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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Otepääl võistlevad praegused ja 

tulevased olümpiavõitjad

Suurvõistlused tõid Otepääle palju võistlejaid ja pealtvaatajaid. 
Andrus Veerpalu näitas MKetapi 15 km distantsil tõusvat vormi ja saavutas 5. koha.

Nädalavahetusel toimus 
Tehvandi Spordikeskuses 
juba 11. korda maailmaka-
rikavõistluste etapp murd-
maasuusatamises. Osalesid 
sportlased 26 riigist. 
   Sel nädalal selgitatakse 
juunioride ja U23 maailma-
meistrid.  

Selgusid maakond-
liku matemaatika-
olümpiaadi ja ülerii-
gilise olümpiaadi
Valga piirkonnavoo-
ru tulemused

15. jaanuaril toimusid matemaatika maa-
kondlik olümpiaad (4.-6. klass) ja üleriigili-
se matemaatikaolümpiaadi piirkonnavoor 
(7.-12. klass).

Meie piirkonnast jõudsid paremate hulka:

4. klass
1.koht - Isabel Possul Puka keskkool, 
õpetaja Jane Vernik
6. klass
3.koht - Markus Punnar Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Anu Kikas
8. klass
1.koht - Romet Pedajas Puka keskkool, 
õpetaja Ester Muni
3.-4.koht - Merily Viks Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Kaidi Palmiste
3.-4.koht - Merylin Tihomirova Pühajärve 
põhikool, õpetaja Leelo Kapp
9. klass
1.koht - Rauno Umborg Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Kaidi Palmiste
3.koht - Lauri Rauk Otepää gümnaasium, 
õpetaja Kaidi Palmiste

Kõik sada päeva (ja praeguseks viiendik ka otsa) 
on olnud väga intensiivsed ja mõnusalt tööroh-
ked. Väljastpoolt tulnuna pidin end valla asja-

dega kiiresti kurssi viima ning sisse elama. Praeguseks 
olen uude ametisse sisse elanud ning koos vallavalitsu-
sega läheme 2011. aastale vastu töises meeleolus.
   Oma ametiaega alustades seisin silmitsi olukorraga, 

kus vallavalitsuses oli täitmata kolm ametikohta ja lisaks 
sellele oli lahkumas ka SA Otepää Tervisekeskus juha-
taja. Esmane töökohustus oligi lahendada personalikü-
simused. Tänaseks päevaks on konkursiga leitud inime-
sed jõudnud oma töökohustustesse sisse elada ja hetkel 
julgen öelda, et välja said valitud õiged inimesed. Lisaks 
sai korrastatud vallavalitsuse struktuur, mis volikogu 
detsembrikuu istungil ka kinnitati. 
   Aasta lõpus jõudis volikogusse esimesele lugemi-

sele valla kõige olulisem dokument ehk valla eelarve. 
Eelarve koostamine on toimunud konstruktiivselt ja 
kainelt arutades ning arvestades olemasolevate või-
malustega. Lisaks eelarvele koostame ka kahte teist 
olulist dokumenti – valla üldplaneeringut ja arengu-
kava. Mõlemate dokumentide nimel teeme järjekind-
lalt tööd, kuid tegemist on mahukate protsessidega ning 
parimate tulemuste tagamiseks palume Otepää elani-
kelt kannatlikust ja mõistmist. Suur tänu kõigile, kes 
on nende dokumentide valmimisel oma nõu ja jõuga 
kaasa aidanud. Aitäh!

   Tore on tõdeda, et oleme teinud mitmeid samme Otepää 
veelgi nähtavamaks muutmiseks. Otepää vald astus taas 
Valgamaa Omavalitsuste Liitu. Usun, et koostöös teiste 
Valgamaa omavalitsustega saame rohkem ära teha nii 
Valgamaal kui ka väljaspool kodumakonda ja muuta 
kogu piirkond atraktiivsemaks. Lisaks sellele arendame 
Otepääd edasi ka turismipiirkonnana. Sellega seoses 
on meil võrreldes mõne teise omavalitsusega mõne-
võrra teistsugused kohustused ja ülesanded. Näiteks 
pakutakse Otepääl turismiinfoteenust, alates käeso-
levast aastast tegutseb turismiinfokeskus, mis varem 
oli vallavalitsuse allasutus, sihtasutusena. Sihtasutuse 
moodustamise tingis asjaolu, et meie pikaajalise hea 
koostööpartneri EASi rahastamismudel turismiinfo-
keskustele täielikult muutus. Sihtasutusena jätkamine 
annab suurema paindlikkuse ja paremad võimalused 
pakkuda kvaliteetset turismiinfot piirkonnas edasi. 
   Pilku tulevikku suunates tooksin esmalt esile, et 

vallas on tööl arendusnõunik. Eestis räägitakse palju 
eurorahadest ja nende kasutamisest ning kohati nimeta-
takse Eestit ju projektipõhiseks maaks. Valla arendus-
nõuniku pikalt tühjana olnud ametikohale on asunud 
uus inimene, kelle koordineerida on ka erinevate pro-
jektide kirjutamine ja seeläbi vajaminevatele valdkon-
dadele lisarahastuse leidmine. Loodan väga, et  aren-
dustegevus saab hoo sisse ning suudame pakutavaid 
võimalusi hästi kasutada. Aga kõik ei ole ainult arendus-

nõuniku teha, ideid ja mõtteid ootame ka vallas tegut-
sevatelt ettevõtetelt ning valla elanikelt.
 Järgmiste sammudena tahan põhjalikumalt tutvuda 

valla ettevõtlusega. Soov on käivitada külavanemate lii-
kumine ja tegevus ning kohtun külavanematega veel jaa-
nuaris. Kindlasti on vaja tõhustada  noorsootegevust, et 
noortel oleks siin palju põnevat ja huvipakkuvat. Tähtsad 
on lasteaedade renoveerimisküsimused, otsime aktiiv-
selt neile lahendusi. Muret teevad nii kultuurikeskuse, 
Otepää linnaraamatukogu kui ka hooldekodu hooned, 
mis vajaksid hädasti remonti. Sellega meie tegevused 
aga ei lõpe. Lähitulevikus on soov ehitada Otepääle 
jäätmejaam, mis lahendaks nii mõnedki praegu pea-
valu tekitavad prügimajanduse mured. 
  Meil on hea koostöö EELK Otepää Maarja kogudu-

sega, soovime seda edasi arendada. Meil on, mille eest 
hea seista - Otepää kui Eesti lipu sünnipaik väärib lipu-
muuseumi sõna kõige laiemas tähenduses. Praeguse 
liputoa näol on tehtud ära suur töö, kuid ajad muutu-
vad ja liputuba vajab arenguid ning ideid, et muutuda 
lipumuuseumiks. Selles töös tuleb nii meil, kogudusel 
kui ka riigil õlg alla panna.
   Sihid, mille oleme endale seadnud, on suured ega  

realiseeru kindlasti kiirkorras, vaid saavad lahenduse 
pikema tegutsemise tulemusena. Selleks loodan kõigi 
vallaelanike heale tahtele ja mõistmisele. Lisaks kutsun 
vallaelanikke üles ka koostööle – ootan teie mõtteid, 
ideid ja arvamusi, et Otepää elu edasi areneks. 
   Koos tehes ja meeskonnana tegutsedes jõuame palju 

korda saata. Ühtset meelt ja kõrget vaimu soovides

vallavanem ANDRES VISNAPUU

Otepää vallavanema 100 päeva
30. detsembril täitus Andres Visnapuul 100 päeva vallavanema ametis 

Emakeeleolümpiaadi 
piirkonnavooru tule-
mused
Laupäeval, 22. jaanuaril toimus emakee-
leolümpiaadi piirkonnavoor. Võistlesid 
7.-8., 9.-10. ja 11.-12. klasside õpilased. 

Meie piirkonnast jõudsid paremate hulka:

7.-8. klass 
1.koht - Kätlin Unt (7. kl) Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Tiia Lehismets
2.koht - Laura Rääts (7. kl) Otepää güm-
naasium, õpetaja Tiia Lehismets

Keemiaolümpiaadi 
piirkonnavooru tule-
mused 
Keemiaolümpiaadi piirkonnavoor toimus 
laupäeval, 22. jaanuaril. Võistlesid 8.-12. 
klasside õpilased. 

Meie piirkonnast jõudsid paremate hulka:

8. klass 
1.koht - Katrina Ojavee Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Tiiu Sander 
9. klass 
1.koht - Kristiine Aluvee Otepää gümnaa-
sium, õpetaja Tiiu Sander
11. klass 
1.koht - Helen Aluvee Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Tiiu Sander
2.koht - Maiko Plinte Otepää gümnaasi-
um, õpetaja Tiiu Sander

Tänavusel MK-etapil olid väga 
edukad norralased, kes võitsid 
kolm esikohta. Ajalugu tegi Marit 

Bjoergen, saavutades oma karjääri 43 
MK etapivõidu. Parima eestlasena sai 
Andrus Veerpalu meeste 15 km klassi-
kasõidus 5. koha. 
   Pealtvaatajaid oli suusatajaid ergu-

tamas korraldajate andmetel kokku ligi 
15 000. 
 
Juba kolmapäevast jätkus suusapidu 

Otepääl juunioride ja U23 maailma-
meistrivõistlustega murdmaasuusata-
mises, kahevõistluses ja suusahüpetes. 
   Tehvandi suusaradadele ja hüppemäel 

võistleb ligi 700 sportlast 38 riigist. Eestist 
on stardis 36 noort sportlast. 
   Eriti tiheda kavaga võistluspäevad on 

täna, homme ja ülehomme. Kõik suus-
asõbrad on oodatud võistlejatele kaasa 
elama. Sissepääs on TASUTA.

TRIIN
OJASTE

KAREL
TAMMJÄRV

KAAREL
NURMSALU

Laupäev, 29. jaanuar 
10.00 N ja M U23 sprint  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

klassikatehnikas,

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

Juunioride ja U23 MV murdmaasuusatamises, 
kahevõistluses ja suusahüpetes.

2X
 R

EI
N

 L
EP

PI
K



28. jaanuar  2011

Otepää volikogus 
20.01.2011

 Algatati Sihva külas Väike-Juusa kinnistu 
detailplaneering ja määrati planeeringu koos-
tamise korraldajaks Otepää Vallavalitsus.
 Loeti õigus- ja korrakaitsekomsjoni liige Jaan 

Toots komisjoni liikmest tagasiastunuks 14. det-
sembrist 2010. a.
 Algatati Arula külas asuvate Uuemõisa ja 

Madise kinnistute detailplaneering ja määrati 
planeeringu korraldajaks Otepää Vallavalitsus.
 Kinnitati Otepää Lasteaed Pähklike põhimää-

rus.
 Anti nõusolek vallavara võõrandamiseks. 
 Katkestati Otepää valla 2011. aasta eelarve 

projekti II lugemine ja suunati see arvamuste 
ja ettepanekute saamiseks volikogu komisjoni-
desse.
 Kehtestati Otepää valla haridusalase tunnus-

tuse jagamise kord.
 Nimetati Otepää valla aukodanikuks Alar 

Arukuusk.
 Kehtestati puuetega inimestele eluruumide 

kohandamise toetuse määramise ja maksmise 
kord.
 Vabastati Otepää valla valimiskomisjon liikme 

kohustustest Martin Laane, Monika Otrokova ja 
Urmas Jaagusoo. 
 Nimetati Otepää valla valimiskomisjoni liik-

meteks Neeme Sild, Ülle Veeroja, Ülle Luuk ja 
Andres Arike.
 Otsustati lõpetada hallatava asutuse Otepää 

Suusamuuseumi tegevus.

Otepää Vallavalitsuses

 Väljastati ehitusluba Elva Tarbijate Ühistule 
ehitise püstitamiseks Lipuväljak 28 maaüksusel 
Otepää linnas. 
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 

kaks vallakodanikku.
 Hinnati 31. detsembri 2010. a seisuga lootu-

setuks nõuete laekumine summas 18 522, 83 
eurot ja kanti need Otepää Vallavalitsuse bilan-
sist välja.
 Anti nõusolek Suusaklubile Jõulu viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil treening-
laagrid ajavahemikus 03.–10.07.2011 ja 01.–
09.08.2011.
 Anti nõusolek Pirita Haridusseltsile viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil projektlaager 
ajavahemikus 08.–18.08.2011.
 Anti nõusolek MTÜle Orienteerumisklubi 

Põlva Kobras viia läbi Otepää valla halduster-
ritooriumil noororienteerujate sügislaager aja-
vahemikus 24.–29.10.2011 ja talvelaager ajavahe-
mikus 26.–31.12.2011.
 Määrati ühekordne toetus kuuele vallakoda-

nikule.
 Peeti võimalikuks moodustada Annemäe 

katastriüksus.
 Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 

17. veebruari 2009. aasta korraldus nr 2-4-90 
‘’Teenuse hinna kehtestamine’’, kuna Otepää 
Vallavalitsuse ametiasutus ei osuta isikutele 
transporditeenust ja kehtestatud teenuse hinnad 
ei ole täitmiseks kohustuslikud eraõiguslikele 
juriidilistele isikutele.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 20. oktoobri 2010. 

aasta korraldus nr 2-4-518 ‘’Munitsipaaleluruumide 
üüritingimuste kehtestamine ja üürilepingute 
sõlmimine’’ punkt 1 ja täiendati punkti 1 teksti 
sõnaga ‘’kuni’’ enne arvu ‘’5’’.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 11. veebruaril 2011.

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

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.

O  T  E  P  Ä  Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

PLANEERINGUD

27. jaanuaril kell 16.00 toimub vallavanema Andres 
Visnapuu kutsel Otepää vallavalitsuses Otepää valla 
külavanemate ümarlaud.
   Vallavanem Andres Visnapuu teeb lühikokkuvõtte 

vallavalitsuse suundumustest kodanikuühiskonna tee-
madel ning oma ametiajal juba tehtud ja alles plaanis 
olevatest tegevustest vastavas valdkonnas.
   Arutletavad teemad: 
Vallavalitsuse ja külavanemate vaheline koostöö.
Milles näeb vallavalitsus koostööd ning milline on 

külavanemate nägemus koostööst vallaga.
Milline on külavanemate infovajadus ja kuidas saab 

vald neid aidata.

Külavanemate valimine – millal toimus viimati ning 
millal teha uued valimised.
Külavanematele koostatud vihikute (4 tk) tutvusta-

mine.
Külavanema käsiraamat I ja II.
Külalood.
Küla arengukava koostamine.
Partnerluskogu ning muude finantseerimisorganisat-

sioonide poolt jaotatavad rahad MTÜdele.
   Täiendav info: Annika Jaansoo 505 1457.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Külavanemate nõupidamine Otepää 
vallavalitsuses

Küla, linn  Elanike arv

Arula   74
Ilmjärve   44
Kassiratta   14
Kastolatsi   64
Kaurutootsi   38
Koigu   23
Kääriku   48
Mägestiku   40
Mäha   28
Märdi   50
Nüpli   136
Otepää   326
Pedajamäe   66
Pilkuse   140
Pühajärve   185
Raudsepa   36
Sihva   367
Truuta   18
Tõutsi   71
Vana-Otepää   148
Vidrike   79
Otepää linn   2150
..........
KOV (kohaliku omavalitsuse täpsusega)  17

KOKKU       4162 s.h külades  1995

s.h  mehed    2011 s.o 48 % elanike üldarvust
naised     2151 s.o 52 % elanike üldarvust 
Sünnid     49 = (47+2)
Surmad    48
Elanike arv seisuga: 
01.01.01 01.01.02  01.01.03 01.01.04 01.01.05 
 4405 4374 4364 4367 4329

01.01.06  01.01.07 01.01.08 01.01.09   01.01.10  01.01.2011

 4310 4227 4201 4159 4154 4162 

Elanike arv Otepää vallas 
seisuga 01.01.2011

  
Elanikkonna vanuseline koosseis seisuga 01.01.2011

Vanus aastates  Elanike arv % elanike üldarvust
0 - 9 358   9
10-19 481 12
20-29 611 15
30-39 521 12
40-49 600 14
50-59 510 12
60-69 456 11
70-79 391 9
80-89 205 5
90 ja vanemad   29 1

Elanike keskmine asustustihedus 19 inimest/km²

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp andis otepäälastele välja kolm preemiat: kaks elu-
töö preemiat, mille said Evi Savi ja Aili Miks ning noore eripreemia Kerli Adovile. Vallava-
litsus soovib preemiasaajatele palju õnne! 
Fotol: Kerli Adov ja Aili Miks. Haigestunud Evi Savile soovime head paranemist.

Otepää planeeringud

 Otepää Vallavolikogu algatas 20.01.2011 istungil Arula 
külas asuvate Uuemõisa ja Madise kinnistute (katastri-
tunnused 63601:002:1930 ja 63601:002:2160) detailplanee-
ringu. Planeeringu eesmärk on puhkekeskuse rajamine. 
Ala suurus on 28 ha ning see asub Otepää looduspargi ter-
ritooriumil. Puhkekeskusesse kavandatakse majutuse-, 
konverentsi- ja toitlustushooned, parkla ja puhkeala.

 Otepää Vallavolikogu algatas 20.01.2011 Sihva külas Juusa 
järve piirkonnas asuva Väike-Juusa kinnistu (katastri-
tunnus 63601:002:1752) detailplaneeringu. Planeeringu 
eesmärk on elamute ehitamiseks kinnistu jagamise ja 
ehitusõiguse määramise võimalikkuse väljaselgitamine. 
Ala suurus on 43,6 ha ning see asub Otepää looduspargi 
territooriumil.

17. jaanuaril toimus Otepää Kultuurikeskuses valla 
haridusvõrgustiku arengukava 2011-2016 arutelu. 
Ülevaate haridusvõrgustiku arengukavast andis 
abivallavanem Merlin Müür.
   Ligi kaks tundi väldanud avalikul arutelul tehti 
mitmeid ettepanekuid ja esitati küsimusi. Aren-
gukava arutelu protokolliti, esitatud ettepanekud 
võetakse arvesse. Parandatud haridusvõrgustiku 
arengukava pannakse lähiajal üles valla kodulehele 
www.otepaa.ee. Kõigil on seejärel võimalik sellega 
tutvuda ja enne volikogus vastuvõtmist veelkord 
oma ettepanekuid teha.
   Täiendav info: Merlin Müür, tel. 515 7487, 
Merlin@otepaa.ee.

Toimus valla haridus-
võrgustiku avalik arutelu

Otepää vallavolikogu 
võttis vastu valla hari-
dustoetuse määruse 
20. jaanuaril toimunud vallavolikogu istungil võeti 
vastu määrus, millega reguleeritakse Otepää vallas 
medali ja kiitusega kooli lõpetanud õpilaste ja 
vabariiklikel olümpiaadidel ning konkurssidel edu-
kalt esinenud laste, õpilaste ja nende juhendajate 
tunnustamist. 
   Haridustoetust makstakse Otepää valla õpilaste-
le, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoha aadress 
on Otepää vald. 
   “Tubli ja tark õpilane on vallale uhkuseks. Tahame 
noori enam motiveerida panustama haridusele 
ja teadmiste omandamisele ning parimaid 
õpitulemuste eest tunnustada ja tänada nende 
juhendajaid,” ütles volikogu esimees Aivar Nigol. 
“Määrusega on sätestatud need põhimõtted, mille 
alusel tunnustamine toimub, et see oleks kõigile 
üheselt mõistetav.” 
   Otepää valla koolide lõpetajatele eraldab vallava-
litsus rahalise toetuse alljärgnevalt: 
   Otepää Gümnaasiumi kuldmedaliga lõpetanu 150 
eurot; hõbemedaliga lõpetanu 100 eurot; põhikooli 
kiitusega lõpetanu 70 eurot. Otepää Muusikakooli 
põhiõppe kiitusega lõpetanu saab 40 eurot. 
   Vabariiklikel olümpiaadidel ja konkurssidel eduka 
esinemise eest Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve 
Põhikooli ja Otepää Muusikakooli õpilasele ja 
nende juhendajatele eraldab vallavalitsus rahalise 
toetuse järgmiselt: 
  I koht: õpilasele 100 eurot, juhendajale 100 eurot, 
kontsertmeistrile 50 eurot; 
  II koht: õpilasele 70 eurot, juhendajale 70 eurot, 
kontsertmeistrile 35 eurot; 
  III koht: õpilasele 40 eurot ja juhendajale 40 eurot, 
kontsertmeistrile 20 eurot. 
   Vabariiklikel konkurssidel ja võistlustel eduka esi-
nemise eest eraldab vallavalitsus rahalise toetuse 
lasteaia Pähklike, lasteaia Võrukael ja Pühajärve 
Põhikooli lasteaia lastele ja nende juhendajatele 
järgmiselt: 
   I–III koht lapsele/laste rühmale meene 70 euro 
väärtuses ja juhendajale 70 eurot. 
   Haridustoetuse määramiseks esitavad koolide ja 
lasteaedade direktorid vastavalt saavutatud tule-
mustele kirjaliku esildise vallavalitsusele. 
   Määrus jõustub 1. veebruaril 2011. aastal. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

TEADE

Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää 
üksikkompanii aastakoosolek 

toimub 27. veebruaril 10.00 

Otepää vallamajas, 

Lipuväljak 13.

SA Otepää Tervisekeskus
Väikebussi transporditeenuse osutamise hinna-
kirja kehtestamine:
1. Transporditeenuse eest tasumine toimub 

sularahas või ülekandega transporditeenuse 
osutajale;

2. Väikebussi transporditeenuse hinnakiri kehtib 
alates 01.01.2011.a:

 2.1.Sotsiaaltransporditeenus Otepää valla 
elanikele (65aastased ja vanemad, puuetega 
inimesed) Otepää valla piires – 0, 20 €/km, val-
last väljaspool 0,35 €/km;

 2.2.Transporditeenus muudel juhtudel (kool, 
lasteaed) – 0,35 €/km;

 2.3.Transporditeenus muudel juhtudel (vaba-
ajaüritused – 0,50 €/km.

 2.4. Ooteaeg: rakendub teenuse teisest oote-
tunnist – 3.20 €/tund.

3. Erandkorras sotsiaaltransporditeenuse hind 
kokkuleppel SA Otepää Tervisekeskuse juha-
tajaga (kontakt 53 416139)

Juhatuse liige MARIKA TIRMASTE
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Otepää valla delegatsioon külastas Vihti valda9.-10. jaanuaril külastas Otepää valla 
delegatsioon eesotsas volikogu esimehe 
Aivar Nigoli ja vallavanema Andres 
Visnapuuga Otepää sõprusvalda, Vihti 
valda Soomes.
   Otepää valla delegatsiooni võtsid vastu 

Vihti volikogu esimees Tiina Noro ja val-
lavanem Kimmo Jarva. Vihtis tutvuti valla 
administratsiooni ja struktuuriga, külastati 
Nummela Gümnaasiumi ja Kuoppanumme 
põhikooli, tutvuti sealse sotsiaal- ja ter-
vishoiusüsteemiga, külastati Nummela 
noortekeskust ja raamatukogu ning Vihti 
Ski Centerit. Delegatsiooni koosseisu kuu-
lunud EELK Otepää Maarja koguduse õpe-
taja Marko Tiirmaa tutvus Vihti koguduse 
tööga ja töötegijatega. 
   Arutati edaspidiseid koostööplaane ning 

ühiseid ettevõtmisi Otepää-Toksovo-Vihti 

Alates detsembri lõpust on Pikal täna-
val 15 uut LED-valgustusega tänava-
valgustit.

   Otepää abivallavanema Andres Arikese sõnul 
projekteeris valgustuse OÜ Jaotusvõrk, töö tegi 
OÜ Teleekspert. Maksma läks tänavavalgustus 
koos 15 uue tänavavalgustusposti ja valgustitega 
297 000 krooni. 
   “Valgustid on spetsiaalselt Eesti tehases „Volta“ 

Otepää jaoks disainitud ning on Talvepealinnale 
kohaselt kahe ristatud suusa kujuga,” rääkis 
Andres Arike. “Teostasime mõõtmised ning ühe 

valgustuse maksimaalsel koormusel töötamiseks 
kulub elektrienergiat ca 20 W, hõõgniitvalgusti 
töötamiseks kulub aga 100 W, niiet kokkuhoid 
on märkimisväärne.”
   Kui enne oli Pikal tänaval 20 hõõgniitvalgus-

tit, mille põlemise kulu oli 2000 W, siis nüüd on 
15 LED-lambi põlemise kulu ca 300W. LED-
valgustite kasuks kõneleb ka asjaolu, et tootjad 
annavad LED tehnoloogia lampidele kuni 7 aas-
tat hooldusvaba eluiga. 
   Edaspidi on plaanis LED-valgustid paigaldada 

Kopli tänavale. “Kutsume üles kõiki huvilisi aval-

dama arvamust LED-valgustuse kohta ja pak-
kuma oma ideid lahenduse väljamõtlemisel,”ütles 
Andres Arike. 
  Hõõgniitpirnidega võrreldes on LED-pirn 80-

85% säästlikum ning tema tööiga on vähemalt 50 
korda pikem (hõõgniitpirnil 1000 tundi, LEDil 50 
000–100 000 tundi). Erinevalt teistest valgusal-
likatest ei pane LED energiat soojuse, vaid val-
guse tootmisesse, mistõttu LED-pirnid ei kuu-
mene, vaid toodavad valgust vati kohta rohkem 
kui muud valgusallikad.

MONIKA OTROKOVA

Otepää sai uued tänavavalgustid

... siis tuleb keskenduda tegevustele, mis 
on antud tingimustes võimalikud. Ja nii 
Pähklikeses toimetatud ongi.
   Mõned aastad tagasi võeti hoolekogus 

seisukoht, et kuna füüsilise keskkonna aren-
damine Pähklikeses on hetkel piiratud, siis 
keskendume vaimse keskkonna parendami-
sele. Valiku tegemist lihtsustas teadmine, 
et Pähklike on valla prioriteetide pingereas 
esimese kolme hulgas. Teadsime, et tuleb 
ka meie kord. Ebakindlust ehk tekitasid 
võimuvahetused vahepealsel perioodil, 
kuid hetkel oleme kindlad, et Pähklikese 
renoveerimine algab lähiajal ning esime-
sed sammud selleks on nii vallaesindajate 
kui lasteaia poolt astutud.
   Juba teist õppeaastat töötame lasteaias 

uue täiendatud õppekava järgi. Ühise süner-
gia tulemusel kinnitati Pähklikese õppe-
kava, mille keskmes on laps ning tema 
areng kohalikke võimalusi ja eripära kasuta-
des. Ükski dokument ei toimi, kui selle 
taga ei ole inimesi, kes seda ellu viivad. 
Nii oleme panustanud õpetajate ja õpetaja 
abide täienduskoolitusele ning enesearen-
gule. Eelmise aasta lõpus liitusime avas-
tusteega, mis võimaldab korraldada tasuta 
koolitusi õpetajatele. Juba käesoleval kuul 
leiab aset avastusõppe koolitus, kus osale-
vad õpetajad nii Pähklikesest kui ka valla 
teistest lasteaedadest. Veebruaris seisab 

ees veel kaks koolitust. Oleme moodus-
tanud töögrupid (väärtuskasvatuse, tervi-
sekasvatuse, sisehindamise), kes lasteaiale 
hetkel oluliste valdkondade arendamisega 
tegelevad. Edukas on olnud tervisekasva-
tuse töögrupp. Oma kogemusi oleme esit-
lenud maakonna tervisedendajate semina-
ril, kus saime väga positiivse tagasiside 
ning meie tegevus võeti eeskujuks teis-
tes lasteasutustes.
  Meie õpetaja poolt on koostatud kogumik 

õuesõppe mängudest, mis alushariduse üle-
riigilises metoodikaraamatus on ka aval-
datud. Selle eest pälvis õpetaja Valgamaa 
Aasta Õpetaja tiitli. Kokku on Pähklikese 
õpetajate hulgas viimase 3 aasta jooksul 
nimetatud tiitliga tunnustatud 2 õpetajat. 
Need on vaid mõned, kuid olulised näi-
ted panusest vaimse keskkonna parenda-
misse.
   Aasta tagasi esitasime ministeeriumile 

sisehindamise aruande, mis nõunikult sai 
positiivse tagasiside. Miks sisehindamine? 
Mida see meile on andnud? Sisehindamise 
tulemusena teame, kuivõrd õigeid asju ja kui 
õigesti me teeme. Kõik tegevused lasteaias 
on kavandatud kindlate eesmärkide saa-
vutamiseks. Tegevuste tulemusi hindame 
süstemaatiliselt ning tugevused ja paren-
dustegevused tulenevad hindamisest. Nii 
toimib lasteaia pidev areng, õpime ennast 

analüüsima ja eesmärgipäraselt tegutsema. 
Siinkohal on oluline mõttemaailma muu-
tus, et alati saab paremini. Me ei otsi vigu, 
vaid parandame olemasolevaid tingimusi. 
Nõuniku poolt tunnustati Pähklikeses järg-
misi valdkondi: Eestvedamine ja perso-
nali juhtimine - orienteeritus koostööle ja 
meeskonnatööle, kokkulepitud väärtuste 
järgimine, väärtustel põhinev juhtimine, 
asutuse töötajate aktiivne kaasamine juh-
timisprotsessi. Strateegiline juhtimine - 
tulemusliku sisehindamissüsteemi raken-
damine, sisehindamisel põhinev tegevuste 
planeerimine, oma tegevuse kavakindel 
hindamine. Koostöö huvigruppidega - 
tegutseb aktiivne hoolekogu, tagasiside 
koolist, koostööprojektid valla teise las-
teaiaga, kohalike asutuste ja ettevõtjate 
kaasamine laste õppe- ja kasvatustegevuse 
võimaluste mitmekesistamiseks, info tõhus 
ja kaasaegseid võimalusi rakendav vaheta-
mine huvigruppide vahel jne. Õppe- ja kas-
vatusprotsess - meeskonnatööna valminud 
õppekava, lapsekesksete meetodite raken-
damine, rõhk erivajadustega laste märka-
misele ja toetamisele. Kõige olulisemaks 
parendustegevuseks peame ressursside 
planeerimist ning selleks lisavõimaluste 
leidmist õpikeskkonna kaasajastamiseks 
ja IKT alaseks arenguks lasteaia juurde 
loodud lapsevanemate ühenduste kaasa-

Kui materiaalset ressurssi ei jätku piisavalt...
bil või aktiivse projektide taotlemise näol. 
Sisehindamise rakendamist võime pidada 
Pähklikese tugevuseks.  Tänu Pähklikese 
positiivsele kogemusele sisehindamisel on 
lasteaia direktor saanud võimaluse jagada 
seda kogemust koolituste kaudu nii maa-
konna lasteasutuste juhtidele kui ka Tartu 
Ülikoolis eelkoolipedagoogika täiendus-
kursusel õppijatele.
   Füüsilise keskkonna parendamiseks 

oleme täiendavaid võimalusi hankinud 
sponsorluse ja ka projektide kaudu. Nii 
paigaldasime õuealal kiikude alla projekti 
rahadega saadud turvamatid, mille aitasid 
paigaldada lapsevanemad. Lapsevanemate 
eestvedamisel oleme parandanud kiigu-
puu, rajanud tasakaalu- ja ronimisharju-
tuste platsi ning värskendanud rühmaruume  
uue värviga. Suuremateks sponsoriteks on 
olnud Sadolin ja Värvikeskus. 
   Materiaalseid ressursse on olnud piira-

tult eelkõige eelmisel aastal. Ei saa jätta 
märkimata Otepää valla panust viimastel 
aastatel: 2008. aastal ehitati lasteaiale uus 
katus, ehitati uued katused ja põrandad laste 
mängukohaks olevatele varjualustele õue-
alal. Viimase 4 aasta jooksul on õuealale 
paigaldatud mõned uued atraktsioonid tasa-
kaalukiikude, ronimisatraktsiooni ja män-
gumajade näol. Õppevahendeid on 2008. 
ja 2009. aastal õpetajad soetanud rühma-

desse vastavalt rühma eelarvele ning oma 
äranägemise järgi. Raske oli 2010. aastal, 
mil hoidsime majanduskuludelt s.h. õppe-
vahendite kulust kokku suure summa, et 
säilitada personali töötasud. 2011. aasta 
prognoos on juba palju positiivsem. 
   Jah, alati saab rohkem, alati saab pare-

mini. Nii ka meie Pähklikeses teame, et 
tuleb otsida võimalusi veel ja veel. Kuid 
vahel tundub, et see, mis positiivne, on jus-
tkui enesestmõistetav ning näpuga näita-
jaid jagub vaid negatiivse osas. Hea koos-
tööpartner! Kas Sa oled mõelnud, millal 
ütlesid mõne hea sõna lasteaias õpetajale, 
kokatädile, majahoidjale, õpetaja abile või 
juhtkonna liikmele. Kuivõrd oled sa ise 
kaasa aidanud lastele soodsa õpi- ja kas-
vukeskkonna tingimuste loomisele. Oled 
sa sisse astunud direktori kabinetti, tulnud 
vestlema vastuvõtuajal või kirjutanud prob-
leemidest, muredest ja rõõmudest? Oled sa 
probleemi tõstatamise korral välja pakku-
nud ka ühe lahenduse? Öeldakse, et jagatud 
mure on pool muret ning jagatud rõõm on 
poole suurem. Arvan, et sellel tarkusel on 
oma mõte. Järgigem siis seda ning usku-
gem – võitajateks on meie kõige kallimad, 
meie lapsed.

ühisprojekti tegevuste raames. Edaspidi on 
plaanis kindlasti koostööd jätkata ja seda 
just projektimajanduse, noorsootöö, kul-
tuurialaste tegevuste ja koolidevahelise 
õpilasvahetuse raames. 
   Koostööd Vihti vallaga on tehtud väga 

pikka aega. 1989. aasta märtsis kirjuta-
sid toonased Otepää linna ja Palupera 
valla juhid alla koostöölepingule Vihti 
vallaga. Koostöö kogu 22 aasta vältel on 
olnud mõlemale poolele viljakas – toimunud 
on kultuurikollektiivide ja õpilaste vahe-
tusi, sõlmitud on tihedad suhted Vihti ja 
Otepää kirikute koguduste vahel.
   Otepäälastel endil tekkisid isiklikud 

kontaktid Vihti valla elanikega. Otepää 
valla õpilased käisid õpilasvahetuse raames 
Vihtis õppimas, Vihti kogudus aga annetas 
Otepää kirikukogudusele raha kirikukella 
taastamiseks. Samuti on Vihti vald saat-
nud Otepääle humanitaarabi, toetatud on 
Talvekiriku ehitamist. Vihti ja Otepää valla 
sõprussidemeid on hoidnud ja koordinee-
rinud pikka aega Vihti valla noorsootöö 
juht Päivi Veikkolainen, kes aitas kaasa 
ka seekordse visiidi toimumisele.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsiooni-
juht 

MONIKA OTROKOVA

Tähelepanu spordi-
veteranid!

8. veebruaril  2011 kell 18.00 toimub 
Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 

Otepää regiooni liikmete 
KOOSOLEK 

Otepää kesklinnas Hermanni pubis.

   Info: Tõnu Ainsoo 52 33 299

Teadaanne Otepää Naisseltsilt

Soome naiste Kinnaspunkti abiga on juba 
mõned aastad toetatud abivajavaid Eesti pere-

sid. Samas on korduvkasutus igal pool maailmas 
moes, tõestamaks inimeste säästlikku mõtteviisi. 

Seetõttu ootame kõiki huvilisi lahkesti meie taas-
kasutuskeskusse, 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 mööbliesemed mõistlikult pisikeste hindadega.

Sotsiaalmi-
nister külas-
tas Otepääd 
ja kohtus 
Otepää Güm-
naasiumis hu-
vilistega 12. 
jaanuaril
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Kuigi jõuluaeg on juba unustuse hõlma 
vajunud ja lumeuputus väsitama hakanud, on 
veel praegugi paslik eelmisest aastast toreda-
id hetki meenutada. 
   Lasteaia Võrukael kasvandike viimane 
jõuluootus kujunes hoopis teistsuguseks, 
kui me seda tavaliselt ette kujutame. See 
kulmineerus 16. detsembri õhtul, kui lapsed 
koos tädidega otsustasid minna oma õue 
peale jõulukuuske kaunistama lootuses, et 
nõnda jõulutaat ometi kiiremini nende juurde 
tee leiaks. Aga nagu teada, oli lumeuputus ka 
talvepealinna ümbruse vallutanud ning oo-
datud jõulumees ei tahtnud sugugi saabuda. 
Siis ilmus suur päkapikk Ene, kes kuulutas 
kehva uudise: jõuluvana ei pääse Lapimaalt 
tulema. Päkapikk Isabel tõi siiski jõuluvanalt 
kirja koos plaaniga, kuidas lapsed võiksid 
teda otsima hakata.
   Teekond taadi otsingul oli väga seiklus-
terohke: võluväravast väljununa avastasid 
lapsed eksinud päkapikk Heleni, kes tahtis 
lapsi aidata. Põõsastest piilusid jänkud 
Getter-Marie ja Tarmo, kes hoiatasid õela 
krati eest. Vilkuvad tähekesed aga tantsisid ja 
näitasid pisikestele võrukaeltele õiget rada. 
Ootamatult peatasid jõulutaadi otsijaid pi-
parkoogipoisid Erkki, Martin ja Saamuel ning 
laulvad inglid kauni Otepää kiriku juures.
   Inglikoori laulmise ajal sai lastele kogu tõde 
selgeks: Linnamäe lähedusest kelgumäelt 
kostis tuttavaid hääli: pisikeste võrukaelte 
emmed-issid ootasid oma jõnglasi laulu 
saatel ning nende keskel peitis end oodatud 
jõulumeeski.
   Sellise toreda jõuluretke eest paluvad 
päkapikud, kes nüüd on juba talvepuhkusele 
saadetud, eriliselt tänada Hermanni ema Ülle 
Mündit ning Karl-Martini isa Argo Raidi. Pikk 
pai kuulub kõikidele lasteaiatädidele, eelkõige 
Lii Hõrakule. Jõuluvana abilised rõõmustasid 
ka selle üle, et Otepää Gümnaasiumi ja 
muusikakooli õpilased neid  abistasid ning 
politseinikud teekonnal turvasid. 
   Selline tore ebatraditsiooniline jõulupidu 
jääb Võrukaela lasteaia pisikestele võrukaelte-
le kindlasti kauaks meelde.

Luurel käis Otepää Gümnaasiumi MEEDIAKLASS

Esimesed kolm hooaega 
saates “Tantsud tähtedega” 
oleme teda harjunud näge-
ma võluvate naiste õpeta-
jana. Aga juba teist aastat 
võime uhkeldada temaga 
kui Otepää Gümnaasiumi 
seltskonnatantsuõpetajaga. 
Tänu temale saavad ka meie 
õpilased tantsumaailmast 
mingi ettekujutuse. Tegu on 
vaieldamatult kõige “staarika-
ma” õpetajaga meie haridus-
templis – Veiko Ratasega.

Kuidas leidsite tee võistlus-
tantsu juurde ja kui kaua 
olete sellega tegelenud?

Minu tantsutee algas päris varakult. Kui 
olin 5aastane, arvas ema, et oleks aeg 
hakata millegagi tegelema, ja kuna ta ise 
oli võistlustantsust väga sisse võetud, siis 
nii viis ta mind Tartus Siilakute juurde 

proovima. Ehk nagu paljudel – vane-
mate väljaelamata unistused saavad 
laste peal teoks! 
   Alguses ma ise suurt midagi ei tai-

banud, et mis või kus ja mis asi see tants 
on, kuna aga olin sõnakuulelik laps, käi-
sin trennis. Teadlik treening algas kusa-
gil 14-16aasta vanuses, kui sain ise ka 
aru, et tehes trenni, on võimalik midagi 
saavutada. Tänaseks olen seega võistlus-
tantsuga tegelenud juba 27 aastat.

Missugune võistlustants on 
eriti südamelähedane?

Tantsijana spetsialiseerusin standard-
tantsudele 1999. aastal, sellest ajast olen 
võistelnud ainult STga. Ladina-amee-
rika tantsud ei sobinud minu iseloomuga 
kuidagi kokku ja seega sai selline otsus 

tehtud – mida ma pole tänaseni ka kor-
dagi kahetsenud. Lemmiktants sõltub 
väga paljudest asjadest – tujust, hetke 
vormist, suhetest partneriga jne. Arvan, 
et aja jooksul on kõik nad olnud lem-
mikud. Võib-olla teistest enam meel-
divad aeglane valss ja tango.

Kuidas sattusite Otepääle 
tantsuõpetajaks?

Otepää Gümnaasiumisse sattusin täiesti 
juhuslikut. Kuna olen Tartus 1999. aas-
tast  vedanud Tantsukool Tangot ja klu-
bisse tuli mitmeid tantsijaid Otepäält, 
kes hakkasid kauplema, et äkki saaks 
Otepääl ka trennis käia. Ühel hetkel oli-
megi klubiga niikaugel, et otsustasime 
Otepääle tulla. 
  Ja kui jutt sellest lahti läks, tundis 

minu kui treeneri vastu huvi ka güm-
naasiumi direktor Aivo Meema, kel-
lega võtsime ühendust ja leidsime ühise 
keele. Tänaseks olen kahel sügisel güm-
naasiumile valikkursust teinud ja see 
on läinud täitsa edukalt.

Kuidas olete õpetajana 
meiega rahul? Mida te 
arvate, miks sel aastal on nii 
vähesed valinud endale selle 
valikaine?

Õpetajana on mul ikka tore noortega 
tööd teha – gümnaasiumi noored on ju 
sellised püüdlikud ja edule suunatud, 
vastupidiselt lastele, kes veel ei tea, 
miks nad trenni teevad. Täiskasvanud 

Mees täis kirglikku tangot ja 
valsirütmi

Pisikeste võrukaelte 
jõuluvana ootus

MTÜ Loominguline Keskus Kungla 
korraldas möödunud aastal üle-

Eestilise laste ja noorte omaloomingu 
võistluse “Vancouver 2010”. Näitust 
võistlustöödest saab Otepääl toimuvate 
suurte spordivõistluste tuules vaadata 
29.-30. jaanuaril kell 13.00-15.00 Otepää 
Gümnaasiumi II korrusel.
   Idee korraldada näitus Otepää Güm-

naasiumis tuli Otepää Gümnaasiumi 
direktori Aivo Meema sõnul MTÜlt 
Loominguline Keskus Kungla. Üleval 
on 207 erinevat võistlustööd. Näitusel 
esitletakse valikut võistlusele saabu-

aga tahavad, kuid palju jääb kinni juba 
kehalise suutlikkuse taha. Seega mina 
olen gümnasistidega rahul.
   Miks sel aastal vähesed valisid just 

selle kursuse, on raske öelda. Ega aastad 
ei ole vennad ja tants käib hooti, loo-
dame, et järgmisel aastal on rohkem 
osalejaid!

Miks te sel aastal ei osale 
“Tantsud tähtedega” saates? 
Ja kes on teie lemmikpaa-
riks?

Kuna osalesin saates kolmel esimesel 
hooajal, siis tean, mida see saade nõuab – 
meeletut pühendumust ja aega. Kahjuks 
on aeg väga limiteeritud ja kusagilt lisa 
leida ei ole võimalik. 
   Seega kalkuleesin oma tegevused läbi 

ja jõudsin järeldusele, et sel hooajal ei saa 
minna. Pean vedama Tantsukooli Tango, 
olen Eesti Tantsuspordi Liidu asepre-
sident, Tartu Tamme Gümnaasiumis 
ja Otepää Gümnaasiumis tantsuõpe-
taja – seega koormust on väga palju. 
Minu osalemine saates mõjus laasta-
valt minu õpilastele, seega otsustasin 
olla parem treener!
   Lemmikpaar – ei oskagi vastata, 

kuna mitmeid saateid ei saanud vaa-
data seoses enda võistlustega. Meeldisid 
Mairold ja Liina, kuna Liina on teinud 
läbi meeletu, meeletu arengu!

Oma õpetajat intervjueeris noorajakir-
janik MARIANA RAUDSEPP (OG XII a)

Lasteaed Võrukael töötajad ja lapsed 
tänavad kõiki lapsevanemaid, kes aitasid 
jõuluaega sisukamaks muuta küünalde 
valamise, heidest linnukeste meisterda-

mise, lindude toidumajade valmistamise, 
õnnetina valamise ja lahke loaga kasutada 
tuubimäge. Täname Teid kõiki, et trotsisite 

koos meiega karmi talve!
   Suur aitäh ka Otepää Gümnaasiumi las-

tele, kelle kaasabil oli lasteaialaste teekond 
Jõuluvana juurde ääretult huvitav - isegi 

muinasjutuline!
Võrukaelad

Lasteaed Võrukael 20. sünnipäeva 
etendus ”Nukitsamees” toimub 

2. veebruaril kell 17.00 

Otepää Gümnaasiumi aulas.

Otepää valla laste lauluvõistlus OTEPÄÄ 
LAULULAPS 2011 toimub 27. märtsil 
kell 13.00 Otepää Kultuurikeskuses.
   Lauluvõistlusel osalemiseks tuleb 

täita ankeet, mis on saadaval Otepää 
Kultuurikeskuses või valla veebile-
hel www.otepaa.ee. Ankeedi palume 
hiljemalt 18. märtsiks: tuua Otepää 
Kultuurikeskusesse või saata: karin.
sallok@otepaa.ee või postiga aadres-
sile Otepää Kultuurikeskus, Virulombi 
2, Otepää 67404, Valgamaa.
   Lauluvõistlusel Otepää Laululaps 

astuvad üles lapsed järgmistes vanus-
erühmades:
I vanuserühm  3– 4aastased; II 

vanuserühm 5–6aastased; III vanus-
erühm 7–9aastased; IV vanuserühm 
10–12aastased; V vanuserühm 13–
15aastased; VI vanuserühm 16–
18aastased; VII vanuserühm 19–
26aastased.
   Kõigi vanuserühmade puhul arves-

tatakse lapse vanust seisuga 9. aprill 

Laste- ja noorte omaloomingu-
võistlus Otepää Gümnaasiumis

nud suusatamise teemalistest loome-
töödest. Omaloomingu võistlusele saa-
bus 225st Eestimaa koolist ja lasteaiast 
2331 võistlustööd. 
Meeldivaimad tööd valisid välja Kris-

tina Šmigun, Andrus Veerpalu lastega, 
Jaak Mae lastega ja Ksenija Balta.
   Näituse seadsid üles Otepää Güm-

naasiumi kunstiõpetaja Ave Kruusmaa 
ja huvijuht Terje Aasaroht.
   Kõik kunsti- ja spordilembelised lap-

sed, noored, nende vanemad ja teised 
huvilised on teretulnud näitust külas-
tama! MONIKA OTROKOVA

2011.a. Osaleda saavad kõik Otepää val-
laga seotud lapsed : nii siin elavad kui 
ka õppivad lapsed (lasteaed, põhikool, 
gümnaasium, muusikakool, muusika-
ring-, või stuudio). 
Võistlejad esitavad ühe laulu vabalt 

valitud keeles. Saatemuusika eest 
hoolitsevad juhendaja ja solist ise. 
Kultuurikeskuse poolt on võimalus 
kasutada klaverit, heli- ja valgustehni-
kat. Proovid fonogrammi ja muu saa-
tega toimuvad võistluspäeva hommi-
kul (kellaajad lepitakse kokku peale 
22. märtsi).
   Võistlust hindab žürii, kes valib välja 

iga vanuserühma parimad, kellele omis-
tatakse OTEPÄÄ LAULULAPS 2011 
tiitel. Iga vanuserühma kaks parimat 
laululast võistlevad Valgamaa Laululaps 
2011 lõppkontserdil, mis toimub 9.aprillil 
algusega kell 15 Otepää Gümnaasiumi 
aulas.
Info: karin.sallok@otepaa.ee, tel. 765 

5212, 5613 6362.

Otepää laululaps 2011

Otepää Avatud noorte-
keskus
Kindlasti külasta meie vinget kodulehete www.
noortekeskus.otepaa.ee ja liitu meiega ka 
facebookis, kus on palju värsket informatsiooni 
meie tegevuste kohta!

Otepää Avatud 
Noortekeskus

esitleb noortesaadet

OTEPÄÄ TV

Saatejuhid Triinu Aasaroht 
ja Kadri Palmiste.

Toimetaja Gertu Võsu.
Vaata lähemalt. 

www.noortekeskus.otepaa.ee

17. detsembril 2010 toimus Valga Kul-
tuuri- ja Huvialakeskuses 6. Valgamaa 
lasterikaste perede jõulupidu. Üritust 
toetas 52 erinevat sponsorit Eestist ja 
Norrast. Toetajate seas oli ka Valgamaa 
väikseim vald – Õru omavalitsus. 
Kahjuks ei leidnud toetajate hulgast 
Otepää valla nime. 
   Üritusele olid kutsutud Valgamaa 

pered, kus kasvab vähemalt 5 last. Kohal 
oli ka meie maakonna suurim pere, kus 

kasvamas 14 last. Tuju aitas luua Otepää 
puhkpilli kvartett ehk Leopardide pasu-
nakoor. Iga pere sai kahelt jõuluvanalt 
ja tugevatelt päkapikkudelt palju kingi-
tusi. Toimus loterii. Toredast üritusest jäi 
igale perele mälestuseks perepilt. 
   Täname kõiki üritust toetanud firma-

sid ja ametiasutusi ning eriti suur tänu 
Valga kultuuri- ja Huvialakeskuse töö-
tajatele, kes selle peo korraldasid.

PILLE ja PEETER KANGUR lastega

Suurperede pidu

Otepää avatud noortekeskus korral-
dab noortekeskuse logo leidmiseks 
konkursi. Noortekeskuse logo on 
tähis, mida noortekeskus kasutab 
tutvustamiseks ja eristamiseks. 
   Noortekeskus ootab logo kavan-
deid 1. märtsini aadressil Otepää 
ANK, Virulombi 2, Otepää vald, 67 
404.

   Logo kavandeid saab hinnata 4.-17. 
märts 2011 Otepää noortekeskuses. 
Kõige rohkem hääli saanud kavand 
saab noortekeskuse logoks. Pari-
mate ideede autoreid premeeritakse 
auhindadega!
   
Info: tel. 53 435 173 Kadri Orav.

Otepää avatud noortekeskus otsib logo

Tudengina noortekeskuses
Käisin Otepää noortekeskuses külas, et 
noortele rääkida, kuidas koostatakse uudiseid 
ja intervjuusid. Noortekeskuses oli väga 
vahva, kuna mäletan aegu, kui ise veel seal 
päris tihedalt käidud sai. Tundus, et noored 
olid küll huvitatud, kuid väsisid üsna ruttu.  
   Loodan, et minu külaskäigust oli neile 
edaspidiseks kasu, kui nad hakkavad ise 
erinevaid ajakirjandusžanre katsetama. Julget 
pealehakkamist neil vähemalt on.

Tartu Ülikooli ajakirjandustudeng GERTU VÕSU

Õiendus 
Lasterikaste perede jõulu-
pidu on igati tänuväärne 
üritus. Toetus selleks oli 
planeeritud ja raha ette 
nähtud, kuid kahjuks jäi 
see inimliku vea tõttu edasi 
toimetamata.

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht 

MONIKA OTROKOVA
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II õppeveerand oli õpilastele väga edukas, sest 
87 õpilasest olid tunnistusel ainult viied 18 õpi-
lasel ja hinnetele „4” ja „5” õppisid 31 õpilast.
8. klassi õpilane Merylin Tihomirova võitis maa-
konnas I koha geograafia olümpiaadil.
   Üle-eestilises majandusalases Creatloni 
meeskonnamängus võitsid meie kooli noorme-
hed Taavi Aaliste, Gen Alev ja Madis Vihmann 
kolmanda koha. Mäng jätkub teemal „Reklaami 
ja ettevõtluse muinasjutt”. Suur tänu õpetaja 
Peeter Adlerile, kes on leidnud õpilastele huvita-
va väljundi majandusõppes.
   Õhtulehe fotokonkursi „Kõige ilusam paik Ees-
tis” sai eriauhinna Pühajärve Põhikooli 8.klassi 
õpilane Hendrik Tiido. 
   Nii lasteaiarühma kui ka kooli jõulupidu oli 
pühendatud lugemis- ja raamatuaasta kokkuvõ-
tete tegemistele. Kõik rühmalapsed, õpilased ja 
õpetajad esitasid lühinäidendeid raamatukan-
gelastest. Olid põnevad ja mängulusti pakkuvad 
esinemised.
   Viimasel koolipäeval käis külas lastekirjanik 
Heiki Vilep, kes rääkis kirjanikuks kujunemise 
teest ja tutvustas oma loomingut. Kohtumine 
kirjanikuga oli lustlik ja silmaringi avardav. 

Suusamatk Vidrike ja 
Tõutsi küngastel
MTÜ Kappermäe Selts eesotsas isade Priit Jaa-
ganti, Ain Kaha ja Peeter Kanguriga korraldasid 
6. jaanuaril lastele suusamatka Vidrike ja Tõutsi 
küla küngaste vahel. Esmalt jagasid isad ja lap-
sed omavahel ära matka varustuse toidu, kirve, 
sae ja potid. Oma kuivi riideid ja suuski tuli mui-
dugi igaühel endal vedada. Ilm oli suusamatkaks 
hea, kuna lund oli palju, isegi liiga palju ja külma 
-10 kraadi. 
   Matk algas Vidrike vaatetornist avaneva kauni 
vaate imetlemisega. Matka jooksul tegime 
kaks korda lõket. Lõkke süütamisel kasutasime 
suvisel ellujäämiskursusel omandatud teadmisi, 
süütepulka ja tampoone. Esimeses puhkepaigas 
soojendasime lõkkepaistel ainult varbaid ja 
sõime šokolaadi. Tehti plaane ka kevadiseks 
ööbimisega suusamatkaks. Matka lõpus keetsi-
me seljankat ja vaarikavarreteed. Päeva lõpuks 
olid kõik pikast matkast väsinud, aga rõõmsad. 

LIIS KANGUR, matkaja

15.-16. jaanuaril toimus Pühajärve 
Põhikoolis Valgamaa õpilasesinduste 
talvelaager. Registree-ritud oli 60 õpilast, 
aga kohal neist oli umbes 45. Kõigepealt 
registreeriti end ära ja seejärel tutvuti 
võimlaga, kus kõik koos hiljem mõnus-
alt aega veetsid ja öösel magasid. Pärast 
seda kogunesime aulasse, kus direktor 
pidas kõne ning Priit Peterson mängis 
tervituseks kitarril kolm pala. Pärast 
seda esitati oma kooli õpilasesinduste 
kokkuvõtted. Peale kokkuvõtteid kii-
rustasid kõik lõunasöögile ning pausile, 
mille jooksul sai üksteisega tutvuda ja 
juttu rääkida. 
   Kell 14.30 algas hariv osa, kus sai 

kuulda Tõlliste noortevolikogu ja Kadi 
Kerneri esitlust. Nad rääkisid noortevo-
likogu loomisest, liikmetest ja tegevus-
test, mis tekitas nii mõneski õpilases 
tahtmise asutada noortevolikogu. 
   Kõige kaugem külaline oli Anni Kuller 

Tallinnast, ta on Eesti Noorteühenduste 
Liidu tegevjuht. Ka tema rääkis noorte-
volikogude loomistest ning oma koge-
mustest. Ta õhutas kõiki noori aktiiv-
selt tegutsema ja tegelema just sellega, 
mis neile endile on meelepärane ning 
sobiv. Hiljem tuli välja, et Otepää noo-
red tahaksid väga asutada noortevo-
likogu ka oma valda. Anni jutu vahe-
peale tegime ka väikse tee- ja koogipausi. 
Vahepeal lisas meie kõigi suur lemmik 
Siiri Põldsaar oma tarkusi Anni jutule 
lisaks. Annit tänasime nagu ka kõiki 

KULTUURIÜRITUSED

JAANUAR 
 OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES ja 

NOORTEKESKUSES

28. jaanuar 18.00 Naisseltsi käsitööring. 
Pärlitest lillede 
28. jaanuar 19.00 Rakvere Teatri etendus “Oskar 

ja Roosamamma: Kirjad jumalale” Pilet 
7.60/8.90 EUR. 

1. veebruar 10.00 – 13.00 Verekeskuse doon-
oripäev.

3. veebruar 20.00 Kino „Megameel“. Pilet 1.60 
EUR. Perefilm.
10. veebruar 14.00  Koolinoorte laulu- ja tantsu-
peo mudilaskooride eelproov. 
11. veebruar 18.00  Naisseltsi käsitööring. 
Pärlitest prossi valmistamine. Osalustasu 1.80 
EUR. Oodatud on kõik huvilised!

teisi külalisi meie talvelaagrit sümbo-
liseeriva linnukesega.
   Pärast Anni juttu oli aeg õhtusöögiks 

ning vabaks ajaks. Päris paljud käisid 
ka poes ja väljas. Võimlas mängiti palli 
ja tehti kõike muud huvitavat. Kella 8 
ajal hakkas meelelahutusõhtu. Meil oli 
palju külalisi. Kõigepealt tegi show-d 
Otepää Draamaklassi kunstiline juht 
Kerli Adov. Ta pani vabatahtlikke teat-
rit tegema nii dialoogidega, tantsides, 
pantomiimi ja improteatrit tehes. Selle 
kõigega tahtis ta öelda, et teatrit saab 
teha igal pool, kogu aeg ükskõik milli-
ses olukorras. Lõpetuseks esitasid nad 

oma draamaklassiga lühinäidendi, mil-
lest igaüks sai omamoodi aru. 
   Teisteks üllatuskülalisteks olid Rõngu 

rahvatantsugrupp Pärast Poole. Meile nad 
küll rahvatantsu ei esitanud, kuid näha 
saime väga vaimukat ja hästi kokku-
pandud tantsude popurriid „Grease“ist. 
Muljed sellest tantsust olid väga posi-
tiivsed ja heakskiitvad. Tantsugrupi juht 
õpetas ka meile kaks väga lõbusat selts-
konnatantsu, kus said kõik kaasa lüüa 
ja ennast liigutada.
   Peale üllatuskülalisi oli aeg üheskoos 

õue minna. Toimus nimelt öine orientee-
rumine koos tõrvikutega. Kui juhised 

Valgamaa õpilasesinduste talvelaager 2011

Pühajärve Põhikoolist

olid antud, asuti kohe jooksuga punkte 
otsima. Samal ajal ka otsiti vastuseid 
küsimustele meie kooli kohta. Kui kõik 
olid alguspunkti tagasi jõudnud, män-
gisime pushpalli, mis osutus väga tore-
daks ja lõbusaks. Kella üheteistkümne 
ajal tegime diskot, mis kestis varajaste 
hommikutundideni. 
Hommikul oli ilmselgelt kõigil väga 

raske üles ärgata. Hommikusöök oli kell 
9.30 ja kell 10 hakkas juba tegevus. Kõigi 
ülesäratamist alustasime mängudega ja 
pärast seda tuli külla Valgamaa noor-
tekogu president Sirli Pippar. Tema rää-
kis noortekogust, mis erineb noorte-
volikogust selle poolest, et see hõlmab 
kogu maakonna noorte tegevust. 
   Meie programm hakkas lõppema 

ajurünnakuga teemal „Kuidas aktivi-
seerida noori?“ Sellega seoses pidid rüh-
mad koostama mingi teatud ürituse kava 
ja tööjaotusplaani ning samas teadma, 
kuidas kõike seda teostada. Rühmades 
sai ka parasjagu nalja ning pärast kõi-
kide esitlusi oli pidulik lõpetamine lõu-
nasöögil. Igaüks sai tänukirja ja aplausi 
osaliseks ning kätte jõudiski kurb lah-
kumine. Kallistati ja jagati oma kon-
takte ning laager oligi lõppenud.
   Tahame ka tänada kõiki, kes aitasid 

kaasa selle laagri toimumisele!

HANNA-LIISA LAURIKU ja MERYLIN 
TIHOMIROVA

Sport Pühajärve Põhi-
koolis
Valgamaa 6.-9. klasside saalijalgpallivõistlustel 
saavutas Pühajärve Põhikooli meeskond 
kolmanda koha. Võistkonnas mängisid Raimo 
Teder, Madis Vihmann, Gen Alev, Silver Kiho, 
Taavi Vihmann, Dennis Prans, Arnold Sumberg 
ja Karl Kimmel. Poisse treenib Marek Naaris.

Pühajärve Põhikooli korvpalli meeskond kohtus 
sõprusmängus Nõo Põhikooli eakaaslastega ja 
võitis mängu tulemusega 70:51. Korvpallivõis-
tkonda kuulusid Raimo Teder, Rando Almar, 
Madis Vihmann, Gen Alev, Silver Kiho ja Imre 
Leopard.

Poisse juhendab kooli vilistlane MARTTI SALA

•Otepää Noor Talent 2011 on Otepää 
valla talendivõistlus, kus saavad osaleda 
noored vanuses 7-26 eluaastat.
•Osaleda saavad kõik Otepää vallaga 

seotud noored, nii siin elavad kui ka õppi-
vad noored (põhikool, gümnaasium ja 
teised asutused).
•Esitada võib kõike, mida sa suurepä-

raselt oskad ja milles sa väga andekas 
oled.
•Esituse pikkus kuni 3 minutit.
•Eelvoor algab 2. aprillil kell 11:00 

Otepää Kultuurikeskuses. Finaal algab 
kell 19.00, 15 parima esinejaga.
•Eelvoorus ja finaalis esitatakse sama 

etteaste.
•Võistlejaid hindab 5-liikmeline 

žürii.
•Publik ei osale eerlvoorus. Publik 

on oodatud kaasa elama finaal-

võistlusele 2. aprill kell 19.00 Otepää 
Kultuurikeskuses.
•Otepää Kultuurikeskus pakub omalt 

poolt kasutada valgus- ja helitehnikat, 
klaverit.
•Registreerimislehed on saadaval 

Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee ja Otepää Avatud Noortekeskuse 
kodulehelt www.noortekeskus.otepaa.ee 
, samuti Otepää Avatud Noortekeskuses 
ja Otepää Kultuurikeskuses.
•Registreerida hiljemalt 21. märt-

siks 2011 aadressil Otepää Avatud 
Noortekeskus, Virulombi 2, Otepää 
67 404 või kadri@otepaa.ee märksõ-
naks „Otepää talent“. Vt. registreerimis-
lehte. Täpsem info telefonil 53 435 173 
Kadri Orav.
•Otepää Noor Talent 2011 on pühen-

datud Otepää linna 75. sünnipäevale.

Otepää Noor Talent 2011 
osalemistingimused

TANTSUGRUPP FeelingGood  
OOTAB UUSI LIIKMEID!

Trennid:
Teisipäeval kell 16:00- 17:30 alg- ja põhikool

Pühapäeval kell 13:00 – 14:00 alg- ja põhikool
                          14:00 – 16:00 gümnaasium ja vanemad

Otepää Kultuurimajas
Täpsem info: Kadri tel. 53 435 173

Pühajärve Põhikool valiti Lõuna- 
Eesti viie kooli hulka, mis osale-
vad TÜ haridusuuringute ja õppe-

kavaarenduse keskuse poolt läbiviidud 
uuringus “Kooli innovatsiooni mudelid 
maakoolide näitel”. Uuringut rahastab 
EDUKO programm. 
   Uuringut juhib vamenteadur Anita 

Kärner, töögrupi liikmed on doktorant 
Ülar Loolaid ning Indrek Kärner Maaelu 
Arendajate Ühingust. Töögrupi andmeil 
on uuringu eesmärkideks selgitada maa-
piirkonna koolide näitel, millised on kooli 
organisatsiooni sisemised ja väliskesk-
konna tegurid uuenduste algatamisel ja 
elluviimisel.

   Uurimuse käigus kogutakse mater-
jali internetis olevatest andmebaasi-
dest, kodulehekülgedelt; viiakse läbi 
intervjuud koolijuhtidega, õpetajate ja 
õpilaste esindajatega, kohaliku omava-
litsuse ja kogukonna esindajatega, hari-
dusametnikega, haridusuurijatega; vii-
akse läbi grupiintervjuud õpetajatega 
ning analüüsitakse arengut ja uuendusi 
kajastavaid dokumente.
   “Jäime uurimisrühmale silma oma 

kooli kodulehe, läbivate teemade 
huvitava käsitlemisega kooli õppe-
kavas, järjepidava sisehindamissüs-
teemi ja traditsioonide poolest” selgi-
tas Pühajärve Põhikooli direktor Miia 

Pühajärve Põhikool osaleb Tartu Ülikooli uuringus
Pallase.”Traditsiooniks on meil kuju-
nenud lõpuklasside õpilaste seinamaa-
lingud kooli koridorides, 8.klassi õpi-
laste oma kooli päeviku kujundamine, 
igaaastased fotoprojektid, ja palju muud 
huvitavat.”
   Analüüs hõlmab nelja maakonda: 

Tar tumaa, Valgamaa, Võrumaa, 
Põlvamaa. Süvaanalüüsi valikus oli 
esialgu viis kooli, nende hulgas ka 
Pühajärve Põhikool. Huvipakkuvaid 
koole oli töögrupi andmeil rohkem, 
kuid tuli teha valik lähtuvalt uuringu 
ressurssidest.
   Töö tulemusi tutvustatakse Eduko 

seminaridel ja vähemalt kahel teadus-

konverentsil (Eestis ja Berliinis) ning 
hiljem avaldatakse need konverent-
side kogumikes. Eduko programm 
teeb analüüsi lõpparuande avalikult 
kättesaadavaks oma kodulehel inter-
netis. Tulemusi on kavas tutuvustada 
ka süvaanalüüsis osalenud koolidele, 
täpne tutvustusvorm, aeg ja koht on 
esialgu lahtised.
   Uuringu teaduslik juhendaja on TÜ 

ajakirjanduse ja kommunikatsiooni insti-
tuudi professor Marju Lauristin.

MONIKA OTROKOVA
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Palupera Vallavalitsuses
 7.1.2011:

 Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parki-
miskaart R.R-le kuni 31.12.2015.
 Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Neeruti 

külas Lande 10/04kV alajaama piirkonna elektrivõrgu 
pingeparandusele.
 Anti kolm küttepuude toetust á65 eurot, üks toetus 

lapse 1.a. saamisel 100 eurot ja neli ühekordset toetust 
á  20 eurot.

 19.01.2011:
 Kinnitati toimetulekutoetuse saajate nimekiri 

kogusummas 1087,08 eurot ja täiendava sotsiaaltoe-
tuse saaja summas 15 eurot.
 Anti kolm kutseõppeasutuse/kõrgkooli õpilase/

tudengi toetust 40 eurot, kaks sünnitoetust a´130 
eurot, kaks toetust lapse 1.a. saamisel á 100 eurot, 
kolm küttepuude toetust á 65 eurot, üks toetus lap-
sele prillide ostmiseks 18 eurot ja kaks ühekordset 
toetust kogusummas á 20 eurot.
 Väljastati projekteerimistingimused T.T-le Räbi 

külas Metsa kinnistule rajatava tuletõrje veevõtutiigi 
projekteerimiseks.
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Oli edukas projektiaasta

• Teostati projekt “Go cycling through Vidzeme 
and Southern Estonia”, mille kaudu sai inventari Palu 
puhkekoht Miti külas (laud-pink katusealuseta, prü-
gikast, infotahvel, jalgrattahoidja) ning Hellenurme 
puhkeala ja kergliiklustee (4 pargipinki, 3 prügikasti, 
2 varjualusega puhkekohta palkidest laudade-pinki-
dega ja 5 jalgrattahoidjat).
• Alustati Nõuni puhkeala väljaehitamisega 
– planeeritud ehitistest valmis Nõuni järve äärne 
ujumiskoht, millega tagati avalik ligipääs kaunile 
Nõuni järvele rannajoonelt. Rahastajateks olid SA 
Keskkonnainvesteeringute Keskus (585 tuhat krooni) 
ja kohalik omavalitsus (74 tuhat krooni). Soetati trim-
mer-võsalõikur edasisteks hooldetöödeks, tehti võsa 
ja puude raie maa-ala ja vaate avamiseks järvele, 
supluskoha veetaimedest puhastamine ja täiendava 
liiva vedu ujuvsilla sisealale ning kaldaalale, ujuvsilla 
ehitus, infostendide ja liiklusmärkide valmistamine 
ning paigaldus, lõkkekoha väljaehitus ja juurdepää-
sutee ehitus. Hoiatavad sildid vettehüpete keelust jm 
saavad meid hoiatama juba sel suveperioodil. Ujuv-
silla välised betoonankrud hoiavad silda paigal ja on 
veepõhjas nähtavad, kuid arvestama peab nendega  
vetteminemisel ja randumisel paadiga kindlasti.
   Puhkeala avaüritust ilmestasid muinastulede 
süütamine ja päikeseloojangukontsert (Priit ja Peep 
Peterson kitarridel).
• Valmis Nõuni kultuurimaja küttesüsteemide 
väljaehitus. Projekti käigus paigaldati kultuurimaja 
soojendama 21 termoregulaatoritega radiaatorit, 
toide saadakse raamatukogu katlamajast. Edukaks 
töövõtjaks osutus OÜ „Püroterm”. Hasartmängu-
maksu regionaalsete investeeringute programmist 
oli toetus ehitustöödele 164 000 krooni. Omaosalus 
33 426 krooni.
• Kaasfinantseerijana osaletakse Ettevõtluse 
Arendamise Sihtasutuse Hajaasustuse veeprogram-
mis, mille kaudu 2010. aastal otsustati eraldada 
toetust 3 majapidamisele vallas joogivee saamiseks 
või tingimuste parendamiseks.
• Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekes-
kuse projekt „Praktiline ühistegemine Hellenurme 
noortekeskuse noortele Eestimaa looduses ja 
kodukandis”, mille raames käisid noored 2-päevasel 
kajakimatkal Pakri saartel 8-9. juulil ja hip-hop/funky 
tantsutreeningud toimusid sügisel Palupera põ-
hikoolis. Põhitaotlejaks MTÜ Avatud Hellenurme 
Noortekeskus, kaasfinantseerijaks koduvald 5380 
krooniga. Eesti Noorsootöö Keskuse ja Valga Maava-
litsuse poolt eraldati ühisürituste ja tegevuste jaoks 
27 000 krooni.
• Lõppes MTÜ Avatud Hellenurme Noortekesku-
se projekt „Erinevate kogukondade noored ühistege-
vuste kaudu koostööd tõhustamas”, mis viis kevadel 
noored koos Puka ANK noortega räätsadel viimast 
lund mõõtma Kakerdaja rabasse. Põhitaotlejaks 

Palupera vallas aastal 2010
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, kaasfinant-
seerijaks koduvald 1800 krooniga. Eesti Noorsootöö 
Keskuse ja Valga Maavalitsuse poolt eraldati ühisüri-
tuste ja tegevuste jaoks 2009-2010 24 000 krooni . 
• MTÜ Tõlliste Avatud Noortekeskus TANK kor-
raldas Tõlliste ja Hellenurme piirkonna noortele meie 
juures 2-päevase ürituse noortele projektist „Noorte 
ideed kuuldavaks ja teostamisse!”.
• Palupera valla noored osalesid augustis Valga-
maa noortekeskuste suvekoolis. 
• 16. novembril toimus Eesti Külaliikumise Kodu-
kant projekti "Kodanik Noor, võta sõnast!" raames 
volikogu simulatsioon. Meie noortekeskus oli Ees-
timaa noortest üks viiest väljavalitud seltskond, kus 
simulatsioon läbi viidi. Edaspidi on päevakorras meie 
oma, Palupera valla Noortevolikogu loomine.
• Nõuni noortel käis külas Kaitseliidu Valgamaa 
Malev, Otepää Looduspark, Valgjärve valla Avatud 
Noortekeskus.
• Osaleti projektis „Estraadietenduse „Muhkel ja 
Muhedad” lavastamine”. Põhitaotlejaks MTÜ Tant-
suklubi Mathilde. Kohaliku omaalgatuse programm 
toetas etenduse lavastamist 2000 krooniga. Anita 
Pavlova lavastatud estraad esietendus Hellenurme 
kultuurimajas juunikuus. 
• Osaleti projektis „Palupera piirkonna ajaloo uu-
rimine ja trükkimine”. Põhitaotlejaks MTÜ P-Rühm. 
Kohaliku omaalgatuse programm toetas trükise 
„Palupera piirkonna ajaloost” valmimist 24 000 
krooniga. Lisaks valmis kõikidest kogutud lugudest 
näitus ning lood on kättesaadavad ka Palupera valla 
kodulehel. 
• Osaleti projektis „Palupera valla suusapäeva 
läbiviimine”. Põhitaotlejaks Nõuni maakultuurimaja. 
Projekti eesmärkide elluviimiseks eraldas Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 3000 krooni. 
Ülevallaline suusapäev, mis toimus teist korda, viidi 
läbi seekord Palupera kooli suusaradadel. Kohal oli 
ka Eesti Suusaliidu Suusabuss.
• Osaleti projektis „XVII Palupera mälumängu 
läbiviimine”. Põhitaotlejaks Nõuni maakultuurimaja. 
Projekti eesmärkide elluviimiseks eraldas Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp 3000 krooni. 
Osales 13 võistkonda. Valgamaa meistriks tuli Tõrva 
linn ja  karikavõistluse parimaks osutus  Põlva võist-
kond. 
• Osaleti projektis „Põrsas Cup VI turniir”. Põhi-
taotlejaks Nõuni Külaselts. Kohaliku omaalgatuse 
programm toetas Nõuni palliplatsi korrastamist ja 
võrkpalliturniiri läbiviimist 9900 krooniga. 
• Osaleti projektis „Neeruti küla jaanipäev”. 
Põhitaotlejaks MTÜ Neeruti Külaselts. Kohaliku 
omaalgatuse programm toetas jaanipäevaüritust 
8020 krooniga. 
• Osaleti projektis „Noorte omaalgatuslikud 
projektid Palupera vallas”, mille raames 3 külakes-
kuse noored said piirkonniti realiseerida oma ideid. 
Hellenurme noored soetasid 4038 krooniga noorte-

ürituste läbiviimiseks ja vaba aja veetmise võimalus-
te mitmekesistamiseks mikrolaineahju, vahvliküpse-
taja, mikseri, piljarditarvikuid ja lauamänge; Nõuni 
noored soetasid 10000 krooniga endale meelepäras-
te ürituste läbiviimiseks vajalikke vahendeid – DVD-
mängija kõlaritega, lauamänge; Palupera noored 
soetasid 9999 krooniga omavahelise suhtlemise ja 
koosolemise hetkede sisukamaks muutmise eesmär-
gil televiisori ja DVD-mängija. 
• Valmis projekti „Lõuna-Eesti lumesaaniradade 
arendamine” raames „Otepää piirkonna mootorsaa-
niradade arengukava”, mis oma radadega ulatub ka 
Palupera valda. Projekti põhitaotlejaks oli Otepää 
vald, toetajaks Norra EMP Regionaalarengu toetuss-
keem.

Palupera põhikool osales mitmes 
projektis

• „Nuku- ja noorsooteatri külastus” – Kultuurimi-
nisteerium eraldas 6000 krooni programmist „Teater 
maale” sõiduks Tallinna Nuku- ja noorsooteatrisse 
Walt Disney muusikali „High School Musical” vaata-
miseks.
• „Teater maale” – Kultuuriministeerium eral-
das 6000 krooni sõiduks Tallinna Vene teatrisse 
C.Dickensi „Jõuluvaimud“ vaatamiseks.
• „Teadus meie ümber – mida tean teadlaste 
tööst?” –  Haridus- ja Teadusministeerium eraldas 
F.G.W Struve nim Tõravere Observatooriumi kü-
lastusteks kogu kooliperele erinevate kooliastmete 
kaupa 3000 krooni.
• „Tiigrirobot 2010” – Tiigrihüppe Sihtasutus 
eraldas 4 õppeotstarbelise kooliroboti komplekti 
Mindstrom NXT soetamiseks 20 000 krooni.
• Lõppes „Comenius koolide koostööprojekt”, 
mille raames 2010. aastal käidi veel Tallinnas 
Vahipataljonis ja Eesti Tervishoiumuuseumis ning 
2 pedagoogi Põhja-Aafrikas. Kevadel võeti vastu 
mõisakoolis projekti partnereid viiest Euroopa riigist 
– Türgist, Poolast, Portugalist, Hispaaniast ja Tðeh-
hist.
• „Teadus meie ümber” – projekti raames külastati 
Teaduskeskuse AHHAA metsanäitust, nähtamatut 
näitust ja nano-näitust.
• Palupera põhikool ühines projektiga „Kõiki lapsi 
arendava ja kaasava uurimusliku õppe (avastusõppe) 
laialdane rakendamine Eesti alus- ja põhihariduses”. 
Projekt ergutab ja toetab teadusõpet põhikoolis, 
lähtudes kaasaegsetest, rahvusvaheliselt tunnus-
tatud teadushariduse põhimõtetest.  Projekti juhivad 
TÜ Keemia Instituudi õppejõud, rahastajaks Euroopa 
Sotsiaalfond. Õpetajad osalesid usinalt erinevatel 
koolitustel.

Huvitegevus, kultuuri- ja spordielu ning 
vaba aja sisustamine elavnes

- Räbi külas toimus aprillis viburadade välihooaja 
avaüritus (IFAA rahvusvaheline ring, IFAA 3 D 1-noo-
le ring ja FITA 2x70m) ja juunikuus Klubide Karika IV 

etapp (IFAA jahiring).
- Jätkus traditsiooniline küladevaheline jalgpalli-
turniir III (võitjaks tuli Palupera küla).
- Maakonna talimängude lõppvõistlustel oli kuni 
2000 elanikuga valdade hulgas Palupera vald see-
kord pedjestaali kolmandal kohal. Punktiarvestuses 
oldi aga valdade hulgas parimad murdmaasuusata-
mises, lauatennises, males ja tänavakorvpallis.
- Valgamaa 2010. aasta jooksusarja 3. etapp 
– Palupera valla Hellenurme jooks startis enne jaani-
päeva Palupera staadionilt. 
- Septembrikuus toimunud öörännak Otepäält 
Hellenurme pakkus osalejatele adrenaliini ning põne-
vust.
- Toimus Nõuni triatlon Kullipesa spordiplatsil 
(150 m ujumine, 7,5 km jalgrattasõit, 1,2 km jooks) ja 
tilluduatlon (100 m rattasõitu ja jooksu).
- Jalgpalliklubi FC ELVA eestvedamisel toimus 
Palupera staadionil jalgpalliturniir Palupera Cup VI 8 
võistkonnaga, kus kodumeeskond saavutas IV koha. 
Rõngu Cup´ilt tulid Palupera noored jalgpallurid koju 
II kohaga.
- Palupera mõisas toimus maakondlik võistlus-
mäng ”Kaitse end ja aita teist” põhikooliõpilastele. 
Koolitus käsitles pääste-, politsei- ja esmaabivald-
konda ning lõppes võistluspäevaga, kus korrati üle 
teooriatundides õpitu. Tehti temaatilisi teatevõistlusi 
ja viidi läbi muid lõbusaid tegevusi. Üldkokkuvõttes 
tuli võistlusmängu võitjaks Palupera põhikool.
- Palupera põhikooli õpilastele korraldati tore vas-
tlasõit Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri 
Valga Politseijaoskonna Otepää konstaablijaoskonna 
poolt.
- Õppetööd Palupera põhikoolis rikastasid 
mitmed üritused – eriolukorra teemad Lõuna-Eesti 
Päästekeskuselt; meelemürkidest andis ülevaate 
Politsei- ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Valga 
Politseijaoskond ja M.Liiger MTÜ Rahvakoolitus 
ELUst. Lastevanematele ja pedagoogidele jagas po-
litsei teavet projekti „Märka ja Aita“ raames koolikiu-
samisest ja küberkiusamisest; robootikateatriga käis 
koolis külas MTÜ Robootika; kohtuti seeneteadlase 
Kadri Pärteliga; „Tagasi kooli“ projektiga tuli kooli 
rääkima vilistlane Jaan Sild, kes andis 7.-9. klassile 
koolitunni teemal „Ettevõtlus ja ettevõtlikkus“. 
Liiklusteema oli Lõuna Regionaalselt Maanteeametilt 
ja autokoolilt „Selge“; Tartu liikluslinnakus saadi 
helkuri koolitust; Matkatarkused ja orienteerumine 
Kaitseliidu Valgamaa Malevalt; kammermuusikat 
mõisakoolis „Briljantne rondo“ pakkus MTÜ Muusi-
kasõprade Selts; poisid said ülevaate rahvuslikust 
puutööst Eesti Rahva Muuseumis; õppekäigul käidi 
Luhasoo rabas; osaleti VVV SA lindude, putukate, 
liblikate ja tigude programmis, käidi metsas nii talvel, 
kui ka kevadel jpm. 
- Juunis toimus Palupera mõisas VIII üleriiklik 
naismehhanisaatorite kokkutulek.
- Nõuni endine kool tegi vilistlastele proovikokku-
tuleku.
- Hellenurme lastekodu töötajate kokkutulek kor-
raldati lastekodu 65. loomisaasta auks.
- Toimusid järjekordsed Leigo järvemuusika 

Palupera tänab
21. jaanuaril Haridus- ja teadusmi-
nisteerumi tänuüritusel „Eestimaa 
õpib ja tänab“ tänati ka Palupera 
põhikooli head sõpra, Rootsi 
Kuningriigi alamat härra HANS 
BERGI hariduse sõbra ja toetajaks 
olemise eest.
   Palupera vallavalitsus ja põhi-

kooli õpilased ning töötajad täna-
vad hea koostöö eest ja soovivad 
härra Hans Bergile ja härra Göran 
Wedinile jätkuvalt tahet, edu ja õnne 
mõelda Eestimaa laste peale!

Mis on meil hästi? Mis on meil halvasti? Kuidas me 
ise saame seda muuta?  Millistes valla otsustusprot-
sessides me tahaksime ja saaksime osaleda? Kõikidele 
nendele küsimustele proovime vastuseid leida oma 
ala parimate spetsialistide abiga. Koolituse eesmär-
kideks on suurendada küladevahelist koostööd ning 
kaasata kohalikke elanikke läbi osalusdemokraatia 
rohkem valla juhtimisprotsessidesse.
   Esimene koolitus ja ühine arutelu valla elanikega 

toimub teisipäeval, 15. veebruaril kell 18.00 Nõuni maa-

kultuurimajas. Koolitajaks on kommunikatsioonieks-
pert Raul Rebane. Teemaks ”Kuidas me välja pais-
tame? Kuidas me saame oma mainet parandada?”
   Teine koolitus toimub koolitus 9. märtsil Paluperas, 

koolitajaks ajakirjanik ja maaelu edendaja Rein Sikk 
ja kolmas koolitus 17. märtsil Hellenurmes, koolita-
jaks külaelu eestvedaja ja meelelahutustegelane Arlet 
Palmiste.
   Koolituse lõppedes loodame leida aktiivseid koha-

likke elanikke, kes tahavad aeg-ajalt koos maha istuda 

Algamas on koolituste sari 
„Kuidas me saame ise oma elukeskkonna arengule kaasa aidata?“ 

ja kaasa mõelda, rääkida ning osaleda oma küla ja 
valla arengus. Koolitustele on oodatud kõik Palupera 
valla elanikud! Võimalusel palume registreerida ennast 
koolitusele kodulehel (www.ymarait.blogspot.com) või 
tel. 52 27 830, siis saame üritust paremini planeerida. 
Täpsem info järgmistes Otepää Teatajates.
   Koolitusprojekti toetab rahaliselt EAS Kohaliku 

Omaalgatuse Programm ja Palupera vald.

EVELYN UUEMAA, MTÜ Hellenurme Ümarait
www.ymarait.blogspot.com

Hans Berg vasakult teine.

SÜNNID
Mirtel Laanevöli  6. jaanuaril
Braien Raudsepp 6. jaanuaril
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kontserdid – „Öö liigub läbi meist“ ja Neeme Järvi 
meistriklassi lõppkontsert. Esinesid Jaagup Kreem, 
Indrek Tarand, Sergei Manukjan & Avicenna, Estoni-
an Dream Bigband, Tõnis Mägi ja band, Birgit Varjun, 
Chalice, Eesti Noorte Sümfooniaorkester ja Neeme 
Järvi, segakoor Latvija jt. 
- Palupera kool valiti mentorlusprorgammi „Maa 
tahab tegutseda!“ raames MTÜ Noortekonverentsi 
partneriks, kes aitab meie õpilastel täita oma unis-
tust – esineda laulupeol. Kooriproove Paluperas 
teevad lisaks oma õpetajale koolis ka koorijuhtimi-
studeng Sirlen Rekkor ja dirigent Tarmo Leinatamm.
- Palupera valla teid läbis autoralli Mad-Croc Rally 
Estonia 2010. Vaatajatele pakkus head sõitu Markko 
Märtin jt.
- Palupera mõis osales traditsiooniliselt külastus-
mängus Unustatud mõisad.
- Palupera vallast osales Teeme Ära heakorra-
talgupäeval kuus objekti – Nõuni puhkeala, Nõuni 
külakeskus, Makita küla kiigeplats, Neeruti külaplats, 
Palupera puhkeala, Palupera planeeritud käsitööko-
da ja Hellenurme veski järve- ja jõeveer. Talgulised 
tegid suure töö oma koduvalla objektide korras-
tamisel. Õhtul toimus kõigile Nõuni kultuurimajas 
simman. 
- Jaaniõhtud korraldati Makita külaplatsil, Neeruti 
külaplatsil, Nõuni palliplatsil ja Palupera staadionil. 
- Tähistati kolmekuningapäeva, vastlapäeva Kulli-
pesa mäel, sõbrapäeva, emade- ja isadepäeva, luge-
misaastat, lastekaitsepäeva, taasiseseisvumispäeva, 
teadmistepäeva, õpetajate päeva, jõule ja advente. 
Korraldati pereõhtuid, diskosid ja teatriõhtuid, toi-
mus kõhutantsupäev, raamatulaat, vaadati ööfilme, 
tantsiti peotantsu ja tehti aeroobikat. 
- Toimus vallasisene lauamängude (male-kabe) 
turniir.
- Kõnniti üheskoos käimiskeppidega ja sõideti 
ratastel Neeruti kandis, osaledes matkade sarjas 
„Valgamaa liigub 2010”.
- Palupera valla sügismatk läbis 10 km Hellenur-
mest mööda Palu metsi ja Elva jõe äärt.
- Palupera valla esindusvõistkond osales Tartu 
Maratoni neliküritusel. 
- Jätkati traditsiooniga: erinevad fotokonkursid 
osalemiseks valla kodulehel, seekord teemaks „Lu-
meloomad ja loomad lumes“.
- Hellenurme lasteaialapsed toimetasid aktiivselt 
mõisa- ja kabelipargis – VVV SA putukaprogrammis 
osalemine, jüripäeva jooks ja lastekaitsepäev. Aasta 
algul toimus lauamängude nädal, õue ehitati lume-
kindlus ja tähistati vastlapäeva; tiigriaasta alguse 
tähistamisel viidi metsloomadele toitu; sõbrapäeva 
ja naljapäeva tähistamiseks toimus kollase värvi ja 
näomaalingute päev; hooldekodus anti kodulaulude 
kontsert; toimus vanaemade nädal, anti kontsert 
emadepäeval ja tähistati emakeele-päeva; rah-
vusvahelisel kaera-jaani tantsimise päeval tantsiti 
päevakohaselt; värviti lihavõttemune; teatrinädalal 
käisid lasteaias esinemas Palupera kooli näiteringi 
lapsed; Raimo Aas ja Ervin Lillepea mängisid 
etendust „Karlssoni koolitund“; nõidade päev 
volbripäeval oli luudadel ja muusikaga; kevadine 

südamenädala matk Lustimäe puhkealale, kus käidi 
looduse ilu nautimas ja õppimas; metsanädalal käidi 
Middendorffide kabelipargis oksi korjamas;  matk 
Vapramäele, mihklipäeva matk; leivanädalal külastati 
Hellenurme veskit; isadepäeval meisterdati koos 
isadega; detsembrikuised advendihommikud ja 
jõulude tähistamine koos heategevusmüügiga jpm.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde ans. Lahe esines 
lisaks koduvallas ülesastumistele Pikajärve mõisas ja 
Keilas.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde tantsutrupp Mathilde 
esines koduvallas ja Kohtla-Järve Vanade Seltskon-
natantsude festivalil „Minioon”, Rannu Tantsutallad 
üritusel, Elvas tantsurühm „Seeniorid” sünnipäeva-
peol, Pikajärve mõisas, Tartumaa XII memme-taadi 
lustipeol „Kui saabub õhtu”, Otepää jaanipäeval, 
Seto kuningriigipäevadel Mikitamäel, Elva kandis 
hr. Prosti talumail Mesimagusal maarjapäeval ja 
puhkeõhtul Elva AMSis.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde lauluansambel 
Kõueõied esines lisaks koduvallas ülesastumistele 
Otepääl „Karupoegade” sünnipäevapeol, Uderna 
hooldekodus, Rannu Kuldnokal, Lüllemäel vokaalan-
samblite päeval, Kambja Lüüral, Pühajärvel, Heliseva 
horoskoobi peol, Põlvas Uma Pidol ja esindas 
Palupera valda Valgamaa 90. juubeli peol, kus esiet-
tekandele tuli Palupera valla laul „Palupera tants“ 
(sõnad Margus Möll, Eesti rahvalaulule seadis Merle 
Soonberg).
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde showtantsutrupp 
Muhedad esines koduvallas ja Lindora laadal.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde kõhutantsijad käisid 
Valgas, et kohtuda, esineda ja jagada kogemusi 
Valga linna ja Läti Seda rühma kõhutantsijatega.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde korraldas koduvallas 
Hellenurme hooldekodus vallarahvale meeleoluka 
sõbrapäeva ja südamliku emadepäeva, mõisapargis 
tantsupäeva; käis esinemas Nõuni isetegevuslaste 
päeval, Palupera mõisakoolide külastusmängu-
päevadel; korraldas Hellenurmes kõhutantsijate 
kohtumisõhtu harrastajatele ning vastuvõtu Tapa 
linna tantsutrupile Eideratas; esines Hellenurmes 
jõulupeol.
- Palupera valda teenindab 2010. aastast Politsei- 
ja Piirivalveameti Lõuna Prefektuuri Valga Politsei-
jaoskonna Otepää konstaablijaoskonna konstaabel 
Mario Kants. 
- Palupera valla külades peatub nüüd neljapäeviti 
Valga Leivatehas OÜ leivaauto.
- 4. advendipäeval saabus AS Eesti Raudtee 
heategevuslik jõulurong esmakordselt Palupera 
jaama. Esines AS Eesti Raudtee segakoor/orkester, 
kaasa tegutsema haarati kohalik rahvas ja päkapikud 
jagasid ohtralt komme.
- Korraldati vallas tegutsevatele mittetulundus-
sektori ja külade esindajatele kaks ümarlauda. Tee-
madeks valla eelarvest toetuste taotlemine, aruand-
lus. Vallavolikogu revisjonikomisjon ja vallavalitsus 
jagas tagasisidet taotluste-aruandluste auditist. SA 
Valgamaa Arenguagentuur andis ülevaate osutata-
vatest teenustest.
- Arvuti- ja internetikoolitusi projekti „Ole kaa-

   Spordis saavutas Valgamaa koolinoorte murdmaa-
jooksu karikavõistlustel Siiri Puul 500 m jooksus I 
koha jm.

Muid ettevõtmisi ja fakte Palupera vallast

- Saadeti teele järjekordne lend Palupera põhi-
kooli lõpetajaid (14).
- Kooliteele saadeti Hellenurme mõisa lasteaiast 4 
tüdrukut ja 3 poissi.
- Vallas registreeriti 11 sündi. Sündis 4 poissi ja 8 
tüdrukut. Esiklaps sündis  3 peres, teine laps 3 peres, 
kolmas laps 2 peres, neljas laps 3 peres ja viies 
laps 1 peres. Lastele korduvaid nimesid ei pandud 
–  Andrea, Carola, Enriko, Gerda-Greete, Getter-Keili, 
Kaja-Kristin, Kristofer Robin, Ly-Sandra, Meribel, 
Otto August, Raen ja Vanessa. 
- Demograafia vallas: vallaelanike arv 01.01.2010 
– 1141, aasta jooksul registreeriti sünde 12, sur-
majuhtumeid 11, sisseränne valda 33 ja väljaränne 
vallast 46 fakti. Vallaelanike arv 31.12.2010 – 1129.
- Hellenurme lasteaed tähistas oma 15. sünnipä-
eva ja koostas lasteaia kroonikat.
- Hellenurme Noortekeskus tähistas oma 10. 
tegevusaasta juubelit.
- Osaleti Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasu-
tuse, SA Valga Piirkonna Keskkonnakeskuse, MTÜ 
Valgamaa Partnerluskogu ja Eesti Maaomavalitsuste 
Liidu  töös ning Tartu Maratoni nelikürituse korralda-
misel. VVV SA tähistas oma 11.sünnipäeva.
- Muudatusettepanekute järgselt täiendati Palu-
pera valla arengukava 2007-2015.
- Alustati Elva puhkepiirkonna turismiarengustra-
teegia koostamist. Strateegia koostamisel osalevad 
lisaks arendajale Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA 
puhkepiirkonna turismiettevõtjad ja turismisektoris 
tegutsevad mittetulundusühingud ning piirkonna 
omavalitsused. Koordineerijaks OÜ Geomedia. 
- Valmis Palupera valla terviseprofiil aastateks 
2010-2015.
- Valmis Palupera valla ühisveevärgi ja kanalisatsi-
ooni arendamise kava aastateks 2010-2021.
- MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed sai uue aren-
gukava aastateks  2010-2013.
- Tunnustati Palupera põhikooli tublisid õpilasi ja 
nende lapsevanemaid (vallavanema ja kooli direktori 
vastuvõtt mõisahoones).
- Palupera vald jätkas uue üldplaneeringu koosta-
mist. Üldplaneering kehtestatakse 2011. aastal.
- Jätkati tolmutõrjet riigimaanteede lõikudel, mis 
majapidamistele väga lähedal ja kus liiklustihedus 
on suur. Vallateed said lisaks purukruusa üle 500 
tonni. Rekonstrueeriti reoveetorustikku Hellenurmes 
ja kaks sotsiaalkorterit said uued aknad. Palupera 
põhikooli kuur sai katusekatteks valtsitud tsingitud 
teraspleki. Neli majapidamist vallas said uute masti-
vimplite omanikeks.
- Asutati uus seltsing Palupera mõisakooli vilist-
laskogu.
- Paigaldati juurde 2 pakendiringluse konteinerit.
- Palupera valda külastas Ester Tuiksoo. 

sas!” raames korraldas soovijatele ka Palupera põ-
hikooli arvutiõpetaja Aivo Kivila. Tegemist oli Eesti 
Telekomi, EMT, Elioni, MicroLinki ja Vaata Maailma 
SA poolt algatatud inimeste internetti kaasamise 
projektiga, mis toetas „Minu Eesti“ algatust.
- Toimus muusikali Helisev Muusika ühiskülastus 
teatrisse Vanemuine. Eakad käisid ühiselt Otepääl 
eakatepäeva tähistamas.
- Koos sõideti bussiga Lindora laadale, läbiti ka 
Obinitsa, Meremäe ja Vahtseliina kant ja vaatamis-
väärsused.
- Konkursi „Eesti Parim Talu 2010“ tulemustest: 
alternatiivset suunda arendavate talude võitjaks 
valiti Leigo turismitalu, mille juhtimise on enda peale 
võtnud peretütar Tiiu Tamm. Talu tegeleb majutuse, 
toitlustuse ja ekstreemturismi edendamisega. Noor-
talunike kategoorias kuulus kolmas koht Räbi küla 
Jaanimäe talule, mille omanikud on Jaanus ja Evelin 
Juhkam.
- Mais toimunud Valgamaa meistrivõistlustel Gril-
limises – Grillfestil osales Palupera vallast võistkond 
“Neeruti küla”. Kolmeteistkümne grillvõistkonna 
hulgast hindasid Eesti Grilliliidu kohtunikud meie 
koduvalla võistkonda ribivooru 5. ja fantaasiavoorus 
6. koha vääriliseks.
- 22. oktoobril kinnitas Haridus- ja teadusminister 
Eesti teaduse populariseerimise auhinna konkursi 
2010. aasta tulemused. Ergutuspreemia, 5000 krooni 
vääriliseks parima teadust ja tehnoloogiat populari-
seerivate õpetajate hulgast peeti Palupera põhikooli 
direktorit Svetlana Varikut.
- Palupera põhikool sai tunnuskirja GLOBE 
programmi direktorilt, millega tänati koolipere 
järjekindla tegevuse ja usaldusväärsete andmete 
saatmise eest vaatlusprotokollide alusel. Tunnustus 
tuli atmosfäärivaatluste ja pilvede vaatluste eest.
- Riiklikul online-viktoriinil „Piparkoogid“ (Tiig-
rihüppe SA) nimetati Palupera põhikooli aktiivse-
maks osalejaks. Enim punkte said Andre Lõhmus, 
Karmo Tutk ja Karmen Käos.

Veel tunnustusi Palupera Põhikooli

- Tartumaa playbackil teemaks „Muusikaga 
narkomaania vastu!“. Meie 9. klass saavutas I koha. 
Valgamaa playbackil sai 2.-3. klass I koha ning 9. 
klass II koha; kujunduse eest sai preemia 2.-3. 
klass Tartumaa mitteteatrite festivalil; piirkondlikult 
lauluvõistluselt Sangastes pääses finaali Hanna-Liisa 
Tamm; pranglimise (peastarvutamise) Valgamaa 
finaali pääses maakonna 10 parimat, nende hulgas 
ka Andre Lõhmus (V koht) ja Triin Tiimann (VII koht); 
Alice Andressoo sai J.Liivi luuleauhinna laureaatide-
le keskendatud etlusvõistlusel I koha.
   Valgamaa noorte etlejate võistlusel „Koidulauliku 
valgel“ saavutas Hanna-Liisa Tamm I koha ja saadeti 
esindama Valgamaad riiklikule võistlusele; II koha 
saavutas Hanna-Liisa Tamm J.Sütiste luulepäeval 
Ilmatsalus; 9. klassi tüdrukute võistkond saavutas 
III kohad Valgamaa Euroopa päeva infojahil ja Val-
gamaa kodanikupäeva viktoriinil; poisid said II koha 
Hiiumaa Seebikarbi Rallil (Soap Box Derby).

Laupäeval 12. veebruaril kell 19.00

PUHKEÕHTU
Hellenurme Maakultuurimajas

Esinevad: laulab-mängib muusikaansambel 
Lycille – õhtujuht,
segakoor U-Tuur,

tantsutrupp Helles – juubilar 5.

Pääse 2 eurot
Toetajad: Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspert-
grupp, Otepää Lihatööstus Edgar, Palupera vald

Lisainfo tel. 5662 2044, Elsa.

2011. AASTA VVV MATKASARJA AVAMATK

5. veebruaril 2011 
algusega kell 11.00

TALVINE MATK 
VAPRAMÄE MAASTIKUKAITSEALAL

 Piisavate lumeolude korral suusatame 
  Vapramäe reljeefirohkel maastikul.
 Võimalik valida endale jõukohane marsruut, 

väiksematele kelgutamisvõimalus.
 Matka lõppedes väike kehakinnitus 

korraldajate poolt.
Matkasari koosneb neljast matkast erinevatel 

aastaaegadel. Kõiki matkasarja nelja matka läbijat 
ootab sarja lõppedes üllatus!

   
TULE KOOS PERE VÕI SÕPRADEGA!

Kogunemine 10.45 Vapramäe suures parklas. 
Lumepuuduse või suure libeduse korral toimub 

matk jalgsi! 
Palume lemmikloomi matkale mitte võtta.

   Palume osavõtt registreerida telefonil 525 4172 
või triinu@vvvs.ee. Loe infot ka www.vvvs.ee.

   ÜRITUS ON TASUTA. 

Toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Teater Nõunis
Teisipäeval, 8. veebruaril algusega 

kell 19.00 etendub 
Nõuni kultuurimajas 

Kanepi näitetrupi esituses Nikolai 
Gogoli „Naisevõtt“.

Pilet 2 EUR, õpilastele 1 EUR.

Rahvatantsurühm Helles 
5. juubeliaasta tähistamine 

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde, põhi-
taotleja. 
Palupera valla roll – osaletakse projekti partneri-
na, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2010 IV jaotus. 
Sihtstipendium – eraldati 63,91 eurot juubeliürituse 
korraldamiseks.
Projekti lõpp – 29.04.2011.

Palupera lipp 
Kilimanjaro tipus
Hetk Aafrika katuselt, Kilimanja-
ro 5895 m kõrguselt Uhuru tipult. 
Palupera valla lipp lehvib Tansaania 
ja kogu Aafrika kõrgeimas punktis. 
Lippu hoiab vasakult teisena Palu-
pera vallavolikogu esimees Vambola 
Sipelgas.
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Puka Vallavalitsuses

 Otsustati Meegaste külas asuva Albi katastriük-
sus jagada kaheks: Albi ja Uue-Albi, sihtotstarvetega 
maatulundusmaad.
 Nõustuti MTÜga Iseseisev Elu pikendama koostöö-

lepingut igapäevaelu toetamise teenuse osutamiseks 
kuue kuu võrra.
 Otsustati maksta jaanuarikuus toimetulekutoetust 

seitsmele taotlejale, sünnitoetust kahele isikule, ühe-
kordset toetust materiaalselt raskes olukorras oleva-
tele taotlejatele kokku summas 247.- €.
 Kinnitati valla busside reisijateveo eeskirjad, mis 

sätestavad busse kasutavate õpilaste ja teiste isikute 
ning bussjuhtide õigused, kohustused ning vastu-
tuse.
 Aadressandmete täpsustus – senise Vaardi I 

(katastriüksuse tunnus 60802:002:0690) katastriük-
suse nimetuseks määrati Vaardi.
 Valgamaalt Pukast oma sportlasteed alustanud 

kahekordne olümpiamedali võitja ja teenelise kerge-
jõustiklase Bruno Junki mälestamiseks ja võistluskäi-
mise populariseerimise jätkamiseks Eestis peetakse 
sellel aastal XVI Bruno Junki mälestusvõistlused. 
Võistlus toimub 7. mail 2011. aastal Valga linna Pedeli 
jõe virgestusalale rajatud käimisvõistluse rajal. Puka 
Vallavalitsus toetab üritust 100.- euro ulatuses.
 Lõpetatud on Puka Keskkooli vana korpuse pöön-

ingu ja katuse rekonstrueerimine, vallavalitsus andis 
nõusoleku kasutusloa väljastamiseks.
 RMK Valgamaa metskond täpsustab RMK territoo-

riumile jäävate kohalike teede andmeid Maa-Ameti 
Geoportaali Maanteeameti rakenduses. Metskond soo-
vib arvele võtta ja kaardile kanda kaks teed Purtsi–
Marga tee, millele vallavalitsus määrab numbriks 
6080731 ja Ilusa tee, millele määratakse numbriks 
6080732. Sauniku tee uueks numbriks on 6080730 
(vana nr 6080073). 
 Kinnitati inventuurikomisjoni poolt koostatud 

varade mahakandmisaktid.

 P U K A
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

www.puka.ee

AMETLIK INFO
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SÜNNID
Joosep Possul   20. detsembril
Marten Rätsep  17. jaanuaril

Möödunud aasta viimastel päevadel 
tuli kunstikoolile Poolast diplom ja 
näituse kataloog. Võtsime osa XVII 

Rahvusvahelisest Laste ja Noorte Graafika 
Biennaalist Torunis. 
   Teemaks oli muusika. Meie laste tööd olid 

teostatud linoollõike tehnikas. Nii hästi kui kaks 
aastat tagasi, kui me medaleid võitsime, see-
kord ei läinud. Kuid oleme tänulikud korralda-
jate poolse tähelepanu eest. 
   Biennaalile saadeti 9474 tööd 43st riigist. 

Lisaks Euroopa riikidele näiteks Kanadast, 
Hiinast, Indiast. Eestist saatsid oma töid Narva 
Kunstikool, Tallinna Pelgulinna Gümnaasium, 
Tallinna Vanalinna kunstikeskus ja meie. Torunist 
saime lisana kaasa uue laste kunstikonkursist 
osavõtu kutse.

Puka Kunstikooli juhataja ESTI KITTUS

Osavõtt suurest 
konkursist 
Poolas

Pille Markov 13 a. 
Raina Kilp 9 a.  

 2010. aasta algas keerulises olukorras meile kõigile, 
sest majanduslangus oli igapäevateemaks ja kõikjal 
räägiti kokkuhoiust. Ka valla eelarves tegime, nagu 
mäletate, korraliku kärpe ja arendustegevusele mõel-
des teadsime, et ainuke võimalus on aktiivselt pro-
jektidele panustada ja seeläbi oma plaanide elluvii-
miseks raha hankida. Erilist optimismi olukord ei 
tekitanud. Kirjutasime terve kevadhooaja projekte 
ja suutsime ennastki üllatada, sest enamus neist ka 
rahastati. Mitmed projektid kirjutati ja viidi ellu koos-
töös mittetulundusühingutega.
   2010. aasta esimene suurem ettevõtmine oli 

Võrtsjärve talimängude ootamatu ja erakorraline 
korraldamine. Sellest, miks Rõngu vald mänge kor-
raldada ei saanud ja kuidas meie korraldamise enda 
kanda võtsime, on juba varasemalt Otepää Teatajas 
juttu olnud, kuid sisuliselt ühekuulise ettevalmistus-
ajaga nii suur üritus ära korraldada oli tõsine pingu-
tus. Tänu ja tunnustus korraldustoimkonnale!
   Pärast veebruaris toimunud talimänge oli järgmine 

suur ettevõtmine ülevallalise talgupäeva korraldamine 
aprillis ja mais. Ka see üritus kujunes suuremastaabi-
liseks ning osalejaid oli enamikest valla piirkondadest. 
Töid tehti Komsi, Aakre, Kuigatsi külades ja Puka 
alevikus. Tublid ja aktiivsed olid kõikide piirkondade 
juhid. Talgupäev on tunnistatud teile teadaolevalt ka 
Puka valla aasta teoks. Sellised ühised ettevõtmised 
on tänuväärsed, sest nii korrastame kodukohta ja lii-
dame oma piirkonna rahvast. 

   Järgnevalt algas Puka Keskkoolis sisespordikom-
pleksi ja jõusaali remont. Selleks saime vahendeid 
Hasartmängumaksu Nõukogult. Kõigepealt koristati 
koliladu. Kes oli seda näinud, teavad millest ma rää-
gin. Seejärel remonditi seinad, laed, elektrisüsteem, 
põrandad ja  kanalisatsioonisüsteem. Remonditud 
osa koolist oleks nagu taas ellu ärganud. Kahjuks 

ei rahastatud sellest projektist jõusaali sisustust ja 
selleks tuleb täna veel võimalusi otsida. Olemas on 
aga tõstekangid ja hantlid, mis arukale spordimehele 
pakuvad erinevaid võimalusi. 
   Järgmise tegevusena algas koostöös Puka Kooli 

Vilistlaskoguga kooli pargi uuendamine. Raha taot-
lesime RAK meetmest 3.2. Töid takistas pidev vih-
masadu, osa töid tuligi lükata järgmisse aastasse. 
Valmisid noorte unistus – skatepark, võimlemslin-
nak, kangid ja lehtla puhkamiseks ning väliõppeks. 
Lõpetada on vaja jooksu ja kepikõnnirada ning osali-
selt haljastust. Puude istutamine on kavandatud järg-
misse etappi.  
   2010. aastal jätkus ka mänguväljakute ja külap-

latside rajamine.Taotlus ehituste rahastamiseks esi-
tati Valgamaa Partnerluskogu kaudu PRIA-sse. Uus 
kiik ja lehtla rajati koostöös Puka Naisseltsiga Komsi 
külla, kevadel rajatakse mänguväljak Tööstuse tänava 
piirkonda. 
   Koos Kuigatsi Külaseltsiga tasandasime Kuigatsi 

järveäärse, korrastasime supluskoha ja rajasime külap-
latsile külakiige ning lehtla. Ka nendele tegevustele 
taotlesime raha Valgamaa Partnerluskogu kaudu 
PRIAst.
   2010. aastal saime lõpetada 2009. aastal alustatud 

paadisilla rajamise Vooremäele. Sama projekti raames 
korrastati ka juurdepääsutee ning rajati parkla. Silla 
ehtuse venimise tingis kõrge veeseis Võrtsjärves. Neid 
tegevusi rahastas EAS ja taotluse esitas Võrtsjärve 
Sihtasutus.
   Vastu sügist saime rõõmustava teate KIKist, et 

rahastatud on Puka Keskkooli veevarustuse rekonstru-
eerimise ja Pargi tänava elanike ning Puka rahvamaja 
vesivarustusega liitumise projekt. Projekti aitas koos-
tada  ja ellu viia Valga Piirkonna Keskonnakeskus. 
Tööd on tänaseks tehtud. Puka Rahvamaja vesiva-
rustus on oluliselt paranenud, samuti vee kvaliteet 

Peagi hakkab lõppema 2011. aasta esimene kuu, kuid kiire elutempo ei 
ole andnud aega teha kokkuvõtteid möödunud 2010. aastast. Nüüd ei saa 
enam venitada, sest nii võib peagi kevad kätte tulla.

Meenutusi 2010 aastast
keskkoolis. Teede ja haljasalade korrastustööd teos-
tatakse kevadel.
   Aasta viimaste objektidena võeti käsile Puka 

Keskkooli vana korpuse ja Kuigatsi Külamaja katuste 
renoveerimistööd. Kõlab pisut ebaloogiliselt, aga 
paraku saab töid alustada siis, kui rahastamisasjad 
korras ning rahastaja lubab töid alustada.
   Asja teeb keerulisemaks see, et mõlemad hooned 

millel katust vahetati on muinsuskaitsealused objek-
tid, seega nõuavad erilist tähelepanu ja tööde koos-
kõlastamist Muinsuskaitseametiga..
   Kuigatsi külamaja katuse remont on jõudmas tän-

aseks lõpusirgele. Töid rahastab RAK meede 3.2 ja 
taotlus esitati koostöös Kuigatsi Külaseltsiga.
   Puka Keskkooli vana õppekorpuse katuse remont 

ja vahelaesoojustuse uuendamine saab aga teoks Eesti 
Ameerika saatkonna abiga ja nendepoolse finantsee-
rimisega..
   Puka Keskkooli vana õppekorpuse katuse remon-
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2010. aasta oli Keeni koolis töine ja sündmusterohke. 
Tutvustame lugejale tähtsamaid ja suuremamahulisi 
ettevõtmisi möödunud aastal. 
   Aasta väljakutseks oli osalemine SA Archimedes 

koostööprojektis „Õpime tolerantsust üksmeelses 
Euroopas“, milles osalevad koolid Lätist, Leedust, 
Poolast, Itaaliast ja Eestist. Projekti käigus viidi  läbi 
jaanuaris ideemess „Tolerantsus ja vastastikkune mõist-
mine“. 
   Veebruaris käisid 3 õpilast ja 4 õpetajat projekti-

kohtumisel Itaalias, kus tutvuti Itaalia haridussüs-
teemi, kultuuri ja kommetega. Mais toimus koostöö-
partnerite kokkusaamine Keeni koolis. Meid külastas 
34 õpilast-õpetajat partnerkoolidest. 
   Eestis viibis ka Itaalia ajakirjanik, kes sai osa Eesti 

tavadest ja kommetest, elades Eesti peres. Tema sõnade 
kohaselt oli Eestis viibimine tema jaoks elu parim koge-
mus. Projekti raames viidi läbi veel õpilaskonverents 
„Sallivus vägivalla asemel“, luulenurk „Ehitame sil-
lad müüride asemel...“, külastasime vägivallaga seo-
tud objekte, valmistasime ette ja viisime läbi temaati-
lise küsimustiku jne. Oktoobris külastas 9liikmeline 
õpilaste-õpetajate delegatsioon Lätit. 
   Keeni kool osaleb Sihtasutus Innove projektis 

„Karjääriteenuste kvaliteedi jagamine ja tagasisi-
destamise süsteemi väljatöötamine kooli tasandil“. 
Sellega seoses on toimunud palju õppekäike ettevõ-

tetesse , õpilastele on tutvustatud erinevaid edasiõp-
pimisvõimalusi. Koolis on sisustatud karjäärituba, 
kust on võimalik saada õppematerjale nii õpilastel, 
õpetajatel kui ka klassijuhatajatel. Projekti käigus on 
kooli külastanud palju vilistlasi, kes tutvustasid oma 
karjääri pärast põhikooli lõpetamist. Seda ettevõtmist 
täiendasid 19 külalisõpetajat, kes kutsuti kooli tunde 
andma projektiga „Tagasi kooli“.
   Veel osalesid õpilased projektides „Tore tegu 2010“ 

ja „Teeme ise liikluskasvatuse õppevahendeid koo-
lidele“. Osaleti piirkondlikul arvutamisvõistlusel 
„Nuputa“ , maakondlikul interaktiivsel emakeelepä-
eva viktoriinil, Känguru“ arvutusvõistlusel, Euroopa 
päeva infojahil Valgas, infootsingu võistlusel Valga 
Keskraamatukogus, luulekonkursil „Koidulauliku 
valgel“ Hummulis.
   Aasta jooksul võeti arvukalt osa erinevatest spor-

divõistlustest maakonna ja vabariigi tasemel . Suure 
hulga õpilastega osaleti heategevuslikul jooksul 
Otepääl, põnev oli laste jaoks jalgrattaorienteeru-
mine „Valgamaa 90“.  
  Esiletõstmist väärib osalemine Dumle rahvastepalli-

võistlustel Lõuna-Eesti piirkondlikul võistlusel Põlvas, 
kus esindati Valga maakonda ning vabariiklikul algk-
lasside teatevõitlusel „Tähelepanu! Start!“, kus saavu-
tati väikekoolide arvestuses vabariigis 6. koht. 
  Koolil tuli läbi viia maakondlikud võistlused rah-

vastepallis ning jalgrattavõistluse „Vigurivänt“ maa-
kondlik voor.
   Õpilasted käisid aasta jooksul erinevatel õppeeks-

kursioonidel. 8.-9. klass oli Tallinnas: külastati rii-
gikogu, Okupatsioonide muuseumi, vanalinna, 
KUMU; 0.-3. klass külastas Tartus Ülenurme 
Põllumajandusmuuseumi; 4.-6. klass Mõniste 
Talurahvamuuseumi; 7.-9. Tartu Kutsehariduskeskust 
ja TÜ Botaanikaaeda, 6., 9. klass Meenikunno raba, 
8. ,9. klass Tamme paljandiku matkarada, 9. kl Valga 
maavalitsust.
   Peale õppekäikude oli õpilastel võimalus osa võtta 

harivatest reisidest kevadel Helsingisse ja sügisel Riiga. 
Võimalust kasutasid agaralt ka lapsevanemad. 
   Loomulikult viidi läbi traditsiooniks muutunud üri-

tused: igareedene viktoriin vanema astme õpilastele, 
advendiaja tegevused, jõulupidu, kevadkontsert, Eesti 
Vabariigi aastapäeva tähistamine, 5. klassi vastuvõtt 
vanemasse astmesse, oivikute ning nende vanemate 
vastuvõtt Sangaste lossis, muusikakooli aastakont-
sert, toitlustamine SEB rattamaratonil ning Tartu suu-
samaratonil, sügise sünnipäev ja sügisandide näitus 
algklassidele, teatripäev „Teeme ise teatrit“, korras-
tasime Keeni parki, korraldasime spordipäevi keva-
del ja sügisel jne. 
  Õpilastel oli võimalus nautida teatrietendusi nii koo-

lis kui ka Valgas ja Tartus, lisaks veel klasside endi 

korraldatud üritused ning väljasõidud.
   Suurim väljakutse meie kooli rahvatantsijatele ja 

nende juhendajatele oli osalemine Valgamaa tantsupeol 
„Polkast rockini“ ja meeste tantsupeol Rakveres. Peale 
selle korraldati 5.-6. klassi õpilastele tantsulaager.
   Tublid lauljad osalesid piirkondlikul ja maakond-

likul lauluvõistlusel „Valgamaa laululaps 2010“. 
Hoolekogu eestvõtmisel ehitati Keeni kooli juurde 
uhke lumelinn. 
   Sära kogu aastale andis „Aasta õpetaja 2010“ 

valimine meie koolist, selleks osutus õppealajuha-
taja Saima Tell. 
   Tähtsündmuseks sai meie kooli 170. sünnipäev. 

Erinevaid ettevõtmisi jagus nii õpilastele, õpetajatele 
kui ka vilistlastele. Meeldiv oli tõdeda, et meie kooli 
vilistlased on suutnud elus kenasti hakkama saada ega 
ole oma vana kooli ja õpetajaid unustanud.
   On hea meel, et meie töid ja tegemisi toetab meie 

vallavalitsus ja volikogu. Nende ettevõtmisel korral-
dati tore väljasõit õpetajate päeval. 
   Põnevat tegevust jätkus kogu aastaks. 
   Soovime eelolevaks aastaks hoogu ja ettevõtlik-

kust õpilastele, kannatlikkust ja edu kooli õpetajatele 
ja töötajatele ning kuhjaga rõõmu kõigile. 

Kooli direktor DIANA SARAPUU ja 
huvijuht VETE HAINSOO

Pilguheit Keeni kooli tegemistele 2010. aastal

Uus aasta on tulnud. Kroon ja vana aasta on 
läinud. Eurohurraa on hüütud, hoiupõrsas-
tesse mahub uues vääringus kordades rohkem 

raha, taskud tuleb terved hoida ning juba on mõtet 
ka iga maaslebavat münti leides siiralt rõõmustada. 
Eelarve eelnõu summadki on eurokuues harjumatult 
väiksed ja eelarveridu vaadates on tunne, nagu Miku 
mängiks Minniga vihikulehel poodi. 
   Palgasummade ja kulurahade nägemine eurodes ja 

nende võrdlemisvõimalused rikkamate naaberriiki-
dega ongi aga tegelikkusele näkkuvaatamine, et just 
sellises seisus me oleme ja nii me tegelikult elame. 
Seepärast minnakse võõrale maale ja seetõttu peab 
tavainimene äraelamisteaduste mustkunstnik olema. 
Nii see lihtsalt praegu on ja nii tuleb seda ka võtta. 
   Siiski on meil ka inimesi, kes oma piiramatut aega 

ja energiat rakendavad keskkonda kollitava ohu kait-
seks koduseid riskianalüüse tehes. Ja samas valvsalt 
iga kahtlasena tunduvale tegevusele juba eos kaigast 
andes. Entusiasmi ja iharat initsiatiivikust neil jätkub, 
aegagi tundub ohtralt olevat. Minul isiklikult on rahu-
likum magadagi teadmisega, et ,,roheline rahvama-
lev“ 24 tundi meie õhul silma peal hoiab ja karmilt 
asjade arenguid jälgib. 
   Kuna asi puudutab ikka ja jälle Sangaste asula 

kütmist ja siinseid köetavaid, anname ka neile infot, 
mida nende huvides ja keskkonna kasuks kusagil kel-
legi poolt tehakse. Nimelt on meie MTÜ ,,Eesti Puhas 
Pale“ priitahtelised keskkonnakiikajad vaidlustanud 
OÜ Sanvale antud vanade raudteeliiprite käitlemise 
litsentsid. Kuigi aastaid uurimisi ja mõjuhindamisi nii 
meil kui ka mujal näitavad, et mingit ohtu nende põle-
tamisest pole, on mingi sisetunne meie särasilmsele 
roheaktiivile öelnud: ,,Ära usu nende juttu!” 
   Samasugune sisetunne pani neid omal ajal ka 

uskuma, et Sangastesse ehitatakse kajakatest kirju 
prügimägi. Kuna seda pole juhtunud ega juhtugi, siis 

hetkel on nende suurim mure Sangaste suitsude puh-
tus. Vaie lükati tagasi ja OÜ Sanval on ka õigus nüüd 
kütta odavama hakkega. Ometi on taolised õiglus-
tundest tulvil ja kindlasti ka siirast heasoovilikku-
sest kantud kodanikukontrollid reaalset liiprihak-
kega kütmise algust jälle hulga edasi lükanud, hulga 
lisakulu nõudnud. Kütmise hinna püsimist vähemalt 
samal tasemel lisakulude ja lisaaja tõttu ei saa OÜ 
Sanva tagada, kuigi esialgu veel üritatakse hinnatõu-
sust hoiduda. Nii et kui keegi näeb lehviva-tukalist 
karmiilmelist aktivisti vidukilsilmi Sangaste katla-
maja juures õhku nuhutamas ja haket maitsmas, siis 

Põnevat ja põletavat Sangaste mailt
pole tegu mitte pommivööga islamiterroristiga, vaid 
meie enda vabatahtliku rohevalvega, kes tahab kõigile 
head ja ainult head! Kui tahetakse selle priitahtelise 
õhukaitseseltsi eestvõtjaid tunnustada, peab ütlema 
tänusõnu vaide esitanud Hele Kängsepale MTÜst ,,Eesti 
Puhas Pale“ ja teistele tuntud jäljeküttidele prügilas-
aaga aegadest. 
   Tahaks ainult veel paari tuntuma soojavõlglase 

õhinat maha võtta, et teie maksmine sooja eest ühis-
tule sõltub sellest, mida näitab soojamõõtur, mitte 
sisetundest, et kas tarbisin sooja või ei. Kui näiteks 
võtate poes leiva ja maksmisest keeldudes väidate, 
et leiba pole olnud ja pole ka saanud , kuigi leib kile-
kotis, siis tuleb politsei ja soolaputka. Kui olete tar-
binud, tuleb maksta ja mitte teiste rahakotil petuväi-
detega liugu lasta. Sest ka teile võib nii tulla politsei 
ja kohtutäitur. 
   Vot selline roheline, suitsune ja põlevate silma-

dega inimestega lugu sai! Aga kõigile meile tuleb 
kassiaasta, kes tahab siis mürkrohelist kassi, kes val-
get ja rahulist! 
   Rohkem ärategemist ja vähem ,,ärapanemist“ meile 

kõigile! Kaunist ja ilusat, hea kogukond!

Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Tegemist on huvitavaid rollilahendusi ja 
ootamatuid sündmusi pakkuva “musta 

komöödia” sugemetega näitemänguga, mille 
keskseks kujuks on “kiiksuga” vanaproua, 

kelle piiritu ligimesearmastus ja headus 
kasvatavad umber kolm pisisuli, kes kasuahne 

mõrvaplaaniga end tema külje alla pressivad

Sangaste seltsimajas 

11. veebruaril kell 19.00

Osades:
Roosi – Ene Saar
Bradford – Vahur Ruut
Politseinik – Ardo Kolga
Gloria – Piia Mänd
Solomon – Väino Luik
Arst – Jaak Oja

Ja... Härra Tanner 
Lavastaja Andres Linnupuu

Pileti hind: täiskasvanud 3 eurot,
õpilased, pensionärid 2 eurot

Alla 14-aastastele  ei ole soovitav!

PAISTU näitering esitab

ditööd on tänaseks lõppenud.
   Viimased tegemised vajavad Otepää teatajas täp-

semat lahtikirjutamist, mida siinkohal luban ka hili-
semalt teha.
   Kui nüüd üritada aastat 2010 kokku võtta, siis oli 

tegus aasta ja paljud töötajad tunnevad tänagi veel 
eelmise aasta tegemisi oma kontides.

   Hea meel on sellest, et nii suur hulk muresid leid-
sid lahenduse. 
   Virisejatele tahaks öelda, et kritiseerimine on kõige 

lihtsam amet, ning kui ise kätt külge ei viitsi panna, 
siis pole põhjust ka viriseda.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

John Patrick



28. jaanuar  2011

MTÜ Sangaste Spordiklubi koostöös Kohaliku Omaal-
gatuse Programmiga korraldavad:

Sangaste valla LAHTISED VÕRKPALLI-
VÕISTLUSED TALVISELE RÄNDKARIKALE

Võistlused toimuvad Keeni Põhikooli spordisaalis 
29. jaanuaril. 

Registreerimine kell 9.30 ja 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

S A N G A S T E 10
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

Kogu Eestis saaavad omavalitsused tänavu 
20aastaseks. Erand ei ole ka meie kodu-
vald. Tähtsates paberites on kirjas, et 

Sangaste vallale omistati omavalitsuslik staatus 
10. oktoobril 1991. 
   Eesmärk ongi tähtpäevalised põhisündmused 

organiseerida oktoobris. Kuidas aga valla juu-

belit tähistada? Kõik mõtted ja ettepanekud on 
teretulnud. Võite avaldada arvamust kirjalikult 
ja saata mõtted kas otse minu või ka kodulehe 
e-posti aadressile: merle@sangastevv.ee või 
koduleht@sangastevv.ee. Samuti võite ettepa-
nekuid teha telefonitsi. 
   Mul on teile veel üks palve: kui teate meie valla 

luuletajaid, kunstnikke, kirjutajaid, palun andke 
teada! Soovime välja anda meie valla loovinimes-
telt kogumiku, korraldada kunstinäitusi jne. Kõik 
selle aasta suuremad sündmused saavad pealkir-
jaks „Sangaste vald 20“. Tähistagem üheskoos ja 
väärikalt seda juubelit!

MERLE TOMBAK

2011 on Sangaste valla juubeliaasta

15. jaanuaril toimus Sangaste Seltsimajas esimene 
sellelaadne üritus – heategevus-show Sangaste 
valla noortekeskuse heaks. Korraldajaks oli MTÜ 
Sangaste Valla Avatud Noortekeskus. Ürituse ees-
märk oli korjata raha noortekeskusele vajalike sisus-
tuselementide soetamiseks. 
    Heategevuslikus programmis astusid üles Keeni 
Põhikooli poisid ja tüdrukud, Regina Salumäe, 
Tsirguliina noorte tantsugrupp Marleen ja Otepää 

Heategevus-show Sangaste seltsimajas
noorte tantsugrupp Feeling Good. Üritus oli huvi-
tav ja kaasahaarav. Ilusa punkti etendusele panid 
Keeni Põhikooli üheksanda klassi poisid, kes suut-
sid rahva pisarateni naerma ajada.  
   Kuna Sangaste vallas viidi sellist üritust läbi 

esmakordselt, siis ilmselt jäi ka selletõttu külas-
tatavus väheseks. Kuid kindlasti oli korraldajatel 
midagi kõrva taha panna, mida järgmisel korral 
paremini teha. Siit ka üleskutse Sangaste valla 

rahvale. Soovime jätkuvalt rohket osavõttu, seda 
kõike tehakse teile, teil ei ole muud kui kohale 
tulla ja nautida. Pisuke piletiraha ei tohiks seda 
ometi takistada.  
   Suur aitäh kõigile kes suuremal või väiksemal 

määral sellele üritusele kaasa aitasid, loodame jät-
kuvale edukale koostööle. 

MTÜ liige TRIINU HELBRE

13. jaanuaril külastasid Valga CKE Inkasso kor-
vpalliklubi võõrleegionärid Derek Winston ja 
Anthony Brown Keeni Põhikooli. Nendega oli 
koos Valga Korvpallikooli mänedžer, peaaegu 
et Sangaste kandi oma mees Antti Vasar, kel on 
talukoht Sangaste vallas. Nad tulid selleks, et ühe 
lõbusa näidistreeninguga levitada noorte seas kor-
vpallipisikut. Pole kahtlust, et eksootilised küla-
lised tekitasid koolis parasjagu elevust. Külalised 
lubasid, et see ei jää viimaseks korraks. Tagasiside 
õpilastelt oli samuti julgustav.
   Tegemist oli äsja Valga korvpallikooli mänedžeri 

ametisse asunud Antti Vasara suure eesmärgi – 
Valgamaa korvpallielu ülemaakonnalise struktuuri 
loomise esimese sammuga. Selleks, et suurte plaa-
nide esimene samm just Keeni koolis sai juhtuda, 
tuleb olla tänulik Keeni koolile ja õpetaja Gunnar 
Sarapuule, kes on korvpallitreeninguid elus hoidnud 
ja poistele (väiksematele ja suurematele), kel on jät-
kunud huvi selle vahva, sportliku, emotsionaalse 

meeskonnamängu vastu. Koostöö aluseks oli ka 
Sangaste spordiklubi soov aidata kaasa aktiivse ja 
sportliku ellusuhtumise edendamisele juba maast 
madalast. 
   Ülevalgamaaline korvpallistruktuur tähendab 

moodsas kõnes korvpallipüramiidi, mille tipuks 
Valgamaal on oma meistriliiga klubi (täna Valga 
CKE Inkasso). Püramiid ei ole aga püramiid ilma 
laiema kandepinnata. Selle mõtte esimeseks sihiks 
on võetud Valga korvpallikoolis lisaks juba toi-
mivatele erinevate vanusegruppide lastetreenin-
gutele ja võistkondadele tekitada samasugused 
treeningrühmad ja meeskonnad (miks mitte ka 
naiskonnad) üle kogu Valgamaa, alustades Keenist, 
Tõrvast ja Pukast, kust see mõte on leidnud haka-
tuseks kõige positiivsemat vastukaja. 
   Valga korvpallikool koos meistriliiga võistkon-

naga aitab kaasa ennekõike huvi tekitamisele. Ent 
ka võimaluste piires ja vajadustele vastavate tree-
nerite leidmisel ehk püramiidi tugeva aluse raja-

misel. Esiteks võimaldaks see noorte seas tekitada 
tugevama ja ühtlasema tasemega korvpallikonku-
rentsi kogu maakonnas. Teiseks oleks aluseks ka 
pääsemisel Eesti noorte meistrivõistlustele ja muu-
dele turniiridele omas vanusegruppides. Suurima 
lisaväärtusena tekiks sel moel ka maanoortel või-
malus süsteemselt ja kõrgete eesmärkide nimel 
treenida ise ja oma meeskonnana korvpallimaa-
ilmas end proovile panna. Nii avardub kandepind 
ka uute korvpallilegendide tekkeks.
   Kuna korvpall on meeskonnamäng, eeldab korra-

like treeningute läbiviimine vähemalt ühe võistkon-
najagu poisse. Selleks proovimegi võõrleegionäride 
ja päris korvpallurite kaasamise ja maakoolidesse 
toomisega tekitada lastes püsivat huvi  korvpal-
liga tegelemiseks. Kui meid väheks jääb, tuleb teha 
koostööd naabritega (meil näiteks Pukaga), et koos 
“kossusats” poistest kokku saada, kes ennast ka 
võistlustel võiksid proovile panna. 
   Maailmakuulus korvpallilegend Michael Jordan 

on öelnud: “Olen oma karjääri jooksul visanud 
mööda rohkem kui 9000 viset, olen kaotanud 
peaaegu 300 mängu, 26l korral on mind usaldatud 
viskama viimast võidukorvi…ning olen eksinud, 
olen eksinud ja veelkord eksinud – ja kõik see on 
aidanud mul saada edukaks!”
   Loodame, et alguses väiksed ja seejärel üha 

suuremad eesmärgid ja ka tagasilöögid muuda-
vad meie poiste meeskonnatunnet ja isu saavu-
tuste järele aina tugevemaks. 
   Kokkuvõtteks on väga hea meel, et Keeni 

Põhikooli poiste huvi ja kooli korvpallitradit-
sioonid, nüüd ka väljastpoolt lisandunud initsia-
tiiv on andnud võimaluse “härjal sarvist veelgi 
tugevamini haarata”. 
   Loodame eelkõige poiste endi ja õpetajate-tree-

nerite jätkuvale entusiasmile tugevat poolehoidu 
kõigilt toetajatelt. 
   Kel on huvi ja jaksu seda või teisi sportlikke 

ettevõtmisi ka materiaalselt toetada, võtku julgelt 
ühendust Sangaste spordiklubiga (telefonidel 5196 
9389, Janek Bahovski või 529 4918, Rando Undrus 
või 529 9058, Priit Areng). 

MTÜ Sangaste Spordiklubi juhatuse liige 
RANDO UNDRUS

Korvpallipisikust Sangastes

Sangaste seltsimajas

4. veebruaril kell 19.00
KÜLAS

Cätlin Jaago ja Piret Päär.

Lisainfo Merle Tombak 5647 2632

CÄTLIN JAAGO & PIRET PÄÄR ”Sõnade ja 
sõrmedega”

Soe kontsert, mis on täidetud eheda pärimusmuusika ja 
haaravate juttudega!
4. veebruaril kell 19.00 SANGASTE SELTSIMAJAS.
   Kontserdil esitleb Eesti üks silmapaistvamaid pärimusmuu-
sikuid Cätlin Jaago oma värsket sooloplaati “Soolo” ning 
tutvustab peagi ilmuvat kogumikku “Eesti parmupill”, mis 
on mahukas helimaterjalide ja fotodega illustreeritud üle-
vaade eesti parmupilli ajaloost, mängijatest ja pillilugudest. 
Kogumiku kaante vahel leiavad koha ka noodiraamat ning 
mänguõpetus.
   Muusikale vahelduseks räägib jutuvestja Piret Päär nii 
tõestisündinud lugusid kui ka rahvajutte, kus peategelaseks 
pillimees.
   Cätlin Jaago tegutseb nii soolomängijana kui ansamb-
limuusikuna (Vägilased, RO:TORO, Udupasun, Elletuse). 
Tema ulatuslikus repertuaaris on lugusid ka vanemast päri-
musmuusika kihistusest ja lemmikuteks just parmupilli- ja 
torupillilood. Cätlin Jaago koostöö Piret Pääriga algas juba 
1999. aastal – ikka omamoodi jutuõhtutega, kus muusika ja 
jutulugu üksteist toetavad ning seeläbi kuulajatele elamusli-
keks mälestusteks saavad.
   Piletid hinnaga 2,50 ja 1,20 eurot on müügil Piletilevi müü-
gikohtades ja kohapeal (soodushind kehtib õpilastele, üliõpi-
lastele ja pensionäridele. Lastele vanuses kuni 12 aastat (ka.) 
on sissepääs tasuta.)
   Lisainfo: www.folk.ee.
Kohtumiseni!

Külas käis Maire Aunaste
Aasta alguses, 9. jaanuaril, kutsusime külla teletähe ja kirja-
niku Maire Aunaste.Vaatamata rasketele teeoludele oli meie 
külaline täpselt kohal ja rahvas austas omakorda külalist, 
olles õigeagselt platsis. Tore üritus võis alata. Rõõmurullid 
tantsisid kõigile tervituseks lustaka tantsu Elisabet Jõhvist. 
   Pärast väikest sissejuhatust pühendas Maire Aunaste mitu 
minutit vanale ameerika muusikale.Tekkis äratundmisrõõm 
– need ju meie noorusaja lood ja laulud. Iga muusikapala 
juurde oli Mairel jutustada selle tekkelugu ning ka esitaja 
kohta oskas ta midagi tabavat ja vaimukat öelda. Sekka muu-
sikale esitasid inimesed neile huvi pakkuvaid küsimusi elust 
Ameerikas ja  tööst televisioonis. 
   Aeg möödus kiiresti, nagu ikka siis, kui tegemist on 
meeldiva ja huvitava teemaga. Saime kaasa osta ka tema 
raamatu „Mitte ainult meestest“, kuhu autor kirjutas isikliku 

pühenduse. Kahju, et talvine päev on nii lühike, sest paljustki 
oleks tahtnud veel kuulda ja küsida. Jääb vaid tänada tore-
daid inimesi, kes võtavad vaevaks ja tahavad külla tulla ka 
maainimestele. 
   Järgmine kohtumine on vabariigi aastapäeval, kui külla 
tulevad Thea Paluoja ja Rapla Laulustuudio lapsed. Nais-
tepäeva tähistame 8. märtsil, mil loodame samuti kohtuda 
huvitavate persoonidega.
   Kui teil on raskusi Sangastesse erinevatele üritustele saa-
misega, helistage julgelt vallavalitsusse või otse mulle tele-
fonil 5647 1933. Püüame teid aidata, et transpordiprobleemi 
pärast teil üritustel käimata ei jääks. Seniks aga toredaid 
talvepäevi ja tervist teile kõigile!

LEA KORBUN

Hei lapsed ja lapsevanemad, vanaemad-vana-
isad!
Olete oodatud Noortekeskuses SVANK² alustava-
tesse huviringidesse.
   Esimesed kohtumised:
08.01 – Portselanmaal ja käsitööring
10.01 – Kunstiring

Kui on soovi saviringi astuda, siis anda sellest 
teada numbril 5664 8555. Kui piisav grupp koos, 
paneme ka selle käima.
Lisainfo: Rait Elvet (5664 8555, rait.elvet@mail.ee)

Veebruaris toimuvad 
huviringid noorte-
keskuses SVANK²

Noortekeskus SWANK² kutsub kõiki

6. veebruaril kell 11.00 

Sangaste vastvalminud puhkealale 

lumememme ehitama.

Võistkondade käsutuses on hunnik lund, 
tööriistad kõik ise kaasa võtta – kõik 

võtted on lubatud.

Parimale skulptuurile auhind!

Lumelinna ehitatajatele pakutake kuuma 
sööki ja jooki.
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Eurocsim OÜ pakub soodsalt 
arvutiparandust ja veebilehtede 
tegemist. Telefon: 58 043 046, 
e-mail: siim@eurocsim.ee.

Ehitus-, remonttööd. 5353 6160

Korstnapühkija ja pottsepatööd. 
www.tahmatont.ee tel. 539 29 445

Müüa kuiva kütteklotsi ja puit-bri-
ketti, 5197 8500

Lumekoristus katustelt. 5675 3918

Pakume tööd müüja-kassapida-
jatele Otepääl. Info telefonil: 5556 
6273.

Teemantpuurimine, teemantsaa-
gimine, ventilatsioonitööd. 5393 
7857

Pakun tööd kojamehele Otepääl. 
Tel. 564 1900. urmas@hkp.ee

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ 
ostab lambaid. Tel. 765 4280, 765 
5824

11K U U L U T U S E D

KU U LU T U S E D

Su tugev elutahe lõpuks väsis
ja talvetuules murdus elupuu.

Kallist noorpõlve sõpra ja 
naabrimeest

MARTIN TERVET

mälestab Arne perega.

Viimast Põdra talu peremeest 

MARTIN TERVET 

Vana-Otepäält mälestab kolleeg 
Raimond Kirm.

KU U LU T U S E D

Üle lumise välja tuli pimedus 
nagu lõputu igavik.
Sulges su silmad ja 

lumi varjas südame.

Lahkus meie kallis ema, ämm, 
vanaema ja vanavanaema

MALLE HÄRM
14.12.1945 – 12.01.2011 

Leinab tütar Maie perega.

Südamlik kaastunne Siirile 
perega

ISA 
surma puhul.

Anne ja Margit

Südamlik kaastunne Salele, 
Marjule ja Reinule peredega 

armsa abikaasa, isa ja vanaisa

MARTIN TERVE 
surma puhul.

Õuna tn 11 ja Piiri 6 elanikud.

Südamlik kaastunne Siiri 
Sotnikule perega

ILMAR MITT`I
surma puhul.

KÜ Otepää Keskuse 4

Südamlik kaastunne Ellenile, 
Siirile ja Arnole kalli abikaasa 

ja isa 

ILMAR MITT`i  
surma puhul.

Aksel, Helju, Lea, Lilian ja Siim

Südamlik kaastunne Arno 
Mitt`ile perega

isa

ILMAR MITT`i
kaotuse puhul.

KÜ Tehvandi elanikud

LIIDIA MÕTTUS
31.05.1923-26.01.2011

Mälestame head naabrit

ILMAR MITTI
ja avaldame südamlikku 

kaastunnet omastele. 

Perekond Kikkas ja perekond 
Ruukel

Kallist naabrimeest

ILMAR MITTI 

mälestab Endla pere.

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

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

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

“Õndsad on need, kes on Isandas surnud”

Mälestame kallist ema, vanaema ja 
vana-vanaema

MARIA LAAVINGUT 
10. surma-aastapäeval.

Tütar Laine, lapsed ja lapselapsed.

Siiras kaastunne Rein Terve 
perekonnale isa ja vanaisa

MARTIN TERVE
kaotuse puhul.

Majarahvas

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

MALLE HÄRM 
kaotuse puhul.

Majarahvas

HELDUR TALVIK
21.11.1955 – 10.01.2011 

Mälestame vaikses leinas ja 
avaldame siirast kaastunnet õe 

ja vendade peredele.

Endised töökaaslased Otepää 
Tarbijate Kooperatiivist

EELINFO PÕLLUMEESTELE!
Veebruaris ja aprillis toimuvad 

Sangastes 
taimekaitsetöötaja 

kursused. 

Kursuse korraldajaks on Räpina 
Aianduskool. Kursusi finantseerib 
PRIA ja on osalejatele tasuta.

Täpsem info aegade ja registree-
rimise kohta www.silvaagro.ee ja 

www.ak.rapina.ee

Avaldame kaastunnet Siiri 
Sotnikule perega

ILMAR MITT`I
surma puhul.

Otepää Spordiklubi

Seoses maha sadanud rohke lumega tu-
letab Tehnilise Järelevalve Amet ehitiste 

omanikele meelde, et ohutuse tagamiseks 
tuleb katustelt lumi ja jää õigeaegselt ära 
koristada.
   Ehitise ohutuse eest vastutab omanik. 
Ehitusseadusest tulenevalt peab ehitis ole-
ma ehitatud selliselt, et see ei tekitaks ohtu 
inimeste elule, tervisele või varale ning 
ehitisele mõjuvad koormused, sealhulgas 
lumekoormus, ei põhjustaks ehitiste või selle 
osade varisemist. Ehitise omanik on kohus-
tatud tagama ehitise ja selle asukoha maaük-
suse korrashoiu ja ohutuse ümbruskonnale, 
takistama juurdepääsu varisemisohtlikule 
ehitisele ning paigaldama hoiatussildid.
   Ehitise omaniku kohustuste eiramise korral 
võib füüsilist isikut karistada rahatrahviga 
kuni 300 trahviühikut ja juriidilist isikut kuni 
500 000 krooni. 
   Erilist tähelepanu tuleb pöörata katustel 
kohtadele, kus on katuseastmed või katus 
piirneb kõrgema ehitisega. Sinna kuhjub 

tuulega lund hangedena koguses, mille 
koormus võib mitmekordselt ületada katus-
ele lubatavat lumekoormust. Samuti tuleks 
vältida lume ja jää kogunemist katuse räästa-
rennidesse ning sadevee äravoolutorudesse 
ja -lehtritesse.
   Lume ja jää eemaldamise käigus katuselt 
alla või läbi kukkumise vältimiseks tuleb jär-
gida järgmisi ettevaatusabinõusid:
 · Eelnevalt hinnata, kas katuselt lume lükka-
miseks on möödapääsmatu minna katusele 
või saab lume ära koristada katusele mine-
mata, näiteks redeli abil.
·  Enne katusele minekut teha kindlaks kohad, 
kus on oht katusest läbi kukkuda (näiteks ka-
tuseaknad ja haprad katusekattematerjalid, 
mis ei talu inimese raskust).
·  Kui hoone omanikul puudub nõuetekohane 
turvavarustus ja tööohutuse tagamiseks va-
jalikud vahendid, tuleb tellida katuse lumeko-
ristustööd spetsialiseerunud ettevõttelt.
·  Katusele minnes tuleb arvestada ilmas-
tikuoludega. Jää, tugev lumesadu ja tuul 

Ohutuse tagamiseks tuleb liigne lumi ja jää 
ehitiste katustelt eemaldada

võivad allakukkumise riski oluliselt suuren-
dada.
·  Võimaluse korral paigaldada katuse serva-
desse ajutised piirded. 
 · Lumel ja jääl ei tohi lasta kukkuda ega seda 
visata madalamatele hoonetele. Juhul, kui 
lund visatakse inimeste ja sõidukite liiku-
mistsooni, tuleb see tööde teostamise ajaks 
piirata ohutuslintidega (pärast tööde lõpeta-
mist tuleb ohutuslindid eemaldada).
    Lisaks tuleb katuselt lume koristamisel 
järgida järgmisi nõudeid:
·  Kui katusel puuduvad katusesillad ja -rede-
lid, on soovitav need paigaldada.
·  Lume ja jää katuselt libisemise takistami-
seks tuleks katusele paigaldada lumetõke.
·  Lume ja jää sulatamisel vältida keemilisi 
aineid ja tehnoloogiaid, mis võivad kahjus-
tada katust või sadeveesüsteeme.
·  Lume ja jää mehaanilisel eemaldamisel ka-
sutada õigeid vahendeid, et vältida külmaga 
rabedaks muutunud katuse või selle katte 
lõhkumist.
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