentide koopiad märksõnaga „SEKRETÄR“
hiljemalt 21. jaanuariks 2011. a aadressil Lipuväljak 13, 67405
OTEPÄÄ või e-posti aadressil vald@otepaa.ee. Täiendav
informatsioon Otepää koduleheküljel www.otepaa.ee, e-posti
teel ja telefonil 766 4800. Sekretäri ametijuhendiga saab tutvuda
koduleheküljel.

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

SA Otepää Turism otsib
oma meeskonda

JUHATAJAT
Sihtasutuse tegevuse eesmärgiks on koordineerida Otepää
valla ja piirkonna turismialast arendustööd, st. tegeleda
piirkonna marketingi, turismitoodete arendusega, piirkonna
maine kujundamisega ning turismialase informatsiooni kogumise, analüüsi ja levitamisega.
Juhataja tööülesannete hulka kuulub tegevuse pikaajaline
planeerimine, strateegia ja eesmärkide püstitamine, turismiinfokeskuse operatiivne juhtimine ja turismialase koostöö
koordineerimine. Juhataja on vastutav asutuse tööprotsesside ja ressursside kasutamise optimeerimise eest, eelarve
planeerimise ja täitmise eest.

Eeldused kandidaadile:
* kõrgharidus (soovitavalt turismi- või majandusalane),
* teadmised turismi- ja majandusvaldkonnast ning EV kehtivatest õigusaktidest,
* inglise ja soovitavalt vene või saksa või soome keele oskus,
* kasuks tuleb eelnev töökogemus sarnasel erialal,
* hea suhtlemisoskus,
* pingetaluvus,
* otsustus- ja vastutusvõime,
* iseseisev mõtlemine,
* algatusvõime ja initsiatiivikus,
* arvutikasutusoskus.

Pakume:
* huvitavat, pingelist ja vaheldusrikast tööd,
* sõbralikke, mõistvaid ja teotahtelisi kolleege,
* eneseteostuse võimalust.

Tööaeg: täistööaeg , palgatöö (põhipalk + tulemuspalk).
Elulookirjeldus koos esseega (Otepää Turismi tulevik, 1 lk) ja
palga-sooviga palume saata hiljemalt 21. jaanuariks 2011 aadressil:
Lipuväljak 13, 670405 Otepää, Valgamaa või e-posti aadressil:
vald@otepaa.ee.
Täiendav info: 53 033 031.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks
Trükk: AS Kroonpress

AMETLIK INFO
ümbruse suusarajad ja metsad) 16. jaanuaril 2011.a kella
9.00–17.30 spordiüritus Nice Winter XDream 7.
Anti SAle Tehvandi Spordikeskus luba korraldada
21.-23. jaanuaril 2011.a Otepää vallas Otepää linnas
ja Nüpli külas avaliku üritusena FIS maailmakarikavõistluste Otepää võistlus murdmaasuusatamises.
Anti OÜle Ilutulestikukeskus Arnika luba korraldada 01. jaanuaril 2011.a alates kella 00.00 kuni 00.10
aastavahetuse ilutulestik Otepää vallas Otepää linnas
Lipuväljak 22.
Anti SAle Tehvandi Spordikeskus luba korraldada
24.-31. jaanuaril 2011.a Otepää vallas Otepää linnas ja
Nüpli külas avaliku üritusena FIS Talialade juunioride
ja U23 vanuseklassi maailmameistrivõistlused.
Kinnitati Otepää valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste taotlemise vormid.
Määrati MTÜ Oti Spordiklubile toetust 8028 krooni
võrkpalli treeningrühma tegevuskulude katteks.
Määrati Otepää Vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistuse ülesanneteks koolikohustuslike isikutega tegelemise korraldamine, koolikohustuse täitmata jätmise
põhjuste väljaselgitamine ning meetmete rakendamine
koolikohustust mittetäitvate isikute suhtes.
Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveo teenindussageduse muutmise taotlus.
Vabastati korraldatud jäätmeveost üks taotluse esitanud isik.
Lõpetati alates 01.01.2011. a Finnlamelli Eesti OÜ reklaamimaksu maksmise kohustus seoses Otepää linna
Männi tn 1 maaüksusele paigaldatud reklaami kõrvaldamisega.
Kinnitati huvitatud isiku Hilja Kulbin taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää külas asuvale Unimäe kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Eraldati kultuuriürituse toetust summas 1000 krooni
Vana-Otepää küla laste ja täiskasvanute jõulupeo korraldamiseks 2010. a detsembris.
Suunati ümber hallatavate asutuste eelarvete sisesed
kulud üksikute kuluartiklite vahel.
05.01.2011
Määrati lapse sünnitoetust kolmele vallakodanikule.
Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule.
Määrati ühekordset toetust kahele vallakodanikule.
Suunati vallavanem Andres Visnapuu 09.-10. jaanuaril 2011.a välislähetusse Soome Vabariiki Vihti valda
seoses osavõtuga korraldatavast ühisseminarist.
Väljastati sõidukikaart Raido Käär kasutuses olevale
sõidukile (takso) Toyota Hiace.
Väljastati sõidukikaart Raido Käär omandis olevale
sõidukile (takso) Ford Galaxy.
Väljastati taksoveoluba FIE Raido Käärile.

SA Otepää Turism alustas
Alates 1. jaanuarist 2011 alustas tegevust
sihtasutus Otepää Turism, mis jätkab Otepää
Turismiinfokeskuse tööd. Uue sihtasutuse eesmärk
koordineerida Otepää valla ja piirkonna turismialast
arendustööd, st tegeleda piirkonna marketingi, turismitoodete arendusega, piirkonna maine kujundamisega ning turismialase informatsiooni kogumise,
analüüsi ja levitamisega.
Otepää Turismiinfokeskuse kui vallavalitsuse allasutuse töö on volikogu 18.11.2010 otsusega lõpetatud. Senini rahastas Otepää Turismiinfokeskust
Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Alates 2011.
aasta algusest muutus EASi rahastamisskeem, mis
tingiski SA Otepää Turism loomise.
Kindlasti jääb turismiinfoteenuse osutamine
piirkonda alles. Sihtasustusena tegutsedes on
võimalik kaasata rohkem huvigruppide esindajaid
otsustusprotsessi ning taotleda projektidest
lisavahendeid. See annab ka suuremad võimaluse
pakkuda kvaliteetset turismiinfoteenust.
Turismiinfot on Otepääl jagatud 1992. aastast.
Toonane keskus oli esimene rohelise I-punkti märgiga riiklikult tunnustatud turismiinfokeskus Eestis.
MONIKA OTROKOVA

SÜNNID
Miia Jäär
Lisette Kukk
Randar Pauskar
Mattias Kiiver

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada.
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide sisu eest.

3. detsembril
19. detsembril
21. detsembril
29. detsembril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 28. jaanuaril 2011.

14. jaanuar 2011

O T E P Ä Ä

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

P

eagi käivituv üldhariduskoolide uus riiklik
õppekava seab mitmeid uusi nõudmisi ka
pedagoogide tööle. Üks silmatorkavam
märksõna on kindlasti kujundav hindamine.
Ükski uus asi ei tule kartuste ega eelarvamusteta ning selleks, et Otepää Gümnaasiumis
oleks varakult selge, mida ja kuidas kujundama hakata, avaldas õppealajuhataja Anneli
Vetka soovi ühineda nn kujundava hindamise
kogukonnaga.
Viimsi Kooli eestvõttel ja Riikliku Eksamikeskuse toel käivitus 2010. aasta novemb-ris

üle-eestiline koolitusprojekt „Kujundav hindamine õppeprotsessis“, millest osa võtta soovijaid oli üllatuslikult suur hulk. Väljavalituks
osutus ka meie gümnaasiumi 6liikmeline õpetajate grupp, kellele lisandusid õppealajuhatajad Margot Keres ja Anneli Vetka. Valgamaalt
kuulub sellesse projekti veel Valga Põhikool.
Kujundav hindamine on uus lähenemine
õpilaste töötulemustele ning õpimotivatsioonile. See nõuab kahtlemata ka õpetaja enda
vaadete mõningast ümberhindamist. Peamine
mõte selles protsessis on eelkõige vastutuse

jagamine, see tähendab, et õpitulemuste eest
ei vastuta ainult pedagoog, vaid eelkõige ikka
õpilane, saades õpetajalt oma töö kohta pidevat tagasisidet.
Koolitusprojekti juhivad Viimsi Kooli õpetajad, kes oma igapäevatöös juba kasutavad
kujundavat hindamist. Käesoleva õppeaasta
lõpuks on loodetavasti ka meie koolist 8 inimest
valmis uut hindamispõhimõtet oma kolleegidele edasi õpetama, et liikuda ühiselt parema
ja edumeelsema hariduse suunas.
MARIKA PAAVO, projektis osaleja

Noored keemikud praktilise eluga tutvumas

M

öödunud aasta lõpupäevil käisid
Otepää Gümnaasiumi keemiahuvilised õpetaja Tiiu Sanderi eestvõtmisel tutvumas Otepää reoveepuhasti ning
vineeritehasega.
Reoveepuhastis tegi ringkäigu Ants Sander,
kes jagas oma tööalaseid teadmisi. Saadi teada,
et reovesi sisaldab orgaanilisi aineid, fosforit
ja lämmastikku. Kogu puhastamine käib mehaaniliselt ning algab õhustamisbasseinist, kus
orgaanilised ained reageerivad hapnikuga ehk
toimub oksüdeerumine. Järgmine protsess toimub settimisbasseinis ning viimane etapp on

mudapress, kus muda komposteeritakse.
UPM-Kymmene Otepää ASi vineeritehases
jagasid õpilastega oma tarkust Mihkel Karulaas ja Kristjan Koger. Noored said kogu tootmisprotsessi (ehk kuidas kasepalgist vineeri
tehakse) näha oma silmaga. Tootmine on täielikult automatiseeritud ning viimasel aastal on
tehas palju laienenud ja seal töötab 175 töölist.
Tehase tootmismaht on 50 000 m³ aastas ning
90 % kogutoodangust läheb ekspordiks. Keemiaringi noored jõudsid järeldusele, et kuigi
Otepääd tuntakse eelkõige turismilinnana, on
siin arenenud ka tööstus.

Nii Otepää reoveepuhastis kui ka vineeritehases toimub tööliste väljaõpe kohapeal vastavalt vajadusele, seega võivad sinna tööle kandideerida kõik soovijad.
Õpperetk avardas teadmisi kodupaigast
ning tulevikus loodetakse selliseid ekskursioone veel ette võtta. Tähtsuseta pole seegi, et
lähitulevikus käivituv uus riiklik õppekava
soosib väga sellist praktilist õpet, kus õppur
oma silma ja käega tunnetades praktilise eluga tutvust teeb.
MAARJA TREIMUT, OG meediaklass (XI)

Otepää Avatud Noortekeskuse jõuluõhtu
17. detsembril toimus Otepää noortekeskuses jõuluõhtu. Mängiti mänge, kus tähtis oli
meeskonnatöö ja üksteise tundmaõppimine.
Jõuluvana ei käinud, sest õhtu eesmärk ei olnud
materiaalne pool, vaid see, et noored õpiksid
rohkem üksteisega arvestama ja hindama sõpruse rolli meie elus. Igaüks tõi kaasa ka midagi maitsvat lauale ning omaltpoolt kostitas
ka noortekeskus. Gümnaasiumi tublid tüdrukud olid video vahendusel ette valmistanud
kaks laulu, mida kõik kuulda ja näha said. See
oli väga tore üllatus. Loomulikult kuulati ka
jõululaule ja veedeti üksteise seltsis mõnusalt aega.
Otepää ANK juhataja KADRI ORAV

Otepää mälumängurid said otse
superliiga finaali
Novembris ja detsembris toimunud Maakilva Superliiga mälumängu eelvoorudes võitles
Otepää mälumängurite võistkond ennast otseMaakilva Superliiga finaali.
Võistelda tuli 59 meeskonnaga kogu Eestist.
Lõpptulemusena jäädi jagama 13. kohta Kadrina võistkonnaga. Finaali pääses 15 paremat.
Otepää mälumängurite hinnangul on tegemist
väga heade tulemustega – vastasteks olid vabariigi parimad mängurid.

Otepää mälumängurite meeskond (Kadri Steinbach, Kaido Mägi, Meelis Lill, Urmas
Kuldmaa) läheb finaali Otepää au kaitsma
märtsis.
Otepää on tuntud pikaaegsete mälumängutraditsioonidega vallana. Aluse sellele traditsioonile pani Aane Steinbach. 2008. a saatis
Otepää meeskonda edu – võideti mälumängusarja Maakilb võistlus.
MONIKA OTROKOVA

Volikogu suurendas valla aukodaniku
rahalist auhinda
16. detsembril toimunud vallavolikogu istungil
muudeti valla tunnustamise korda, mille kohaselt tõsteti valla Aukodaniku rahalist auhinda.
“Kui varem premeeriti Otepää aukodanikku
rahalise auhinnaga, mille summa ühtis väljaandmise aja ja aastaarvuga, siis nüüd on
rahaline auhind 200 eurot pluss auhinna andmise aasta kaks viimast numbrit. Seega saab
2011. aasta aukodanik 211 eurot, ehk 3301.43
krooni.” er eurodes,” selgitas volikogu esimees Aivar Nigol.
Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim autasu, mis antakse füüsilisele isikule

auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal, mis on valmistatud hõbedast.
Otepää Aukodanikku premeeritakse rahalise
auhinnaga, mille summa ühtib väljaandmise
aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja
Otepää Aumedali andmise otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega kaasnev
Otepää Aumedal antakse üle Eesti Vabariigi
aastapäeva aktusel.
Otepää valla esimene aukodanik oli Otepää
Rahvateatri rajaja Kalju Ruuven.
MONIKA OTROKOVA

Tähelepanu, linnakodanikud!
Kuna tänavu on lumerohke talv, ei jõua linna tänavaid lahti lükkav traktor pärast eriti
suurt lumesadu töö rohkuse tõttu lahti lükata
väravaesiseid.
Kui hakataks pärast suurt lumesadu iga
väravaesist lükkama, ei jõua traktor tänavaid
lahti ajada nõutud ajagraafiku piires. Hilisemate järeltööde käigus on see uuesti võimalik.
Palume vabandust ebameeldivuste pärast
ja loodame teie mõistvale suhtumisele.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Haridusvõrgustiku
arengukava arutelu
Alates 2010. aasta augustist on Otepää vald
koostanud valla haridusvõrgustiku arengukava 2011–2016. Koostamisega hakatakse
jõudma lõpusirgele.
1. jaanuarist 2011 on haridusvõrgustiku
arengukava võimalik lugeda valla kodulehelt
www.otepaa.ee.
17. jaanuaril kell 17.00 toimub haridusvõrgustiku arengukava avalik arutelu Otepää
Kultuurikeskuses. Kõik huvilised on oodatud!
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

KULTUURIÜRITUSED
JAANUAR
OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES ja NOORTEKESKUSES
14. jaanuar 18.00 Otepää Naisseltsi käsitööring kultuurikeskuses.
Fimo savist nööbid ja ehted, albumi köitmine, siidiniidiga kaardi tikkimine. Osalustasu 25,00 EEK/1,60 EUR. Kõik huvilised on
oodatud osalema! Info tel. 5615 3357
15. jaanuar 19.00 Taidlejate pidu “Tere Euro!”. Esinevad isetegevuskolleltiivid ja tantsuks mängib Jüri Homenja.
17. jaanuar 17.00 Haridusvõrgustiku arengukava arutelu.
19. jaanuar 17.00-20.00 Noortekeskuse talvekohvik kultuurimaja
rõdul.
20. jaanuar 20.00 Kino.“Jälle sina”. Lubatud kõigile. Hind 1,60 EUR
22. jaanuar 22.00 Tartu Maratoni „Pidu suusabaasis“ Otepää
Kultuurikeskuses ansambliga Regatt. Lisaks ansamblile toob
parima retrohõngulise videodisko pidulisteni DJ Ivo Lani.
Pilet 5 €.

26. jaanuar 18.00 Noortekeskuses filmiõhtu
27. jaanuar 20.00 Kino. “Narnia kroonikad: Koiduränduri teekond”. Alla 6 a. mittesoovitatav! Hind 1,60 EUR
28. jaanuar 19.00 Rakvere Teatri etendus “Oskar ja
Roosamamma: Kirjad jumalale” Osades Üllar Saaremäe ja
Ines Aru. 10aastane Oscar on haige. Nii haige, et tema kehal on jõudu
vaid loetud päevadeks. Õnneks on olemas Roosamamma, kes pakub
Oscarile välja mängu – elada iga järgmist päeva nii, nagu oleks see
kümme aastat.
Teismeliseiga, armumine, abieluvõlu ja -valu, laste sünd ja lahkumine
kodust, vanaduse helge väsimus – need pakuvad Oscarile rõõmu ja
annavad julguse vaadata vastu oma saatusele. Info tel. 765 5212;

561 36362

Otepää Vallavalitsus müüb
kirjalikul enampakkumisel
Otepää vallas, Nüpli külas, Puustusmäe korterelamus kaks
korteriomandit (aadress Nüpli küla, Otepää vald, katastriüksus
63602:002:0029), alghinnaga 4200.00 (neli tuhat kakssada)
eurot korteri kohta alljärgnevalt:
Korter nr 3 üldpinnaga 42,3 m², millele vastab reaalosana
eluruum 423/1694 mõttelise osaga maatükist, kaasomandi
teostamine on kitsendatud korterite nr 1-2 ja 4 kohta avatavate
korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud
õigustega.
Korter nr 4 üldpinnaga 42,4 m², millele vastab reaalosana
eluruum 424/1694 mõttelise osaga maatükist, kaasomandi
teostamine on kitsendatud korterite nr 1-3 kohta avatavate
korteriomandite koosseisu kuuluvate reaalosadega seotud
õigustega.
Kinnistu suurus on 0,6 ha. Asukoht on hajaasustusega piirkonnas Otepää linnast 5 km kaugusel.
Müüdava varaga saab tutvuda vallavalitsuse tööaegadel
helistades ette tel: 766 4800 (kontaktisik Andres Arike tel:
766 4810, GSM: 53 033 031, e-post: andres.arike@otepaa.ee,
www.otepaa.ee).
Pakkumisi saab esitada kuni 10. veebruarini 2011. a. kella
11.oo ja pakkumiste avamine toimub samal päeval algusega
kell 11.10 Otepää Vallavalitsuse ruumis nr 207.
Täiendav info: www.otepaa.ee.

Fotokonkurss „Otepää – paik, kus olla on hea”
Otepää Vallavalitsus kuulutab välja Otepää linna ja Otepää
valda kajastava fotokonkursi, mille eesmärk on tutvustada
Otepääd ja Otepää piirkonda läbi siinsete inimeste, sündmuste,
looduse, vaatamisväärsuste ja huvitavate kohtade. Eelkõige
ootame konkursile fotosid piirkonna üritustest.
Võisteldakse kolmes kategoorias:
parim loodusfoto, parim foto üritusest, varia. Kõigi kategooriate
võitjatele paneb Otepää Vallavalitsus välja rahalise auhinna
suuruses 100 eurot.
Konkurss kestab 1. jaanuarist 31. märtsini 2011.
Lisateave: Monika Otrokova 766 4811; 505 8970 e-post:
monika@otepaa.ee ja www.otepaa.ee.

Teade
Lasteaed Võrukael 20. sünnipäevale pühendatud etendus „Nukitsamees“ toimub 2. veebruaril kell 17.00
Otepää Kultuurikeskuses.
Koosviibimine endistele ja praegustele töötajatele
toimub lasteaia saalis algusega kell 18.30.
Osavõtust teata tel 5303 3034 või e-mailil:
vorukael@otepaa.ee.

Austatud Otepää Gümnaasiumi
(Keskkooli) VILISTLANE!
Seoses spordiajaloo andmete uuendamisega palume, et saadaksid meile oma sportliku tulemuse (vanuserühm, toimumise
aeg), kui oled olnud ENSV, NSVL või Eesti meister.
Otepää Gümnaasiumi kehalise kasvatuse õpetajad
Kerri Rauk, (kerri@nuustaku.edu.ee)
Ülle Ernits, (ylle_e@nuustaku.edu.ee)
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Kolmekuningapäev pani
jõuludele punkti

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuses
15.12.2010:

21.12.2010:
Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 12770 krooni.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri detsembrikuus kogusummas 8220 krooni, täiendava sotsiaaltoetuse saajate nimekiri summas 5040 krooni ning otsustati
maksta kuue hooldaja eest sotsiaalmaksu summas 8616
krooni.
Anti kaks jõulutoetust paljulapselistele peredele
kogusummas 800 krooni (100 krooni alaealise lapse
kohta), neli kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/
tudengi toetust 600 krooni ja kaks ühekordset toetust
kogusummas 790 krooni.
29.12.2010:
Anti kaks kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/
tudengi toetust 600 krooni, viis retseptiravimite toetust kogusummas 4065 krooni ja üks ühekordne toetus
300 krooni.
Väljastati Jaan Tobrele kasutusluba Pastaku külas
Päiva kinnistul rekonstrueeritud šahtkaevu kasutamiseks.
Kiideti heaks ja kinnitati Jaan Tobre projekti „Salvkaevu puhastamine ja joogivee torustiku loomine Päiva
talus Palupera vallas Valgamaal“ aruanne. Toetuse
saajale tasutakse ülekandega toetuse lõplik osa 1998
krooni.
Seoses hooldekodusse elama asumisega lõpetati hoolealuse L.I. kodune hooldamine.
Kinnitati Palupera põhikooli hoolekogu põhimäärus.
Tehti muudatusi 2010. aasta valla eelarvest eraldatud
kuluartiklites valla hallatavate asutuste ja kolmanda
sektori organisatsioonidele.

Valgamaa omavalitsuste ühise jäätmekava
aastateks 2011–2016 avalik istung, arutelu
toimub Palupera vallamajas 14. jaanuaril
2011. a kell 14.00.

Teade

Palupera valla õpilaste bussiliinil teenindab 2011.–
2014. aastal sõitjaid Rivor Trans OÜ. Kontakt Riivo
Keskküla, tel. 515 6169, rivortrans@hot.ee.

M

eil, Nõunis, on tore traditsioon lõpetada
jõuluaeg ühiselt kuuselõkkega. Tänavu
korraldas loodus imeilusa ilutulestiku,
väikesed kuuseokaste tulesädemed lendlesid tugeva tuule taktis, nagu lehvitades hüvastijätuks
ja soovides uueks, algavaks aastaks kõike ilusat
ning kaunist.
Rüübates sooja teed ja ampsates ahjusooje kohupiimasaiakesi oli lõkke juures mõnus ning hubane.

Mis siis, et tuulel oli kuri plaan mõni pisem kuusetooja maast lahti sikutada. Nagu öeldakse, et vanade
võlgadega ei minda uude aastasse, oli meilgi väike
„auvõlg“ ehk esinema minek Kodijärve hooldekodusse näidendiga „Metsearahva jõuluseiklused“.
Getter karuemana, Andres karuisana, Liis jõuluvanana, Marika hundina ning Katriin, Rebecca ja
Helen jänkukestena võeti vastu sooja aplausi ning
suure kommikotiga.
MARIKA VIKS

Hellenurme mõisapargi
REKONSTRUEERIMINE
TOETUSE SAAJA – Palupera Vallavalitsus,
põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti reg. nr. 66.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi Looduskaitse infrastruktuuri arendamise alamprogrammist. Komisjoni otsusega
14.12.2010 eraldati Hellenurme mõisapargi
rekonstrueerimistöödeks (sanitar- ja kujundusraie, uusistutused, mõisahoone esise ala asfaltkatte asendamine graniitsõelmetega, teede
rekonstrueerimine ja uusehitus, väliõppeklassi
pinkide paigaldamine ja atraktsiooni täiendamine, pargipinkide, prügikastide, valgustite
paigaldus ja ujukitel purde ehitus) 29059,8
eurot/454 687 krooni. Omaosalus vähemalt
3229,14 eurot/50 525 krooni.
Projekti lõpp – 31. juuli 2011.

Avastame Pokumaad

Kolmekuningapäev.

Jõulurong Paluperas

M

inevikku jäänud aasta lõpus, 4. advendipäeval saabus AS Eesti Raudtee heategevuslik jõulurong esmakordselt Palupera
jaama. Esines AS Eesti Raudtee segakoor/orkester,
kaasa haarati kohalik rahvaski ja päkapikud jagasid ohtralt komme. Suu sai magusaks ja südame
soojaks igaüks.
Tänusõnad AS-le Eesti Raudtee ja edukat kassiaastat teilegi kõigile paluperalastele poolt!
KRISTIINA JÄNES

Anti kuus jõulutoetust paljulapselistele peredele
kogusummas 3200 krooni (100 krooni alaealise lapse
kohta), kolm kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/
tudengi toetust 600 krooni ja kaks retseptiravimite
toetust kogusummas 1647 krooni.
Tunnistati hankes „Palupera valla õpilaste veoks
teenuse osutaja hankimine“ osalenud pakkujad kvalifitseerituks ja nende pakkumused vastavateks. Edukaks
pakkumuseks tunnistati majanduslikult soodsaim, kõige
madalama hinnaga tehtud pakkumus – RIVOR TRANS
OÜ pakkumus, liinikilomeetri hind käibemaksuta 12,79
krooni (0,817 eurot). Edukas pakkumus on vastuvõetud
30. detsembrist 2010 ja 2011.a. algul sõlmitakse uue õpilaste veo teenuse osutajaga leping 4 aastaks.
Lõpetati taotluse „Valgamaa Palupera valla Päidla
küla Kalavahi talu salvkaevu puhastamine, süvendamine, torustiku rajamine ja seadmete paigaldus“ osas
sõlmitud toetusleping lähtudes toetuse saaja laekunud
avaldusest.
Peeti võimalikuks Nõuni külas Virbso kinnistu kü
58202:002:1060 jagamist kaheks eraldi kü-ks järgnevalt:
Väike-Virbso kü, suurusega 17794 m², sihtotstarve maatulundusmaa ja Virbso kü, suurusega 20,13 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
Muudeti Palupera vallavalitsuse 10.08.2000 korralduse
nr 121 „Vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine“ sõnastust järgnevalt: korralduse
punktis 2.1 asendati nimi E.M. nimega T.M.
Muudeti Palupera vallavalitsuse 23.03.2000 korralduse nr 59 „Vara maksumuse kinnitamine ja kompensatsiooni määramine“ sõnastust järgnevalt: korralduse
punktis 1 asendati nimi E.M. nimega T.M.
Tulenevalt Palupera vallavolikogu 14.12.2010 seisukohast võeti teadmiseks, et Palupera vallavalitsuse nimel
sõlmib vallavanem kliendilepingu õigusteenuse tellimiseks Advokaadibüroolt Rando Antsmäe OÜlt seonduvalt kohtumenetlusega Tartu Halduskohtus haldusasjas
nr 2-10-2962 ning vallavolikogu esimees annab nimetatud büroo advokaatidele volituse esindada Palupera
valda samas haldusasjas.
Otsustati anda 3-toaline sotsiaalkorter nr 11 üürile
valla paljulapselisele perele Hellenurmes Mäenurga elamus.

PROJEKTID

Hea Palupera valla elanik!

T

änavu on meil olnud suurepärane talv. Talv
nagu muiste, rohke lume, tuisu ja paraja külmaga. Lumeuputus on raske nii inimestele
kui ka loomadele-lindudele. Sellepärast kutsume
kõiki osalema foto- ja meisterdamiskonkursil
KAUNEIM JA OMAPÄRASEM LINNUMAJA PALUPERA VALLAS.
Pange fantaasia tööle ja ehitage meie väikestele sõpradele käepärastest vahenditest söögimaja. Tehke sellest pilt, kas koos lindudega või siis
ehitajatega ning saatke aardessile: lumi@aloel.
ee. Samas saab ka parimaid töid hinnata avalikul
rahvahääletusel.
Täpsemalt valla kodulehel www.palupera.ee.
Konkurs kestab 1. märtsini. Rahvapoolt parimateks valitud saavad ära märgitud valla suusapäeval 5. märtsil.
Edukat meisterdamist ja pildistamist.
Nõuni Rahvamaja

Algab Palupera valla 18.
mälumänguturniir

T

ulemas on 18. mälumänguturniir Palupera
Valla karikale 28. jaanuaril 2011. a. Algus
kell 19.00 Nõuni Maakultuurimajas.
Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi
alusel, kus võistkonnas on 4 mängijat (vajadusel võib
2 vahetada). Eraldi arvestus noorte võistkondadel,
(kuni 18 aastat kaasa arvatud).
Turniir on 3vooruline, kokku 108 küsimust. Igas
voorus on 36 küsimust, millest on 2 muusika- ja
4 pildiküsimust. Mängu teemaks on Eesti ja kõik
Eestiga seonduv. Samuti ka võimalusel Piibli teemalised.
Võistkondade osavõtumaks on 40 eurot, noorte
võistkonnal osavõtumaks 20 eurot.
Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele diplom ja kõigile võistkondadele auhind
vastavalt saavutatud kohale. Parim Valgamaa võistkond saab maakonna meistrimedalid.
Info ja registreerimine tel. 513 9071, Kalev Lõhmus, palubuss@gmail.com, 5667 0269, Dagmar Uibo,
dagmar .uibo@gmail.com.
Registreeruda saab ka kohapeal vahetult enne
võistlust.

Mootorkelkude
kestvuskross Leigol

L

aupäeval, 15. jaanuaril toimub Leigol
mootorkelkude kestvuskross “Leigo Järved 2011”. Jäärada pikkusega 4–5 km on
põneval maastikul Leigo järvede vahel.
Sõit kestab 1,5 h, start antakse keskpäe-val.
Võistlema on oodatud kõik Eesti mootorkelgusportlased ja ka harrastajad.
Starti asutakse seisva mootoriga, kelgu taga
seistes. OSAVÕTUMAKS 35 eurot. Maksmine
kohapeal. Eelregistreerimine www.msport.ee
(kalender juhendid 2011, Rahvasport).
Kõigile eelregistreerinutele meened, klasside kolmele parimale karikad, üldvõitjale 100
eurot.
INFO: Riho Kollist, tel 5014 885,
riho.kollist@mail.ee. Eelregistreerimine
www.msport.ee (kalender juhendid 2011,
Rahvasport).

TOETUSE SAAJA – MTÜ Hellenurme Mõis
eralasteaed, põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti reg. nr. 339.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi Keskkonnateadlikkuse maakondlikust
alamprogrammist. Komisjoni otsusega
14.12.2010 eraldati Hellenurme lasteaiale Edgar Valteri „Pokuaabitsa” soetamiseks (2 tk) ja
Pokumaa külastamiseks (25 in., transport, piletid) jaanuaris 2011, 211,23 eurot/3305 krooni.
Omaosalus vähemalt 23,65 eurot/370 krooni.
Projekti lõpp – veebruar 2011.

Heategevusmüük MTÜ
Hellenurme Mõis eralasteaias
On saabunud uus aasta koos uue raha ja uute
ootustega. Head uut aastat ja kõikide soovide
täitumist soovivad Hellenurme lasteaia suured ja väikesed kõikidele koduvalla elanikele!
Jõulud möödusid Hellenurme lasteaias
nagu alati pidutsedes, kingitusi oodates ja
ühiseid vanu traditsioone järgides. Lapsed
koos õpetajatega käisid ka hooldekodu elanikele jõulurõõmu viimas ja esinesid väikese
kontserdiga ning kinkisid vanuritele omavalmistatud kaarte.
Midagi oli siiski ka uut ja huvitavat. Nimelt
korraldasime heategevusliku jõulumüügi personali ja laste valmistatud jõulukingitustest.
Lapsed olid elevil juba mitu nädalat ja ootasid
ning mõtlesid, kes ostab nende valmistatud
kaarte, vaase, küünlaaluseid, kaunistusi
jõululauale jne. Lapsevanemad olid samuti
aktiivsed osalejad ja kinkide valmistajad. Saadud heategevusliku müügi rahaga kavatseme
minna Järvemuuseumi.
Suur tänu osalemise eest ja ostmise eest!
Lasteaiaõpetajad tänavad kõiki kaasalööjaid
ja loodavad järgmisel aastal korrata, sest üritus õnnestus ja Järvemuuseumi sõit saabki
teoks.
Õpetajad Heli ja Vilja

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Tunnustati Puka valla 2010. aasta aktiivsemaid
kodanikke ja valiti aasta tegu
7. jaanuaril kogunes Puka rahvamajja hulk kutsutud külalisi. Esialgu oli paljudele neist ebaselge,
miks neid on kutsutud, õhtu edenedes selgusid
vastused kõikidele küsimustele.
Mis toimus? Toimus tänuüritus, kus tunnustati Puka valla kodanike ja kodanike ühenduste
poolt esitatud aktiivseid inimesi ja tunnustamist
väärivaid tegusid. Õhtut juhtis Mari-Liis Vanaisak. Avakõnega esines allakirjutanu. Muusikalise
sissejuhatuse tegi Kersti Salujõe viiulil.
Seejärel kuulutati välja „Puka valla 2010. aasta
tegu“. Aasta tegu pidi olema sündinud kodanikualgatusena, parandama valla elukvaliteeti ja
konkurentsivõimet ning tehtud 2010. aastal.
„2010. aasta tegu“ kandidaatideks esitati Puka
staadionimaja ja valgustuse rajamine, lastekaitsepäeva korraldamine, Aakre külapäeva korraldamine, Pritsumehe pargi rajamine, lauamängu „Kas Pukat tead“ loomine, „Teeme ära 2010“
ülevallalised talgud ja skatepargi (rulapargi) rajamine Puka kooli parki. Enim toetust sai „Teeme ära 2010“ ülevallaline talgupäev. Talgupäeva
piirkondlikud eestvedajad olid Silver Laks, Ilme
Hõbemägi, Õnne Paimre, Milvi Pajumäe, Anneli Uffert, Riina Kiisler, Eha Kallis, Arno Kangro,
Üllar Sarv. Aasta tegu jäävad neile meenutama
selleks ürituseks spetsiaalselt kujundatud ning
lasteaialaste joonistustega kaunistatud tänukirjad ja valla käsitöömeistri Kuno Paimre valmistatud meened.
Vahepalaga esines tantsutrupp Ässad Sirle Lüüs
juhendamisel. Seejärel oli saabunud aeg välja hõigata „Puka valla sponsorite“ auväärsed nimed.
Sponsori valimisel arvestati, et kandidaat võib
olla ettevõte, FIE või eraisik, kes tegutseb Puka
vallas või on piirkonnaga seotud.
Sponsori tänukirja said AS Jumek juhataja
Enn Kärson, AS Bacula juhataja Vahur Vuks, AS
Kiilung juhataja Jaanus Luht (asutust esindas
Janis Veskimets), OÜ Päikesepõld juhataja Arvo
Laul (asutust esindas Janis Veskimets) ja Otepää
Lihatööstus Edgari juhataja Maie Niit.
Õhtu jätkus peotantsutrupi esinemisega, juhendajaks Ilona Jaanikesing.
Külaaktivisti preemiale „Puka valla külatäht
2010“ kandideerivale isikule oli seatud nõue, et
ta peab tegutsema Puka valla mõnes külas ja to-

T

Maakonna teenetemärgid
Valga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste
Liit ootavad taotlusi maakonna teenetemärkidele 14. veebruariks.
Taotlusi on õigus esitada maakonna valla- ja
linnavalitsustel ning volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidilistel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, seltsidel, klubidel ja eraisikutel.
Taotluse vorm ja lisainfo on Valga maavalitsuse kodulehel www.valgamv.ee, rubriigis „Valgamaa aumärgid“.

Puka Vallavolikogus
16. detsembril:
Otsustati algatada Valgamaa omavaliotsuste ühtne
jäätmekava aastateks 2011-2016 koostamine . „Valgamaa
omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011-2016“
kavandab 13 Valgamaa omavalitsuse, sealhulgas ka Puka
valla ühtse jäätmehoolduse. Jäätmekava põhieesmärgiks
on jäätmehoolduse arendamine, kavandamine ja korraldamine omavalitsuse tasandil, järgides seejuures säästva
tootmise ja tarbimise põhimõtteid. Jäätmekavaga planeeritakse kõiki omavalitsusi hõlmav ühtne jäätmekäitlussüsteem. Jäätmekavaga on võimalik tutvuda Puka
vallavalitsuse ruumides. Asjast huvitatud isikutel on
õigus esitada jäätmekava eelnõu kohta ettepanekuid
ja vastuväiteid kirjalikus vormis.
Muudeti Puka valla 2010. aasta vallaeelarvet.
Kinnitati Puka Keskkooli põhimäärus.
Alatiste komisjonide tööst andsid ülevaate komisjonide
esimehed.

Teeme ära kampaania juhid: vasakult Ilme Hõbemägi, Riina Kiisler, Anneli Uffert, Milvi
Pajumäe ja Õnne Paimre.

etama oma tegevusega kogukonna arengut. Kandidaatideks oli esitatud Aare Jaama Soontagast,
Maris Kärson Pukast, Õnne Paimre Kuigatsist ja
Eha Päiviste Aakrest. Puka valla külatäheks 2010
valiti Õnne Paimre. On ju Õnnet peetud Kuigatsi
küla hingeks ja tõepoolest on ta olnud küla tegemistel eestvedajaks valgustades tähena teed
teistele. Tänutäheks tänukiri ja Puka Kunstikooli
õpilase poolt valmistatud meene.
„Puka valla tegusa noore“ valimise kriteeriumiteks olid vanus (kuni 26aastane), õpib või
töötab ja on 2010. aastal mõnel alal silmapaistev
tulemus. Kandidaatideks olid Sirle Lüüs, Kristjan
Moorast ja Alex Sarapik. Tegusa noore nimetuse
sai Sirle Lüüs, tänutäheks tänukiri ja Puka Kunstikooli õpilase valmistatud meene.
Tänuõhtu lõpuks kuulutati välja“ Puka valla
silmapaistva kodaniku“ preemia. Kandidaadile
oli nõue, et isik peab elama või töötama Puka vallas, olema üle 26 aasta vana ja aktiivne vallakodanik ning saavutama 2010. aastal silmapaistva
tulemuse mingis valdkonnas. Kandidaatideks

Ohutuse tagamiseks tuleb liigne lumi
ning jää katustelt eemaldada
ehnilise Järelevalve Amet tuletab ehitiste
omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks
tuleb katusele kogunenud lumi ja jää õigeaegselt ära koristada.
Eelnevalt tuleb hinnata, kas katuselt lume lükkamiseks on möödapääsmatu minna katusele või
saab lume koristada näiteks redeli abil.
Kui hoone omanikul puudub nõuetekohane
turvavarustus ja muud tööohutuse tagamiseks vajalikud vahendid, on soovitav tellida
katuse lumekoristustööd sellele spetsialiseerunud ettevõttelt.
Katusele minnes arvestada ilmastikutingimustega. Jää, tugev lumesadu ja tuul võivad
allakukkumise riski oluliselt suurendada.

AMETLIK INFO

Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda
visata madalamatele hoonetele. Kui lund visatakse inimeste ja sõidukite liikumistsooni,
tuleb see tööde teostamise ajaks piirata ohutuslintidega.
Ohutuks liikumiseks katusel tuleb sinna paigaldada katusesillad ja -redelid.
Lume ja jää sulatamisel tuleb vältida keemilisi
aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjustada
katust või sadeveesüsteeme.
Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. Ennetamaks ehitise katusele koguneva lumega kaasnevat
ohtu ehitisele, samuti inimestele ja ümbritsevale
keskkonnale, peab ehitise omanik võtma tarvitusele vastavad meetmed.

Peotants
Puka rahvamajas on taas
võimalus õppida peotantsu
Veiko Ratase juhendamisel.
Ole kiire ja teata oma
osalussoovist

tel 527 4812.

esitati Esti Kittus, Eva Kosk, Aili Popp, Karin Sallok ja Anu Uint.
Puka valla 2010. aasta silmapaistvaimaks kodanikuks valiti Esti Kittus kunstialase tegevuse
eest ja kunstkooli arendamise eest vallas. Estile
jääb Puka valla silmapaistva kodaniku tunnustust
meenutama tänukiri ja Lea Madissovi käsitööna
valmistatud kaunis lapitekk.
Tänukirju ja meeneid andsid üle volikogu esimees Heldur Vaht ja vallavanem Heikki Kadaja.
Tänan tublisid inimesi hiljuti asutatud Puka
valla ümarlauast, kes kodanikualgatuse korras
võtsid ette sellise ürituse eestvedamise ja tegid
suurepärast koostööd vallavalitsusega. Vallavalitsuse tänu kuulub Kersti Salujõele, Tiina Treesile,
Sirle Lüüsile, Silver Laksile ja Ants Manglusele.
Usun, et kodanikualgatusena loodud ümarlaud
on heaks partneriks ka järgmiste ideede kujundamisel ja elluviimisel.
Alanud aastaks julgust ja kodanikualgatust
teile kõigile !
Vallavanem HEIKKI KADAJA

Päev möödus lauldes

L

aupäeva, 8. jaanuari hommikul kogunes
Puka rahvamajja laulurahvas, et viia läbi
talvine laululaager. Tulid Puka-TõllisteSangaste koorilauljad ja segakoor U-tuur.
On saanud traditsiooniks korraldada talviseid kooslaulmisi ja valmistuda samal ajal ka
saabuvateks üritusteks. Tänavu soovitakse osa
võtta XVIII Eesti segakooride võistulaulmisest
Tuljak, mis toimub 5.-6. veebruaril Tartus. Meie
tublid dirigendid Margit Siibak-Aigro ja Sille
Lõõndre alustasid tööd eri saalides partiide
õpetamisega, et hiljem kokku laulda.
Sel hooajal on olnud palju esinemisi nii kolme
valla kooril kui ka U-tuuril ja jäänud vähe aega
võistulaulmise laulude õppimiseks. Laupäev kujunes tõeliseks tööpäevaks, sest algas see hommikul kell 10 ja lõppes kell 15. Lauldes ju väsib
hääl ja vaheaeg sai kuuma kohvi ja snäkkidega
mööda saadetud. Kui puhatud, võis jälle laulda.
Lõunaks oli keedetud supp ja sedasi, vahelduva
eduga, jõutigi kokkulaulmiseni.
Päeva lõpus jõuti otsusele, et tuleb veel kõvasti tööd teha ja korraldada kooslaulmisi. Lepiti
kokku, et järgmine laululaager toimub veel sel
kuul samas rahvamajas.
Soovin, et koorilauljatel kujuneks tuljaku
võistulaulmine tõeliselt elamusterohkeks päevaks. Okas kurku teile, tubli laulurahvas!
Puka rahvamaja juhataja HELGI PUNG

28. detsembril:
Enne 16. detsembril 2010 toimunud vallavolikogu istungi
algust andis volikogu liige Irja Sõnum volikogu esimehele
üle viie volikogu liikme allkirjaga umbusalduse avalduse.
Umbusalduse avaldamise hääletamise käigus hääletasid
volikogu esimehe umbusaldamise poolt neli volikogu liiget, üks jäi erapooletuks. Umbusalduse avaldus ei leidnud
toetust.

Puka Vallavalitsuses:
Nõustuti kasutusloa väljastamisega Puka raudteejaama
teedevahelise reisijate ooteplatvormi kasutamiseks.
Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride
väljaselgitamise menetlus Puka vallas Kähri külas asuvate Vetsli ( katastritunnus 60802:003:0250), Piirimetsa
(katastritunnus 60802:003:1620) ja Piirioru (katastritunnusega 60802:003:1000) kinnistute vahele jääva jätkuvalt
riigi omandis oleva maa-ala, suurusega ca 3,74 ha osas.
Pikendati Puka alevikus Kesk tn 13 asuva elamu
sotsiaaleluruumide kasutamise lepinguid ning Puka
Vabakoguduse rendilepingut nende kasutuses olevate
ruumide kasutamiseks.
Anti nõusolek Pühaste külas asuva Täku kinnistu omanikule vee erikasutuseks.
Otsustati maksta üks sünnitoetus ja kolm matusetoetust.
Vabastati kolme kinnistu omanikud jäätmekäitlusest.

Puka valla valimiskomisjoni
otsus
Peatati volikogu liikme Triin Tensingu volikogu liikme volitused. Tema asemel täidab volikogu liikme
kohustusi Maiu Püüa.

Puka valla elanikud
Puka valla elanike arv seisuga 01.01.2011
on 1761, nendest mehi 896 ja naisi 865.
Puka alevik
Aakre küla
Kibena küla
Kolli küla
Komsi küla
Kuigatsi küla
Kähri küla
Meegaste küla
Palamuste küla
Pedaste küla
Plika küla
Prandge lüla
Purtsi küla
Põru küla
Pühaste küla
Rebaste küla
Ruuna küla
Soontaga küla
Vaardi küla

711
293
36
50
85
73
39
51
33
33
31
18
48
32
51
71
43
38
25

2010. aastal registreeriti 12 lapse sünd: 5 poissi ja 7
tüdrukut. Valla elanike arv vähenes 26 surnud isiku
võrra.

SÜNNID
Berit Uibopuu

29. detsembril

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Määrati Risttee külas asuva Oru katastriüksuse sihtotstarve.
Muudeti volikogu 19. oktoobri 2006. a määrust nr 6
“Alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks”.

Sangaste Vallavolikogus
05.11.2010
Kehtestati Pringi külas asuva kinnistu Siimu karjäär
maavaravaru kaevandamiseks andmise aastane tasumäär.
Muudeti vallale kuuluva kinnisasja maavaravaru kaevandamiseks andmise korda.
Muudeti koerte ja kasside pidamise eeskirja.
Kinnitati Sangaste Lasteaia põhimäärus.
28.12.2010
Võeti vastu 2010. a lisaeelarve mahus 1 065 332 krooni.
Valiti revisjonikomisjoni esimeheks Tõnu Varjun.
Valiti revisjonikomisjoni liikmeteks Marju Karavin ja
Karli Oja.
Algatati Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011–2016 koostamine.
Kehtestati Keeni Põhikooli põhimäärus.
Kehtestati Keeni Põhikooli hoolekogu moodustamise
kord ja töökord.
Anti Keeni Põhikooli võimla Sangaste Spordiklubi kasutusse.
Toetati loa andmist Metsatervenduse osaühingule Kurevere külas asuva Käärike-Kivi kinnistu omandamiseks.
Toetati loa andmist Metsamaahalduse aktsiaseltsile
Ädu külas asuva Aalde kinnistu omandamiseks.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused mittetulundusühingule Spordiklubi Nord Mäeküla külas asuval
Piiri puhkekeskuse maaüksusel mäesuusanõlva ehitusprojekti koostamiseks ja Tuuli Merimaale Restu külas
asuval Kiisa kinnistul elamu laiendamise ehitusprojekti
koostamiseks.
Väljastati ehitusluba aktsiaseltsile Sanwood Keeni
külas Põhjamaa kinnistul asuva ehitise laiendamiseks ja
Tuuli Merimaale Restu külas Kiisa kinnistul asuva elamu
laiendamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Totsler
Risttee külas Oru kinnistul asuva puhkemaja kasutuselevõtuks, osaühingule Totsler Risttee külas Oru kinnistul
asuva puurkaevu kasutuselevõtuks, Aiki Martinsonile
Tiidu külas Kivimaa kinnistul asuva sauna kasutuselevõtuks, Sangaste Vallavalitsusele Kurevere külas Sangaste
kalmistu kinnistul asuva ehitise kasutuselevõtuks ja
Sangaste Vallavalitsusele Sangaste alevikus Nooruse
tänav 2 kinnistul asuva pansionaadi kasutuselevõtuks.
Nõustuti Lauküla külas asuva 21 536 m2 suuruse Pihla
maaüksuse erastamisega Kalmer Untile.
Tagastati Jüri Ördile Lauküla külas asuv 14,81 ha suurune Pilve maaüksus.

Muudeti nelja Maanteeameti valduses oleva katastriüksuse nime ja kolmeteistkümne osaühingu Eesti Energia
Jaotusvõrk omandis oleva katastriüksuse nime.
Eraldati vallaeelarve reservfondist 309 350 krooni sihtasutusele Sangaste Loss projektide toetuseks, 180 000
krooni Sangaste alevikus asuva Tankla kinnistu soetamiseks, 145 304 krooni Lossiküla puurkaev-pumpla
rekonstrueerimiseks, 249 998 krooni mittetulundusühingule Keeni Tantsuselts Keeni Põhikooli staadionihoone
rekonstrueerimiseks ja 4032 krooni Eesti Politsei 92. aastapäeva puhul Lõuna Politseiprefektuuri Valga politseijaoskonna komissari Ülo Ketsi premeerimiseks.
Kinnitati Sangaste Lasteaia hoolekogu koosseisu lastevanemate esindajad Maiken Kutsar ja Piia Künnapuu,
õpetajate esindaja Hülle Palloson ning valla esindaja Kati
Ermel.
Otsustati lugeda viis isikut korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks.
Määrati õpilase septembrikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümne kuuele isikule kogusummas 9481.25 krooni.
Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule
kogusummas 7981.50 krooni.
Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused kahekümne neljale isikule kogusummas 9699.50 krooni.
Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks
õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 5890 krooni.

Määrati oktoobrikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele isikule kogusummas 15 625 krooni ja täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200 krooni.
Määrati novembrikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele isikule kogusummas 18 636 krooni ja täiendav
sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 200 krooni.
Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus neljateistkümnele isikule kogusummas 23 879 krooni ja täiendav
sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 400 krooni.
Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 10 000
krooni.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kaheksale
isikule kogusummas 42 889.85 krooni. Rahuldamata jäeti
seitsme isiku avaldused.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 265 krooni.
Määrati kingipakist koosnev jõulutoetus kolmesaja
kahekümne neljale valla vanaduspensionärile kogusummas
12 150 krooni ning kingipakist koosnev jõulutoetus kahesaja
viiekümne kuuele lapsele kogusummas 7680 krooni.
Määrati hooldaja kahele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus
kahele isikule.
Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule ja puudega inimese täiendava toetuse maksmine ühele isikule.

Läinud aastast Sangaste
lasteaias

2010. aasta kultuurisündmused Sangaste vallas

Tagasi vaadates möödunud aastale on seal meist igaühe
jaoks palju head, aga ka muret tekitavat. Loomulikult ei
jätnud meid puutumata üleüldine majanduslangus ja sellest
tingitud eelarvekärped. Suur tänu kõigile töötajatele, kes
suutsid rasketes oludes kohaneda.
Aasta algas sisehindamise nõustamise positiivse tagasisidega ja seejärel arengukava koostamisega. Meeskonnatööna
valminud arengukava kinnitati kevadel.
Õpetajad alustasid ettevalmistusi üleminekuks uuele
õppekavale. Õppeaastat läbivaks teemaks sai „Tarkus tuleb
tasapisi”. Kuna 2009/2010. õppeaastat alustasime uue õppekavaga, oli uuendusi nii pedagoogidele kui ka lastele.
Aasta oli lastele huvitav, sest ürituste kalendris oli palju
toredaid rahvakalendri tähtpäevi, mida tähistasime. Oli
teatri- ja tsirkuseetenduste külastusi, sportimist ja muidugi
mängu ning raamatu- ja kirjatarkuse uurimist.
Koostöös seltsimajaga toimus beebide vastuvõtt, kus
esinesid meie maja lapsed.
Koos tähistasime emade- ja isadepäeva. Lasteaia tähtsündmused olid lõpupidu ja jõulud, selleks valmistasid lapsed
koos õpetajatega muusikalised väikelavastused.
Kevadel osalesime projektis „Laste suu tervis”, mis on suunatud Eestis elavate 0–3aastaste laste ja nende vanemate
teadlikkuse tõstmisele. Selleks toimusid üritused lastele ja
vanematele.
Oktoobris, hea õpetaja kuul toimusid üritused õpetajatele,
lastevanematele ja lastele. Lapsevanemad said kirjutada
kiidusõnu oma lapse õpetajale.
Jõulude ajal korraldasime lastele ja vanematele omavalmistatud inglite näituse.
Jätkusid Valgamaa lasteaedade õpetajate õppepäevad.
On toimunud mitmeid üritusi töötajatele. Koos tähistame
õppeaasta lõppemist ja aastanumbri vahetust. Vallavolikogu
ja vallavalitsus õnnitlesid õpetajate päeva puhul õpetajaid.
Töökorraldust lasteaias mõjutas oluliselt muusikaõpetaja
vahetus sügisel.

Otepää Teataja palus teha kokkuvõtte Sangaste valla kultuurielust.
Et aasta taguseid sündmusi inimesed tavaliselt ei mäleta, ongi hea
neid meenutada.

Mis paneb muretsema, mida ootab lasteaiapere uuelt
aastalt?
Kuigi maja välisilme on paranenud uuendatud katusega ja
rühmaruumid remonditud, on maja sees olev sama vana kui
maja ise ja amortiseerunud.
Vihma- ja sulaperioodidel ei pääse territooriumile ilma
kummikuteta, sest puudub vihmavee äravoolutorustik.
Soovime jätkuvalt jõudu ja tahet Sangaste vallavolikogule
ja vallavalitsusele hoidmaks pilku ka Sangaste lasteaial.
Ootame pikisilmi maja renoveerimist.
2011. aasta tähtsündmuseks lasteaiaperele on kindlasti
maja 25. aastapäeva tähistamine.
Aitäh kõigile, kes andsid oma panuse 2010. aasta tegevustesse. Loodame, et paremad ajad on veel ees!
TAIVI RÄSTAS

Peatun esmalt neil sündmustel ja hetkedel, mis
andsid mulle endale väljakutseid ja tugeva emotsionaalse elamuse. Väga oluliseks pean Sangaste
seltsimaja valmimist. Pidulik tseremoonia, kus
saime ehitajaid ja abilisi tänada ning pidupäevakooki süüa, toimus vabariigi aastapäeval.
Oluliseks pean ka legendaarse tantsujuhi Kai
Leete sünniaastapäevaks korraldatud kolme
maakonna tantsupäeva Sangaste lossis. Selle
tähtpäeva korraldamine lisas olulise pärli minu
kogemuste pagasisse. Esiteks väljus see sündmus
Valgamaa piiridest, teiseks – suur vastutus ja
kolmandaks teadmine, et väärika tantsumemme Kai Leete auks tantsib üle saja inimese.
Üks tähtis päev, mis vajab äramärkimist, oli
10. juuli. Siis tähistati krahv Bergi ja Eesti Rukki
Seltsi sünnipäeva. Päeva kulminatsioon oli kindlasti lavastuse Rott Rukkis esietendus. Mul on
äärmiselt hea meel, et Margus Möll on Sangaste
rahva juurde tee leidnud. Sellest esimesest linnukesest on saanud loodetavasti aastetepikkuse
koostöö algus. Taas käib näitering koos ja küllap

näeb vallarahvas juba kevadel uut etendust, kus
löövad kaasa ainult naised.
Eriline oli ka meil seekord jaanipäev – tänavu
ei olnud ilmataat meie poolt. Terve päeva kallas
vihma nagu oavarrest ja pidime planeeritud
peopaigast, Restu külaplatsilt, kolima Silva platsile.
Ma arvan, et ei liialda, kui nimetan meie rukkimaarjapäeva üheks valla tähtsündmuseks.
Sel aastal pani selle korraldamisele õla alla ligi
30 inimest. Seda üritust veab ja korraldab MTÜ
Kodukant Sangaste ja väsimatu ning mõneti ka
asendamatu Kati Velner. Teate, kui meeldiv ja
mõnus on olla vahelduseks lihtsalt meeskonnaliige. Kui keegi teine vastutas ja otsustas, sain
mina lihtsalt joosta ja korraldusi täita.
Üks rahvarohkemaid üritusi olid kindlasti 2.
mai koristustalgud. Nimekirjas oli 102 kohalikku
elanikku, kes andsid oma panuse Sangaste lossi
ümbruse korrastamisse.
Koostöös noortekesksusega sai ette võetud ja
väga ladusalt korraldatud Valgamaa noortebändide festival 10. novembril, kus peaesinejaks oli
legendaarne J.M.K.E. Usun, et taolised sündmused laiendavad silmaringi, tekitavad huvi ja
annavad eeskuju. Olen 100 protsenti kindel, et
nendest noortest kitarriõpilastest, kes esmaspäeviti noortekeskuses harjutavad, saab varsti
ühe laheda bändi kokku panna.

ule ja tee oma käed saviseks ning
vooli sellest midagi toredat rõõmuks
endale, oma perele ja sõpradele!
Sangaste Seltsimajas alustas eelmise
aasta lõpul tegevust keraamika töötuba.
Kohtusime kord nädalas ja valmistusime
jõuludeks. See oli suurepärane võimalus
teha oma kätega toredaid kingitusi oma
lähedastele.
Hea keraamikahuviline! Sul on võimalus
Sangaste seltsimajas neljapäeval, 20.
jaanuaril kell 18 alustada toreda hobiga,
mis sobib igas vanuses inimesele. Koos
hakkame käima üle neljapäeva ja uutel
huvilistel on meiega võimalik alati liituda.
Igas tunnis on oma teema ja pole vaja
muretseda, et teistest maha jääd. Samas
on edasijõudnutel võimalik juhendajaga
läbi rääkides savisse talletada omi ideid.
Tänu Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi toele on ühe tunni maks 3.25 (savi,
glasuurid, töövahendid on hinna sees).
Lisainfo: juhendaja Heidi Mäeveer 53 448
499, heidimaeveer@gmail.com.

MERLE TOMBAK

MTÜ Sangaste Spordiklubi koostöös Kohaliku
Omaalgatuse Programmiga korraldavad:

Sangastes on savi

T

Tahan rõhutada, et kõiki neid sündmusi, mida
siin loetlesin, on toetanud Eesti Kulturkapitali Valgamaa ekspertgrupp. Sangaste kandist
kirjutatud projekte on alati rahastatud ja nii
suure toetusega on võimalik mõnedki alguses
utoopilsena tundunud ideed ellu viia. Hea näide on meie pärimuskursused, mis on toimunud
juba kolmel järjestikusel aastal. Neil kursustel
lahatakse ja tähtsustatakse inimese ja looduse
vahelisi suhteid, püüame natuke ennast kurssi
viia sellega, mis on tegelikult oluline ja kuhu
me kuulume.
Aasta lõpus süütasime pühadetuled meie
väikesel valla jõulupuul. Ka see on positiivne
märk ja loodetavasti uue traditsooni algus. Mina
loodan vaikselt, et järgmistel aastatel koguneb
vallarahvas meie jõulupuu juures aasta viimasel
öösel, kus võiks ühiselt ilutulestiku õhku lasta.
Võiks ju mõelda ja planeerida?
Soovin teile ka edasiseks rõõmsat meelt ja
tahet valla kultuuri- ja seltsielus kaasa lüüa.
Tunnen, et tänu teile, head inimesed, olen õiges
kohas ja teen oma tööd suure rõõmu ja naudinguga. Teie innustate ja annate mulle positiivset
tenergiat.
Uute kohtumiste ja tegudeni!

Seltsing „Sangaste hooldajate
ühendus” korraldab
Sangaste valla omastehooldajate kohtumise
neljapäeval, 27. jaanuaril Sangaste Seltsimajas
algusega kell 13.00
Kavas pereõe Hiie Vähi ettekanne
taskukohasest ja eakohasest toitumisest ning
loovteraapia tutvustus Kaija Kőivu poolt.
Oodatud on kőik vanad ja uued liikmed!
Kohvilaua katame ühiselt.
Üritus on tasuta.
Noortekeskus SVANK²
kuulut ab

Sangaste valla LAHTISED VÕRKPALLIVÕISTLUSED TALVISELE RÄNDKARIKALE
Võistlused toimuvad Keeni Põhikooli spordisaalis

29. jaanuaril.
Registreerimine kell 9.30 ja võistluste algus
10.00.
Võistkonnas 4 meest ja 2 naist.
Osavõtutasu 6 EUR võistkonna kohta.
Info ja eelregistreerimine: Priit Areng, 529 9058
või priit@sangastevv.ee

15. jaanuaril kell 17 Sangaste Seltsimajas

heategevuslik show.

Esinevad: Sangaste valla noored, Aakre noored, Kuldre noored ja Otepää noored.

Kavas laulunumbrid/tantsunumbrid – kõik noortepärane.
Pilet 2 eurot läheb noortekeskusele vajalike tarvikute soetamiseks.
Lisainfo: 5664 8555 (Rait)

14. jaanuar 2011

KUULUTUSED
Eurocsim OÜ pakub soodsalt
arvutiparandust ja veebilehtede
tegemist. Telefon: 58 043 046,
e-mail: siim@eurocsim.ee.
Ehitus-, remonttööd. 5353 6160

KUULUTUSED

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500
Lumekoristus katustelt. 5675
3918
Müüa maja Otepää aedlinnas,
Tamme pst 11. Tel: 56 20 8888
Pakume tööd C-kat. autojuhile.
Techne tel 5089 416, 7668 292

Korstnapühkija ja pottsepatööd.
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445 Pakume tööd müüja-kassapidajatele Otepääl. Info telefonil:
Lemmikmees otsib oma kollek5556 6273.
tiivi puutöö kogemustega kohusetundlikku töölist. CV saata
Pere soovib osta maja Tartust
lemmikmees@gmail.com. 5295
– 40 km hinnaga – 17 000 EUR.
948
Tel. 5191 4845.
Välja üürida või müüa 4-toaline
keskküttega korter Kopli 7 (5349
9415 või 765 5275)

Meenutades
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Kõik oma rahaasjad saate korda ajada pangabussis!

Soovin üürida 1-toalist korterit
Otepääl väga soodsalt (käin koolis) tel. 5632 3962

Rõngu > Puka > Keeni > Sangaste
marsruudil peatub pangabuss:

PAVEL KOLTŠINIT

9.01.1930 Jaroslavl – 29.12.2010 Otepää
Oma eluajal end legendiks suusatanud
Pavel Koltšin kuulus inimeste hulka,
kes elas oma elu kirglikult ja täiel rinnal, pooltoone tunnistamata.
Suurlinnast Otepää lähistele
väikesesse metsatallu elama asunud
maailmakuulus abielupaar Koltšinid sai
õige pea tuntuks ka siinmail, kui Pavel
suusatreenerina oma hoolealustega
ümbruskonna põllumajandusettevõtetes suviti tööd rühmas.
Pavel ei häbenenud rasket maatööd ning oskas innustada ka
noori sportlasi seda tegema. Kuuldavasti olid Paveli hoolealused
põldudele väga oodatud, sest tema kasvandikud olid osanud võita oma töökuse ja korraarmastusega kohalike inimeste usalduse.
Nii nagu oma sportlasteed käies, oli Pavel harjunud endast
kõike andma, nii oli ta ka suheldes oma lähedaste ja sõpradetuttavatega alati särav, osavõtlik, abivalmis ning heatahtlik.
Pavel Koltšinit jäävad meenutama paljud kohaliku kogukonna
liikmed ja arvukad endised maailmakuulsad suusasportlased,
kes Paveli ja tema abikaasa Alevtina külalislahkusest aastate
jooksul osa on saanud.

Hotell Murakas
otsib hooajaks

hommikusöögi

KOKKA.
Nõudmised:

Otepää elanik,
eelnev töökogemus,
ausus ja täpsus.

Telefon:

5341 5111

Rõngu vallamaja juures kell 9.00–10.15
Pukas A ja O kaupluse juures kell 11.00–12.15
Keenis kaupluse Takt juures kell 13.00–14.00
Sangastes Silva-Agro Rukki Maja parklas kell 14.45–15.45
(I kvartalis: 18. jaanuar, 1. ja 15. veebruar, 1., 15. ja 29. märts)

Antsla vallavalitsuse juures peatub pangabuss
kell 14.00–17.00
(I kvartalis: 27. jaanuar, 10. ja 25. veebruar, 10. ja 24. märts)
Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi,
makseautomaadist oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning pangabussis pakutavate finantsteenuste
tingimustega www.swedbank.ee, vajadusel konsulteerige pangatöötajaga
või küsige lisainfot Swedbank ASi kontakttelefonil 6 310 310.

PAVEL KOLTŠINI SAAVUTUSI SUUSATAMISES:
1956. aasta olümpial kuld 4 x 10 km teatesõidus ning pronks 15 km ja
30 km sõidus.
1964. aasta olümpial pronks 4 x 10 km teatesõidus.
1958. aasta MMil sai kolm hõbedat.
1962. aasta MMil pronksi.
NSV Liidu teeneline sportlane ja teeneline treener. Tema edukaim õpilane oli kahekordne olümpiavõitja Vjatšeslav Vedenin.
1973. aastal kolis Pavel Koltšin koos abikaasa Alevtinaga, kes on
samuti olümpiavõitja ja mitmekordne maailmameister, elama
Eestisse. Siin sirgus heade inimeste juures nende 1957. aastal
sündinud poeg Fjodor.
1996. aastal anti NSV Liidu teenelisele treenerile Pavel Koltšinile
eriliste teenete eest Eesti kodakondsus.

Südamlik kaastunne Maiele ja
Tiinale peredega kalli ema,
vanaema ja vanavanaema

MALLE HÄRM
kaotuse puhul.
Ene ja Aavo

Südamlik kaastunne Nellile,
Imbile, Lilyle, Reneele kalli

PEETER NEIMANNI
Tänan kõiki, kes olid toeks minu
abikaasa LEOPOLD GOFMANI mulda
sängitamisel.
Tänan Merle ja Risto Tammelad
abi eest matuste ettevalmistamisel ja
käigus.
Tänan õp. Marko Tiirmaad.
Tänu kuulub ka Karupesa hotellile
maitsva peielaua ja lahke
teeninduse eest.
Tiiu Edesi Gofman

AKSELLA GROŠEV
20.03.1922-15.12.2010

Südamlik kaastunne Vilmale
kalli elukaaslase

RUDOLF KAUSI

VIKTOR KARTAU
31.07.1920-20.12.2010

Südamlik kaastunne Tiiule
abikaasa

LEOPOLD GOFMANI
Tiina, Riina, Karli

Naaber Eili perega

EMA

surma puhul

Eha laste peredega

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Südamlik kaastunne Vilmale
poegadega kalli

RUDOLF KAUSI
kaotuse puhul.

Perekond Tanni

Siiras kaastunne Vilmale poegadega
kalli elukaaslase

RUDOLF KAUSI

Kalev, Tiiu, Aita K, Aita L perega,
Vello, Kiina, Ivo

Sügav kaastunne perele ja
lähedastele

RUDOLF KAUS

kaotuse puhul.

Lähedase ja kalli inimese kaotus
võtab kaasa tükikese Sinu
südamest.
Kallis Kressu, südamlik kaastunne
Sulle kalli

KASUISA

surma puhul!
Aime, Anne, Evelini ja Würsti
pered.

Südamlik kaastunne Imbile
tütrega kalli abikaasa ja isa

Mälestame olümpiavõitjat ja
teenekat spordimeest

PEETER NEIMANNI

ja avaldame kaastunnet tema
lähedastele.
Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

kaotuse puhul.
Heino ja Ülle

Südamlik kaastunne Imbile ja
Lilile kalli abikaasa ja isa

PAVEL KOLTŠINIT

Südamlik kaastunne Alevtinale
ja Fjodorile kalli abikaasa ja isa

surma puhul.

PEETER NEIMANNI

PAVEL KOLTŠINI

Naabrid: perekond Kikkas ja
perekond Ruukel.

Aare ja Viive lastega

Prk Šmigun

Kallist

RUDOLF KAUSI

surma puhul.

25.06.1925 – 02.01.2011

Mälestavad Helju, Aksel, Lea,
Lilian, Siim, Aino ja Kalju.

jäävad leinama Vilma, Andi,
Aivar.

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Imbi
Neimannile perega kalli

ABIKAASA
surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

AITA MARGUS

03.07.1941-29.12.2010

Kallist olümpiavõitjat

Alati abivalmis ja
rõõmsameelset naabritaati

PAVEL KOLTŠINIT

PAVEL KOLTŠINIT

mälestavad olümpiavõitjad
Komist: Rotševid, Smetanina,
Barsukovid.

mälestavad ja avaldavad
kaastunnet omastele naabrid
Jüri ja Kaie perega.

Kallist vanaisa

Sügava kurbusega mälestame
väga head naabrimeest

PAVEL KOLTŠINIT

PAVEL KOLTŠINIT

mälestavad Kristina ja Kristjan

Avaldame südamlikku kaastunnet
lesele ja pojale perega.

PAVELI

Volli, Sirje, Silver, Kersti, Henri,
Laura, Sirli, Emily, Urmet,
Veiko, Kerli

PEETER NEIMANNI

kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet perekond
Koltšinile kalli
kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Imbile, tütrele ja kõigile lähedastele

KALEV TREIAL

09.09.1938-28.12.2010

PAVEL KOLTŠINIT

mälestavad ja avaldavad
sügavat kaastunnet abikaasale
ja pojale perega Heido, Vello,
Väino peredega.

kaotuse puhul.

04.07.1940 – 22.12.2010
surma puhul.

Südamlik kaastunne
Maie Tannile kalli

Alati abivalmis ja
rõõmsameelset sõpra

surma puhul.

Südamlik kaastunne Fjodorile
armsa isa

Perekond Sisask

Sa olid, oled ja jääd…
Väga kallist ja head isa,
abikaasat ja venda

ELMAR SAART
Paluperast mälestavad tema
20. surma-aastapäeval kõik
lähedased.

Jäägu koit Sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule.

Lõppenud on elurännud,
puhkepaigaks kodumuld.
Südamlik kaastunne Tiiule ja
poegade peredele kalli

LEOPOLD GOFMANI
kaotuse puhul.

Perekonnad Loog, Parm, Tannik
ja Tanni.

Ikka mõtetes tuleme su juurde,
hinges mälestus helge ja soe...
Mälestame kallist

On lahkunud igavesele unele
minu kallis abikaasa

LEOPOLD GOFMANI

LEOPOLD GOFMAN

Siiras kaastunne Tiiule.

Tiiu

Aivo perega.

Aeg kõiki meid kord igavikku kannab,
ei ole keegi kaitstud lõpu eest.

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

04.07.1940 – 22.12.2010

ENE KELDER

PAVEL KOLTŠINI
surma puhul.

24.08.1938 – 04.01.2011
Mälestame endist töökaaslast
kooperatiivi päevilt ja avaldame
siirast kaastunnet omastele.

Endised töökaaslased Otepää
kiirabist.

Endised töökaaslased Otepää
Tarbijate Kooperatiivist

Südamlik kaastunne Imbile ja
Lilyle kalli abikaasa ja isa

PEETER NEIMANNI
kaotuse puhul.

Ene, Leili, Valve ja Ants

MITMESUGUST
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Muudatused
Gobus Valga
bussiliinil nr 71
alates 3. jaanuarist
2011. a.
Lisandub väljumine OTEPÄÄ
(6:20) – TARTU (7:30) E–R
Lisandub väljumine TARTU
(10:30) – KAMBJA – OTEPÄÄ
(11:35) – KÄÄRIKU (11:55)
– OTEPÄÄ (12:10) E–P
Lisandub väljumine OTEPÄÄ
(13:30) – KÄÄRIKU (13:45)
– OTEPÄÄ (14:00) – KAMBJA
– TARTU (15:10) E–P
Lisandub väljumine TARTU
(18:30) – KAMBJA – OTEPÄÄ
(19:35) E–N
Lisandub väljumine TARTU
(19:00) – KAMBJA – OTEPÄÄ
(20:05) R
Seni igapäevaselt TARTUST
17:20 väljunud buss väljub
edaspidi pühapäeviti ja
riiklikel pühadel 16:50, teistel
päevadel endiselt 17:20.
Lisaks teatame, et alates
1. jaanuarist 2011. a. teenindab
maakonna bussiliine nr. 34, 35,
37, 38, 39 ja 40 AS MTG.

SAUNAmaraton

K

una möödunud aasta saunaorienteerumine tõi kaasa palju elevust ja rõõmu, oleme kuulutanud välja Euroopa 2011. aasta
kultuuripealinna raames “Kuum saun kuumas
Talvepealinnas Otepääl” saunaorienteerumise,
mis toimub 13. veebruaril 2011.
Kõikidel saunaomanikel on võimalus sel päeval
oma saunad kuumaks kütta, mõelda välja toredaid
üllatusi saunalistele ja eelkõige oma saunale au ja
kuulsust saada. Kõik saunad võiksid soovitavalt
avatud olla 12.00–18.00.
Start antakse Pühajärve SPA saunast kell 12.00–
14.00 ja finiš on samas 16.00–18.00. Võistkonnad
võivad olla kuni 4 liikmelised, kõigil tuleb saunalaval leili võtta ja igas saunas ühel võistkonnal

Riidenurk
Lipuväljak 22A

E–R
L

10 – 17.30
10 – 15

Terve jaanuarikuu
kõik riided 0,60 €
(~10 kr)

AS GoBus

Joonistuste NÄITUS
Otepää Gümnaasiumis

MAGNETMASSAAZ

Laste ja noorte omaloomingu
võistluse „Vancouver 2010“ üleEestiline joonistuste näitus Gümnaasiumi II korrusel on avatud
L, 22. jaanuaril ja P, 23. jaanuaril
kella 12-14.
L,29. ja P,30. jaanuaril kella 13-15.
Ülejäänud aegadel kokkuleppel (Terje
Aasaroht tel 525 4840, terje@nuustaku.
edu.ee).

14. jaanuar 2011

Iga viies seanss
soodushinnaga.

Oodatud uued
kliendid.

soovitavalt viibida mitte üle 15 minuti.
Kõik osavõtjad saavad võistlusjuhendi ja saunakaardi, mille järgi orienteeruda. Lisaboonust
annavad saunalistele jääaukude, kümblustünnide
ja muud saunaomanike pakutavad atraktsioonid
ja meelelahutused.
Õhtu lõpeb ühisel koosviibimisel Pühajärvel ja
saunalised saavad pärjatud.
Kutsun saunaomanikke endast märku andma
ja võistkondi eelregistreerima meiliaadressil sirje.
ginter@otepaa.ee. Suur tänu neile, kes on end juba
registreerinud.
Otepää Kultuurikeskuse kultuurijuht
SIRJE GINTER

Töökoormuse
suurenemise
tõttu võtab
Marguse Puhkekeskus Otepääl
TÖÖLE

mirell@marguse.ee.
Mirell Jakobson tel. +372
5 5 61 3 4 6 9

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Kontakttelefon

513 3055.

Otepää
5669 5952, 765 5157

ehitusest@gmail.com

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

KÄIVITUSABI

CV ja kaaskiri palume
esitada hiljemalt
26. jaanuariks 2011. a
e-mailile:
hermanipubi@gmail.com
või aadressil Lipuväljak 10,
67404 Otepää.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Mapomets OÜ:

PUKSIIRABI

kokale ja
klienditeenindajale.

CV palgasooviga saata aadresssile:

Metsatervenduse OÜ
info tel 5091 575; ants@metsatervenduse.ee

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

Hermani Pubi
PAKUB TÖÖD

administraatorklienditeenindaja.

Ostame METSA- ja PÕLLUMAAD
Müüme kruusa, liiva ja mulda.

tel. 5 2 5 5 5 4 5
TEADAANNE Otepää Naisseltsilt
Soome naiste Kinnaspunkti abiga on juba mitu aastat toetatud abivajavaid Eesti peresid. Samas on korduvkasutus igal pool maailmas
moes, tõestamaks inimeste säästlikku mõtteviisi.
Seetõttu ootame kõiki huvilisi lahkesti meie taaskasutuskeskusse,
mis asub uuel aadressil Otepää kirikumõisa I korrusel. Oleme külastajatele avatud igal kolmapäeval ja laupäeval kell 10.00-12.00. Teid
ootavad nii riide- kui ka mööbliesemed mõistlikult
pisikeste hindadega.

PROGRAMM
Kolmapäev, 26. jaanuar
PEASPONSOR

PEASPONSOR

10.00 N JUN 5 km vabatehnikas, eraldistart
12.00 M JUN 10 km vabatehnikas, eraldistart
19.30 Võistluste avamine

Neljapäev, 27. jaanuar

10.00 N U23 10 km vabatehnikas, eraldistart
11.30 M U23 15 km vabatehnikas, eraldistart
12.00 M JUN Kahevõistluse ind.gund. võistlusvoor
15.00 M JUN Kahevõistluse 10 km vabatehnikas, viitstart
17.00 N JUN Suusahüpete individuaalvõistlus
19.30 Medalitseremoonia

KAREL
TAMMJÄRV

Reede, 28. jaanuar

10.00 N ja M JUN sprint klassikatehnikas, eelsõidud
12.00 N ja M JUN sprint klassikatehnikas, finaalid
17.00 M JUN Suusahüpete individuaalvõistlus

KAAREL
NURMSALU

KUJUNDUS: Ruut Disain

TRIIN
OJASTE

Laupäev, 29. jaanuar

10.00 N ja M U23 sprint klassikatehnikas, eelsõidud
11.00 M JUN Kahevõistluse individuaalvõistlus
12.00 N ja M U23 sprint klassikatehnikas, finaalid
15.00 M JUN Kahevõistluse individuaal, 5 km vabatehnikas, viitstart
17.00 N JUN Suusahüpete meeskonnavõistlus
19.30 Medalitseremoonia

Pühapäev, 30. jaanuar

10.00 N JUN 5+5 km (klassika+vaba), ühisstart
11.00 M JUN Kahevõistluse meeskondlik võistlus
12.00 M JUN 10+10 km (klassika+vaba), ühisstart
14.30 M JUN Kahevõistluse meeskondlik, 4x5 km vabatehnikas, viitstart
17.00 M JUN Suusahüpped meeskondlik võistlus
19.30 Medalitseremoonia

E
ATEL
J
A
T
TVAA
PEAL

TULEVASED

Esmaspäev, 31. jaanuar

OLÜMPIAVÕITJAD OTEPÄÄL!
www.tehvandi.ee • www.suusaliit.ee • www.1182.ee

9.30 N JUN teade 4x3,3 km, ühisstart
11.00 M JUN teade 4x5 km, ühisstart
13.00 N U23 7,5+7,5 km (klassika+vaba), ühisstart
14.30 M U23 15+15 km (klassika+vaba), ühisstart
16.30 Võistluste lõpetamine

NB! TEHVANDI SPORDIKESKUSE SUUSARAJAD JA STAADION ON 20.-31. JAANUAR 2011 TAVASUUSATAJAILE SULETUD!

