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EKA arhitektuuritudengid pakkusid
Otepääle uusi ideid

O

Maakondlik inglise
keele olümpiaad

Otepää vallavolikogu ei toetanud
valla lahutamise algatamist

O

tepää valla elanikud Teet Reedi ja
Indrek Tiido esitasid märtsikuus
volikogule eelnõu haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamisest,
mille sisuks on Otepää valla lahutamine
kaheks omavalitsusüksuseks – Otepää
linnaks ja Pühajärve vallaks.
Otepää vallavolikogu ei toetanud
oma 20. aprillil toimunud istungil seda
eelnõud. Eelnõu poolt ei antud ühtegi
poolthäält.
Vastavalt Eesti territooriumi haldusjaotuse seadusele ja Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusele võtab volikogu
taolise eelnõu kõigepealt menetlusse,

seejärel otsustatakse, kas esitatud eelnõu
alusel
algatada
haldusterritoriaalse
korralduse muutmine. Kui eelnõu oleks
saanud heakskiidu, siis oleks vallavalitsus korraldanud asjaolude selgitamise,
mõjude hindamise ja rahvaküsitluse.
14. aprillil toimus Otepää vallavalitsuses ümarlaud, kus osalesid volikogusse
kandideerinud nimekirjade ja fraktsioonide esindajad. Ümarlaua teemaks oli
haldusterritoriaalse korralduse muutmise algatamine. Eelnõu ei leidnud toetust
ühegi fraktsiooni esindajalt.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Esimesse klassi astuda soovijatest
Otepää vallas

V

astavalt uuele põhikooli ja gümnaasiumi seadusele on Otepää
Vallavolikogu kehtestanud Otepää
valla elukohajärgse munitsipaalkooli
määramise tingimused ja korra. Neil
lapsevanematel, kes soovivad oma lapsi
panna Otepää koolidesse, tuli 1. klassi
astumise avaldused esitada vallavalitsusele.

2. aprillil toimus maakondlik inglise keele
olümpiaad 6.-9. klasside õpilastele.

mil rahvast on vähe ja linn vaikne.
Pärast esimest tutvust linna, kohalike elanike ja vallavolikogu seisukohtadega, jagunesid 12 tudengit kolme gruppi. Asuti analüüsima
Otepää arenguvõimalusi ja uusi ideid
välja pakkuma. Lisaks Eesti tudengitele oli seltskonnas kaks Erasmuse
välisüliõpilast Hispaaniast ja Prantsusmaalt.
Kõige olulisemaks peeti Keskväljaku arendamist atraktiivseks vaba
aja veetmise kohaks, sellelt avaneva
vaate puhastamist, külgede piiramist
ja funktsioonidega tihendamist. Väljakule selja keeranud hooned seoti
paremini uute mahtude lisamisega väljakuga. Keskväljak peaks pakkuma huvi erinevatele kasutajatele;
olema koht, kus alati midagi toimub,
kus on mugav olla ja kuhu tahetakse
tulla. See peaks olema Otepää visiitkaart ja sümbol ning funktsionaalne
kui ka visuaalne kese linnale.
“Saadud koostööalane kogemus
näitab, et kohalikel omavalitsustel
tuleb teha rohkem koostööd ülikoolidega,” rääkis Annika Jaansoo. “Meie
omaltpoolt valmistame ette koostöölepingu, millega pakume Otepää
näol tudengitele praktikabaasi ning
vastu ootame häid mõtteid ja lahendusi Otepää linna ja selle lähiümbruse planeerimiseks.”
Tudengite ideedega on võimalik
tutvuda Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

27.aprilliks on laekunud 38 avaldust
1. klassi astumiseks. 30 avaldust on
Otepää Gümnaasiumisse ja 8 Pühajärve
Põhikooli. Kokku soovib Otepää valla
kodanikest astuda 1. klassi 30 õpilast, 5
last on naabervaldadest.
Vastavalt põhikooli ja gümnaasiumiseaduse (PGS) § 26 on põhikoolis klassi
täitumuse ülemine piirnorm 24 õpilast.
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Aprilli alguses toimusid Otepää vallavalitsuse ja Eesti
Kunstiakadeemia arhitektuuriteaduskonna koostöös kolmepäevased mõttetalgud, leidmaks linnale uusi ideid.
tepää vallavalitsuse arendusnõuniku Annika Jaansoo sõnul tekkis mõte kaasata Otepää linnaplaneerimisse Eesti
Kunstiakadeemia arhitektuuri ja linnaplaneerimise tudengeid ühel Otepää
valla üldplaneeringu koosolekul. Leiti,
et tudengid näevad Otepää linna tervikuna ning on suutelised välja pakkuma värskeid ideid linnaplaneerimise osas.
“EKA arhitektuuriteaduskonna
professorid oli meelsasti nõus koostööd tegema, sest praktikakohti linnaplaneerimise tudengitele on raske
leida,” selgitas Annika Jaansoo. “Tudegid võtsid tööd väga tõsisselt –
ideede läbitöötamiseks ja lahenduste leidmiseks istuti vallamajas öösiti
kella kolmeni.”
Konkreetse lähteülesande vormistamine osutus aga hulga raskemaks,
kui esialgu mõeldud. Otepää on omapärane nii mitmeski mõttes – linn
on rahvusvaheliselt tuntud suurürituste korraldaja ja ka “teise kodu”
linn, millel on kaks kõrghooaega –
talv ning suvi. Rahva arv väikelinnas
kasvab kõrgajal ligi 1,5 korda. Ruumilised otsused on paljuski mõjutatud suurürituste (MK etapp, Suverull, Lõuna-Eesti Ralli, Tartu Maraton) ajal linna külastavate turistide
hulgast. MK etapi ajal peab linn mahutama ligi 3000 autot, pakkuma piisavalt heal tasemel majutusvõimalusi, söögikohti ning tagama suurtele
gruppidele mugava liikumise. Ühtlasi
peab linnaruum töötama olukorras,
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Meie piirkonna õpilaste paremad tulemused

6. klass: 1. koht Johanna Rehelem - Otepää
gümnaasium, õpetaja Kaja Oja
2.-3. koht Markus Punnar - Otepää gümnaasium, õpetaja Kaja Oja
7. klass: 2.-3. koht Margit Saal - Otepää
gümnaasium, õpetaja Kaja Oja

Otepääl toimub volbriõhtu teatejooks
Laupäeval, 30. aprillil algusega kell 17.00
toimub Otepääl volbriõhtu teatejooks, kuhu
on oodatud kõik spordiklubide võistkonnad,
koolide võistkonnad, kultuurikollektiivid,
töökollektiivid, sõprusringid.
Teatevõistkonda kuulub 7 liiget, kellest
vähemalt kolm peavad olema õrnema soo
esindajad. Jooksurada kulgeb läbi linna
marsruudil: Oti pubi - Valga mnt - Mäe tn
- Pühajärve tee - Tartu mnt - Valgusfoori juurest tagasipööre Valga mnt - Oti pubi.
Igal liikmel tuleb läbida 300-400 meetrit.
Võistkondi saab registreerida kohapeal
kell 16.15 - 16.40. Osavõtt on kõigile tasuta,
kiirematele auhinnad. Volbriõhtu jooksu
viivad läbi Otepää Vallavalitsus koostöös
spordiklubiga Karupesa Team.
Täiendav info: Merlin Müür, 515 7487.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Muusikakool 35
Kunstiakadeemia tudengite nägemus Otepää Keskväljakust.
Kooli pidaja võib direktori ettepanekul
ning hoolekogu nõusolekul kehtestada
nimetatud piirnormist suurema klassi
täitumuse ülemise piirnormi, kuni 26
õpilast. Seega saab seaduse mõistes
35st esimesse klassi astujast moodustada Otepää vallas 1,5 klassikomplekti.
Sündide järgi oleks Otepää vallas pidanud 1. klassi minema 44 last, paraku,
nagu näitas 1. klassi astujate avalduste
arv, on esimesse klassi minejaid 11 võrra
vähem. Järgnevatel aastatel on olukord
aga veelgi kurvem: vallas on täna 29 last,
kes peaksid nii aastal 2012 kui 2013 kooliteed alustama, see teeb pisut üle ühe
klassikomplekti.
Kahjuks on täna Otepää Vallavalitsus
olukorras, kus tuleb otsustada ja tegutseda selle nimel, et vallas säiliks üks tugev põhikool. 1. klassi astujate avalduste
esitajate seas on ka 3 haridusliku erivajadusega (HEV) last. PGS-i § 46 lõige 1
kohaselt on haridusliku erivajadusega
õpilane see, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja
tundeeluhäired, pikemaajaline õppest
eemalviibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse
teha muudatusi või kohandusi õppe
sisus, õppeprotsessis, õppe kestuses,
õppekoormuses,
õppekeskkonnas
(nagu õppevahendid, õpperuumid, suhtluskeel, sealhulgas viipekeel või muud
alternatiivsed suhtlusvahendid, tugipersonal, spetsiaalse ettevalmistusega pedagoogid), taotletavates õpitulemustes

või õpetaja poolt klassiga töötamiseks
koostatud töökavas.
Haridus- ja teadusministeeriumi üldosakonna arendustalituse juhataja Tiina
Kivirand on märkinud, et HEV lapsele on
tähtis osutada kohest nii pedagoogilist
kui ka sotsiaalpedagoogilist abi. (Kivirand, T. Hariduslike erivajadustega
õppurite toetamisest uues põhikooli- ja
gümnaasiumiseaduses. Sotsiaaltöö nr.
2, 2011).
Omavalitsustele on pandud ülesandeks
tagada igale õpilastele tugispetsialistide
teenuse kättesaadavus. Tugispetsialistide teenuse rakendamiseks loob võimalused kooli pidaja ning selle korraldab
direktor. Otepää vald on suutnud luua
Otepää Gümnaasiumi juurde väga hea
tugisüsteemi. Otepää Gümnaasiumis on
tööl nii eripedagoog, sotsiaalpedagoog,
logopeed, kui ka psühholoog. Ka see fakt
räägib täna Otepää Gümnaasiumi, kui tugeva põhikooli säilimise kasuks, kus erivajadustega lapsed saaksid kohest abi.
Kuna vallas on juba olemas üks väga
hea tugivõrgustik HEV lastele Otepää
Gümnaasiumis, siis ei ole otstarbekas
moodustada kahe kooli juurde eraldi
tugivõrgustikku. Tulenevalt eeltoodust
kaalub vallavalitsus algaval õppeaastal
avada tänaseks laekunud avalduste põhjal kaks klassikomplekti Otepää Gümnaasiumi juures.
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16. aprillil tähistas Otepää Muusikakool 35.
sünnipäeva Otepää Gümnaasiumi aulas
piduliku kontserdiga. Esinesid nii praegused
kui ka endised õpilased ning õpetajad ja
lapsevanemad. Aktus algas muusikakooli
õpilaste ja õpetajate ühisnumbriga, milleks
oli R.Eespere “Kodu on püha”, orkestriseade
valmis Tonio Tamra ja Arno Antoni ühistööna.
Esinema oli kutsutud ka Pühajärve Puhkpilliorkester, kelle koosseisus osalesid muusikakooli praegused ja endised õpilased. Toredalt
ja innustavalt mõjusid Otepää Muusikakooli
vilistlaste esinemised. Ly Laur, kes õpib Tartu
H. Elleri nim. muusikakoolis, esitas akordionil
U. Naisso “Variatsioonid”. Margit Tali, Erki
Mõttus ja Merle Soonberg astusid üles ühise
ansamblina, esitades “Vee ja soola saaga”.
Grete Roop, Margit Tali ja Kärt Anton leidsid
võimaluse osaleda viiuldajate ansamblis,
olles eeskujuks praegustele õpilastele. Kõige
lõpus astus üles muusikakooli õpetajatest,
vilistlastest ja lastevanematest koosnev
üllatusansambel, kelle esituses kõlas Iiri
rahvamuusika ainetel popurii.
Muusikakooli tervitasid volikogu esimees
Aivar Nigol ja vallavanem Andres Visnapuu, kes andsid üle esimese Otepää valla
preemia. Selle pälvis Magnus Leopard, kes
osales vabariiklikul puhkpilliõpilaste konkursil
kahe erineva pilliga (tromboon ja eufonium),
saavutades mõlema pilliga teise koha.
Suur tänu Aivo Meemale ja Otepää Gümnaasiumile, kelle toredas ja kaunis saalis
saime oma sünnipäeva pidada ning Terje
Aasarohule, kes oli pika aja jooksul meile
abiks.
Täname kõiki külalisi, osalejaid, õpilasi,
toetajaid ja koostööpartnereid ning soovime
edaspidi jagada teiega meeldivaid hetki!
VILVE MAIDE
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
Vabastati Otepää valla valimiskomisjoni liikme
kohustustest Annely Kõiv ja Ain Kruusmaa.
Loeti revisjonikomisjoni esimees Indrek Tiido
komisjoni esimehe kohalt tagasiastunuks 06.
aprillist 2011.a.
Loeti revisjonikomisjoni esimeheks valituks
Helle Kuldmaa.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeks planeerimis- ja ehitusteenistuse juht Ülle Luuk.
Anti nõusolek Riigimetsa Majandamise
Keskusega kümme aastat metsatee avalikuks
otstarbeks kasutusse andmise lepingu sõlmimiseks ja lepingu esemeks oleva metsatee Eesti
Vabariigilt omandamiseks.
Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida eelkokkulepe Maanteeameti Lõuna regiooniga.
Q

Q

Q

Q

Algab hajaasustuse veeprogrammi
taotlusvoor

AMETLIK INFO
Väljastati välireklaami maksuteated ja arved kahekümne
kuuele äriühingule.
Kinnitati Helga Hallika taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vana-Otepää külas asuvale Mõtsa
Pika kinnistule.
Q

25.04.-30.05 võetakse vastu hajaasustuse veeprogrammi taotlusi.
Taotlejaks saab olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 01.01.2010,
või mittetulundusühing või sihtasutus, mille registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates

01.01.2010.
Taotlused palume esitada aadressil Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405, Otepää, e-post:
vald@otepaa.ee Programmdokumendid leiate
Otepää Vallavalitsuse kodulehelt www.otepaa.
ee.
Täiendav info: Andres Arike, 766 4810; 530
3301, Andres.Arike@otepaa.ee.

Q
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Otepää Vallavalitsuses
Kinnitati Jelena Všivtseva taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas
Koolitare tn 29 asuvale kinnistule.
Kinnitati Inga Penzlin taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas
asuvale Nurme tn 18 kinnistule.
Kinnitati Mart Kelder taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas
Munamäe tn 7 kinnistule.
Jäeti rahuldamata kahe vallakodaniku taotlused korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
lugemiseks.
Määrati sünnitoetust viiele vallakodanikule.
Määrati matusetoetust neljale vallakodanikule.
Sõlmiti isikliku abistaja teenuse leping.
Määrati ühekordset toetust viiele vallakodanikule.
Väljastati ehitusluba Elva Tarbijate Ühistule
ehitise püstitamiseks J. Hurda tn 1 maaüksusel
Otepää linnas.
Kinnitati Riigi Kinnisvara AS taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 22 kinnistule.
Eraldati pearaha üheksale kultuuriühingule.
Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜle
Otepää Naisselts emadepäeva ja konkursi Aasta
Ema 2011 korraldamiseks.
Kinnitati Kadri Ader taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Uus
tn 7 kinnistule.
Kinnitati Diana Urm taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Kastani
tn 1A asuvale kinnistule.
Väljastati kirjalik nõusolek Hendrik Kurvitsale puurkaevu püstitamiseks asukohaga Otepää
vald Ilmjärve küla Uibumäe maaüksus.
Peeti võimalikuks moodustada Paju I katastriüksuse piires uued katastriüksused ja kinnistud.
Kinnitati Alvar Koik taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Märdi külas asuvale
Väike-Trommi kinnistule.
Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks
kolm vallakodanikku.
Määrati haridustoetust kolmele vallakodanikule.
Kutsuti SA Tehvandi Spordikeskus nõukogust tagasi nõukogu liige Aivo Pärn ja määrati
nõukogu liikmeks Andres Arike.
Kanti Pühajärve Põhikoolis maha aegunud
õpikuid.
Anti luba Mati Kõivule puude maha raiumiseks Otepää vallas Otepää linnas Koolitare tn
31 asuva kinnistu esisel.
Lõpetati arvates 18.04.2011. a OÜ Uus Maa Tartu
büroo reklaamimaksu maksmise kohustus.
Anti OÜle Ilutulestiku Keskus Arnika luba
korraldada ilutulestik.
Väljastati ehitusluba Elva Tarbijate Ühistule
ehitiste täielikuks lammutamiseks J. Hurda tn
1 maaüksusel Otepää linnas.
Peeti võimalikuks moodustada Soovere
katastriüksuse kinnistu piires uued katastriüksused ja kinnistud.
Peeti võimalikuks ühendada Kauru 10 ja
Kauru 12 kinnisasjad.
Anti MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse
Seltsile luba korraldada 14. mail 2011. a kell 8.00
kuni kella 16.00 Otepää linnas Hurda tn 5 esisel
platsil avalik üritus – Aianduse kevadlaat.
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Emadepäeva tähistamine Otepääl
7. mail kell 14.00 toimub Otepää Kultuurikeskuses emadepäeva kontsert, kus esinevad Pühajärve
Põhikooli õpilased ja lasteaialapsed. Kuulutatakse välja valla Aasta ema 2011.
Otepää Naisseltsi esinaise Riita Aaderi sõnul
laekus sellel aastal valla Aasta ema nimetusele
neli kandidaati. Kandidaadiks on väga erinevad
ja väärikad vallakodanikud.
Pühajärve Põhikooli klassiõpetaja Anneli
Teder. Kolleegide sõnul on Anneli Teder võimekas ja hooliv õpetaja ning tore kolleeg – abivalmis, töökas ja organiseerija ning peab lugu
ka heast naljast. Lisaks oma põhitööle 2. klassi
õpetajana juhendab ta Pühajärve Põhikooli 2.-4.
klassi rahvatantsurühma ja osaleb ka ise Otepää
naisrahvatantsurühmas “Vesiroos.” Anneli Tederi
kolm last leiavad, et nende ema armastab korda,
on spordilembene ja tunneb siirast huvi teiste tegemiste vastu. Lapsevanemad arvavad, et Anneli
Teder on range ja nõudlik, kuid samas sõbralik ja
leplik.
Otepää Gümnaasiumi eesti keele õpetaja
Marika Paavo. Ta on olnud õpetaja juba üle 30
aasta. Tema initsiatiivil toimub gümnaasiumiastmes meediaõpetus. Meediaklassi õpilaste tööna
ilmub kooli ajaleht “Otu tungal”. Õpetaja Paavo
juhendamisel valmivad ka kooliraadio saated.
Marika Paavo tegutseb ka Otepää Naisseltsis –
juhendab Naisseltsi nukunäiteringi “Nuustaku
Nukk” ja lisaks veel Otepää Gümnaasiumi kooliteatrit. Marika Paavo peres on kolm täiskasvanut
last ja kaks lapselast. Teda on kahel korral pärjatud Aasta Õpetaja tiitliga (nii üleriigiliselt, kui
ka maakondlikult).

Rahvamuusikaorkestri Karupojad juhendaja
Lille Tali. Ta on pärit muusikalembelisest perest
ja osanud rahvamuusikatraditsioone edasi anda
ka oma lastele. Tema tütred Merle Soonberg
ja Margit Tali on maakonnas ja ka üleriigiliselt
tuntud ja tunnustatud kui rahvamuusika propageerijad ja edendajad. Lille Tali loodud on rahvamuusikaorkester Karupojad, läbi aastakümnete
on tegutsenud pereansambel Pillipuu. Lille Talil
on kolm last ja mitu lapselast. Ta on saanud mitmeid maakondlikke ja üleriigilisi auhindasid ja
tunnustusi. Tütar Merle Soonberg on öelnud, et
ema on alati abivalmis, naeratav ja sõbralik ning
olnud hea ema mitte ainult oma lastele, vaid ka
teistele lastele, kellega koos musitseeritud ja kes
nende kodus käinud ja olnud.
Otepää valla elanik Kiina Alter. Ta töötab Tehvandi Spordikeskuses toateenija ja koristajana
ning Pühajärve Puhkekeskuses koristajana. Kiina
Alter on üles kasvatanud kaheksa last. Praeguseks on lapsed saanud täisealiseks ja mitmed
neist on juba ise lapsevanemad. Kiina Alterit on
iseloomustatud sõbraliku, heatahtliku, abivalmi
ja ülitöökana, millest annab tunnistust ka fakt, et
ta hooldab oma raske puudega venda.
Aasta ema nimi kantakse Otepää Naisseltsi
auraamatusse ja antakse üle Aasta ema meene
ja Otepää valla tänukiri. Samuti esitab Otepää
Naisselts Otepää Aasta ema vabariiklikule Aasta
ema konkursile. Vabariiklik Aasta Ema tiitel antakse üle Eesti Naisliidu poolt Eesti Meestelaulu Seltsi korraldatud kontserdil Estonia kontserdisaalis 8. mail.

Heakorrateated

Teeme ära talgud Otepääl

Ainult kokkuriisutud lehti saab ladustada 30. aprillist
8. maini biotiigi platsile Hundisool.
Kasutatud sõiduauto rehve saab ära anda tasuta
endise Sulev Auto kaupluse hoovi. Rehve saab ära
anda neil päevadel, mil kauplus on avatud.
Mööblit, sh pehme mööbel ja köögimööbel, on võimalik tasuta ära anda AS Veolia Keskkonnateenused
ettetellimisel. Täiendav info – Veolia klienditeenindus
1919.

Heakorratalgute Teeme ära veebilehe www.teemeara.ee
andmeil toimub Otepää vallas mitu koristustalgut. Lisaks
sellele koristavad volikogu liikmed ja vallavalitsuse ametnikud Otepää ümbrust 6. mail kell 13.00 - 17.00.
www.teemeara.ee andmeil toimuvad talgud:
Koduümbrus korda! Heakord, Otepää vald, Sihva, Voki.
Talgud toimuvad 30. aprillil kell 10-15.
ELFi harivesilikutalgud Otepää looduspargis. Looduskaitse, Otepää vald. Toimuvad 6. mail kell 20:00 kuni 8.
mai 15:00.
Pilkuse küla talgud. Heakord. Otepää vald, Pilkuse küla.
Talgud toimuvad 7. mail kell 10-18.
Lokumärdi talgud. Külatalgud. Otepää vald, Tõutsi,
Lokumärdi talu. Talgud toimuvad 7. mail kell 10-13.
Bernhard Talgud Spaaga. Otepää linn, Kolga tee 22A.
Talgud toimuvad 7. mail kell 10-18.
Pähklikese õueala korda. Heakord. Otepää linn, Pühajärve tee 22. Talgud toimuvad 7. mail kell 10-14.

MONIKA OTROKOVA
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Puhkused Otepää vallavalitsuses
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Otepää vallavalitsuse ametnike 2011. aasta puhkuste
ajakava on valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
“Kontaktandmed”.
Juhime vallaelanike tähelepanu sellele, et tänavu on
enamikel ametnikest põhipuhkused juulikuus. Palume
sellega asjaajamisel arvestada.

TEEME ÄRA!

7. mail

PÄHKLIKESE ÕUEALAL

kell 14.00 toimub

7. mail KELL 10.00-14.00.

Otepää Kultuurikeskuses

Lammutame varjualuste etteulatuvad müürid; võtame
üles lagunenud teeraja kivid; harvendame puidpõõsaid; vahetame liiva liivakastides; ehitame mängumajadesse uued põrandad; värvime atraktsioonid
rõõmsamaks; riisume õueala.

Otepää valla

Aasta ema
väljakuulutamine ja

Tagatud on laste järelevalve.Talgulistele pakume sooja suppi.

emadepäeva kontsert.

Registreeri end aadressil www.teemeara.ee.

Esinevad Pühajärve Põhikooli õpilased ja
lasteaialapsed.
Sünnikirjade kätteandmine uutele Otepää valla
ilmakodanikele, kes on sündinud ajavahemikul
1. oktoober 2010–31. märts 2011. Palume kõiki
vastaval ajavahemikul sündinud lapsi koos oma
lähedastega seda sündmust
tähistama.

Otepää vallavalitsus

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

Lp. Otepää Gümnaasiumi
1. klassi tulevate laste vanemad!
Ootame teid lastevanemate koosolekule 9. mail k.a.
kell 17.30 algklasside majas ruumis nr 302 (muusika).
OG direktor AIVO MEEMA

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

Vallavalitsuses on tööl
uus töötaja
Alates 27. märtsist on vallavalitsuses tööl raseduspuhkusel oleva sekretäri asendajana Kristina Reigo.
Ta on lõpetanud 1995. aastal Valga Õhtukeskkooli ja
2010. aastal Tartu Kutsehariduskeskuse majandusarvestuse erialal. Ta on töötanud müüja ja klienditeenindajana. Viimane töökoht oli Pühajärve Spa Hotellis
administraator.
Kristina Reigo on abielus, peres kasvab kaks last.

SA Otepää Turism juhataja
on Ene Reedi
Alates 14. aprillist on SA-s Otepää Turism tööl
juhataja Ene Reedi. Ta on sündinud Tartus, elanud
ja töötanud aga Tallinnas. 1992. aastal lõpetas ta
Tallinna 56. Keskkooli ja 2008. aastal Tartu Ülikooli
sotsioloogia bakalaureuseõppe. Hetkel jätkab Ene
Reedi õpinguid Tartu Ülikoolis sotsioloogia magistrantuuris.
Ene Reedi on töötanud nii turismi-kui ka kindlustusvaldkonnas. Viimane töökoht oli Seesam Rahvusvaheline Kindlustuse AS, kus ta töötas isikukindlustuse
tootejuhina. Alates 2001. a. Ladies Circle Eesti
(rahvusvaheline noorte naiste klubi) liige.
Ene Reedi on abielus ja kahe lapse ema.

Otepää Muusikakooli vastuvõtukatsed
klaver, akordion, viiul, erinevad puhkpillid (klarnet,
trompet, tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt),
muusikaline eelkool, klassikalise kitarri huviõpe
(2 aastane rühmaõpe lastele, kes on vähemalt
10aastased ja omavad isiklikku kitarri või pilli kasutamise võimalust).
Koolitare 7 II korrusel. ESMASPÄEVAL, 30. mail ja
TEISIPÄEVAL, 31. mail kell 10.00- 18.00.
Ette valmistada üks laul!
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee.
Otepää Muusikakooli LÕPUAKTUS toimub
laupäeval, 14. mail kell 16.00 Otepää Gümnaasiumi aulas.

Otepää Avatud Noortekeskus
kutsub Sind 14. mail tähistama oma sünnipäeva
Otepää Kultuurikeskuses.
Kava:
15:00 Võistlused ja seltskonnamängud kultuurikeskuse pargis;
17:00 Kontsert kultuurikeskuse saalis;
18:30 Esineb Otepää noortebänd Les 3,14;
19:00 Disko.

Kohtume noortekas

SÜNNID
Madleanell Tiirmaa
20. märtsil
Katariina Käis
31. märtsil
Johanna Eliise Mölder 7. aprillil
Mike Kruus
15. aprillil

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.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää mälumängurite
hooaeg sai läbi
Otepää valla mälumängurite parim saavutus
lõppenud hooajal oli Tartu linna lahtiste
meistrivõistluste 3. koht. Ettepoole jäid vaid
Tartu linna esindusvõistkond ja Tartu Ülikool.
Pronksmedalid võitnud meeskonda kuulusid
Urmas Kuldmaa, Meelis Lill ja Kaido Mägi.
Rahule võib jääda kindlasti ka Eestimaa
omavalitsuste vahelisel mälumängul „Maakilb“ saadud 7. kohaga ligi 80 võistkonna
konkurentsis. Valdade arvestuses oldi Kadrina
järel koguni teised. Otepää valla esindusse
kuulusid Kadri Steinbach, Kaido Mägi, Meelis
Lill ja Urmas Kuldmaa.
Esmakordselt osalesid Otepää kilvarid
(Steinbach,Kuldmaa, Mägi) ka telemälumängus. Eelvoorus jäädi napilt alla hilisemale
kogu turniiri võitjale Rakverele. Lisaks halvale
loosiõnnele oli meie jaoks ikka väga harjumatu pidevalt sähvivate teleprožektorite all
mõtlemine.
Suurimaks pettumuseks oli allajäämine Valgamaa meistrivõistlustel Valga ja Tõrva linna
esindustele. Küsimused olid küll vaid Eesti
kohta, kuid see ei vabanda välja alla võimete
esinemist. Võistkonda kuulusid Heivi Truu,
Mairold Kõrvel, Meelis Lill, Urmas Kuldmaa ja
Kaido Mägi.
Lisaks ise mängimisele tuli tegeleda ka
mängude korraldamisega. Kõige olulisemaks
sai Otepää mälumängutraditsioonile alusepanija Aarne Steinbachi mälestusvõistluse
korraldamine. Kohale saabusid pea kõik
tippmängijad üle Eesti. Napi võidu võtsid viimase küsimusega Tallinna mehed Ove Põder
ja Tauno Vahter. Valgamaa mänguritest olid
parimad Mairold Kõrvel ja Urmas Kuldmaa
vendade Margussonide ees. Tänu abi eest
ürituse korraldamisel Otepää Kultuurikeskuse
perele ja abivallavanem Andres Arikesele.
Mälumängurite poolt lõbusad tervitused ka
kaunitele neidudele Kärdile ja Maikenile, kes
küsimusi laudadele jagasid.
Kokkuvõttes võis hooajaga rahule jääda.
Rõõmustab fakt, et on tekkinud sisemine
konkurents Otepää valla võistkonda pääsemiseks. See annab lootust ka järgmisel hooajal
edukalt esineda.
P.S. Vajame järgmiseks hooajaks võistkonda
lisaks kuni 21aastast noormängijat, kelle
kaasalöömine sarjas „Maakilb“ muutub kohustuslikuks kõigile valdade esindustele.

KULTUURIÜRITUSED
29. aprillil kell 20.00 kohvik-restoranis l.u.m.i Suur Muusikahittide
Videoõhtu koos tantsuga. DJ Ivo Lani. Tule soojenda end
Volbriöö meeletusteks üles. Sissepääs tasuta!
2. mail kell19.00 Otepää Kultuurikeskuses Vana Baskini Teatri
etendus “Valedetektor”. Pilet 10 €, sooduspilet 8 €. Pileteid müüvad
Otepää Kultuurikeskus E-R kell 9.00-15.00 ja SA Otepää Turism.

Osades: Merle Jääger (“Vanemuine”), Egon Nuter ja Andres Lepik. Autor: Vassili Sigarev
on ütelnud: “Ma püüan oma teostes mitte öelda seda, millest need räägivad. Las
publik ise otsustab.”

Otepää noored iluvõimlejad (vasakult): Laura Danilas, Lisl Linda Oinus, Karoliina
Kruusmaa, Annika Tiideberg, Kristin Vähi, Keit Kalk, Helen Tiisler, Isabel Mae ja
Britta Mõttus.

Iluvõimlejad võistlesid Vantaas
Eesti Soome koostööprojekti raames käis
võimlemisklubi Rütmika Otepää noorteklassi
rühm võistlustel Vantaas (Soome). 1.-2. aprillil
osaleti võistlusel “12-14 International Competition”, mida korraldati samal ajal ja samas kohas
rühmvõimlemise maailmakarikavõistluste I
etapiga.
12-14aastaste tüdrukute klassis võistles 19
rühma Eestist, Soomest, Ukrainast ja Saksamaalt. Kahel päeval tuli meie tüdrukutel kohtunikele esitada kava kolmel korral: treeningul,
võistlustel ja finaalis. Tüdrukute sõnul oli
esimesel päeval ikka närv kõvasti sees ja see
paistis ilmselt ka kohtunikele silma.
Teisel päeval toimunud finaalis tegid aga treener Elsa Sinijärve hinnangul tüdrukud „oma
asja ilusti ära“. Konkureerida tuli rühmvõimlejatega, kes harjutavad seitse korda nädalas.
Rütmika klubi Otepää vanema rühma tüdrukute
treeningud toimuvad 3 korda nädalas Otepää
spordihoones. Treeneri sõnutsi teeb harjutamine meistriks, aga peamine on tüdrukute tahe
võimlemisest kui kaunist ja naiselikust spordialast rõõmu tunda. Osalemine rahvusvahelistel
võistlustel andis neidudele kindlasti juurde
innustust selle alaga tegelemiseks.

Võistlustel osalemine sai teoks osaliselt tänu
VK Rütmika juhatuse liikme Lea Kriibi ja lastevanemate koostööle, kui kirjutati PRIAle „EestiSoome noorte iluvõimlejate koostööprojekt“.
Sama projekti abil hangiti Otepää spordihoonesse rahvusvahelistele nõuetele vastav ja
laste jalgadele turvaline võimlemisvaip.
Esimesed Otepää lahtised meistrivõistlused
ilu- ja rühmvõimlemises, kus osales individuaal- ja rühmvõimlejaid kogu vabariigist, toimusid sellel vaibal tänavu 5.-6. veebruaril. 6.-9.
jaanuaril aga toimus treeninglaager Otepääl
koos SC Vantaa rühmaga “Isabel”. Üksteist
täiendasid ja kogemusi said nii tüdrukud kui ka
treenerid.
Loodame, et lastevanematel ning lastel jätkub järjepidevust, treeneritel indu ja Võimlemisklubi Rütmika pakub Otepääl ka edaspidi
võimalust tegeleda iluvõimlemisega. Suuresti
sõltub noorte võimalus Otepääl iluvõimlemisega jätkamiseks meie valla juhtidest. Ootame, et volikogu ning spordikomisjoni liikmed
väärtustavad ka edaspidi enam iluvõimlemise
edendamist spordialana.
Lapsevanemate nimel AVE KRUUSMAA

„Krõll“ lõpetas talihooaja

KAIDO MÄGI

Jõustõstjad võistlesid jälle
10. aprillil toimusid Otepää Spordihoones järjekordsed jõutõstmise võistlused. Seekordne
harjutus oli lamades surumine maksimaalse
raskuse peale. Noorteklassi esikolmik oli järgmine: 1.Kristjan Sõrg, 2. Georg Niit ja 3.Elmar
Kapp.
Meestest olid kolm paremat Mario Kants,
Kenari Krindal ja Andrus Niit. Absoluutselt
parima tulemuse kangi raskuse ja kehakaalu
koefitsendi alusel saavutas Mario Kants – 79,6
kg kaalunud sportlane surus 120 kg.

Järgmised jõutõstmise võistlused
toimuvad 15. mail kell 11.
Harjutuseks on maast lahti jõutõmme
maksimaalsele raskusele.

5. mail kell10.00-13.00 Otepää Kultuurikeskuses doonoripäev.
5. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Kino “Kormoranid ehk
nahkpükse ei pesta”. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 €.
6. mail kell 20.00 kohvik-restoranis l.u.m.i. SE&JS kirjastuse esitluspäev koos viimati ilmunud väärtteoste esitlusega. SE&JS
kirjastus on muuhulgas avaldanud tuntuima otepäälase Urmas
Oti intervjuud läbi aegade.Võimalus soodsalt endale soetada
väärtkirjandust. Sissepääs tasuta!
7. mail kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses “EMADEPÄEVA
KONTSERT”. Otepää valla Aasta Ema väljakuulutamine,
Pühajärve Põhikooli õpilaste ja lasteaialaste kontsert, sünnikirjade kätteandmine uutele Otepää valla ilmakodanikele.
12. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Kino “Rango”.
Perefilm. Pilet 1,60 €.

13. mail kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses TANTSUSALONG.
Veiko Ratase juhendamisel õpime fokstrotti. Tantsuks mängib
ansambel Viiser”. Puhvet. Pilet 5 €.
14. mail kell 15.00 Otepää Kultuurikeskuses Otepää ANK-i sünnipäev. Võistlused, seltskonnamängud, kontsert.

Mäesuusatreening süstis lastesse
enesekindlust
Kuni lund jätkus võtsid igal esmaspäeval, kolmapäeval ja
reedel Mesimummi rühma 5-6aastased lapsed ette teekonna
Snowtubing’u nõlvale.
Kõik sai alguse käesoleva aasta esimestel päevadel, kui
treener Peeter Siim uue mäesuusavarustusega Pähklikese
õuealale jõudis. Tänu lasteaia ühe lapsevanema, Mati
Lüdimoisi ja klubi koostööle õnnestus laste jaoks hankida
sobiv uus ja turvaline varustus suuskade, saabaste ja kiivrite
näol. Nii said alata väga oodatud ja nauditavad treeningud.
Esimesed katsed suuskadel püsida ei olnud paljutõotavad,
kuid mida aeg edasi, seda kindlamalt lapsed püsti püsisid.
Hooaja lõpuks laskusid lapsed nõlva kõige kõrgemast tipust
ning läbisid tõelise slaalomiraja. Hooaeg lõppes aprilli keskel
võistlustega, kus iga laps sai medali ning kiireimad laskujad
karikad.
Suur, suur tänu tublidele ja professionaalsetele treeneritele
Peetrile ja Kertule ning pühendunud lapsevanemale Matile.
Tänu heale organiseerimis- ja koostööle saime kasutada OÜ
Veetee ruume saabaste vahetamiseks ning Snowtubing’u
mäge koos tõstukilindiga harjutamiseks. Suur aitäh vastutulelikkuse eest!
Lastevanemate hämmingu laste saavutuste ja arengu kohta
võiks kokku võtta ühe vanema sõnadega: „Kui ei oleks ise
näinud, ega ei usukski!“
Pähklikese lasteaia Mesimummi rühma õpetaja
KARIN UIBOPUU

O

tepää Spordiklubi on kaks aastat „Pähklikese“ lasteaia rühmas „Krõll“ viinud
läbi sporditunde. Tunnid toimusid Apteekrimäe suusahüppetrampliinide läheduses.
Eesmärk on algõpetuse andmine erinevatel
spordialadel. Spordiklubi on viimastel aastatel
jõudsalt panustanud laste treeningvarustuse
muretsemisse, mida siis tundides kasutada
saab. Suurimat rõõmu on lastele siiani pakkunud suusatunnid. Õpetusi oleme läbi viinud
slaalomsuuskadel. Harjutuseks on olnud uisusamm murdmaasuusal ja esimesed mäest
laskumise asendid.
8. aprillil demonstreerisid lapsed oma talvega
omandatud oskusi emmedele-issidele. Läbiti

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsus kuulutas välja hanke
rannavalve teenuse osutaja leidmiseks
Otepää Vallavalitsus kuulutas välja avatud riigihanke menetluse korras hanke rannavalve teenuse osutaja leidmiseks
aastateks 2011-2013.
Kinnises ümbrikus pakkumused märgusõnaga “Pühajärve
rannavalve teenus 2011-2013” tuleb esitada hiljemalt
10.05.2011.a. kella 14.00-ks Otepää Vallavalitsuse kantseleisse, aadressil Lipuväljak 13, 67405 Otepää.
Pakkumuste avamine toimub 10.05.2011.a kell 14.10 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Hankelepingu täitmise hilisem
tähtpäev on 31.08.2010.
Eelmisel aastal ostutas rannavalve teenust Pühajärve
rannas G4S.
Täiendav info: Andres Arike tel 766 4810; 5303 3031.
Riigihanke dokumendid: Otepää valla kodulehel www.
otepaa.ee rubriigis “Hanked ja enampakkumised”.

300 m pikkune matkaring ning seejärel laskuti
umbes 50 m pikkusest ~15 kraadise kaldega
slaalomnõlvast. Keegi ära ei väsinud ning pärast laskumist olid kõik elus ja terved. Tänuks
katsid kasvatajad peolaua ning vanemad tunnustasid kiidusõnadega.
Tulevikku vaadates seame esmaseks ülesandeks murdmaavarustuse muretsemise. See
mitmekesistaks tuntavalt meie tegemisi. Lugejatele teadmiseks, et vähemal määral viime
sporditunde läbi ka lasteaia „Võrukael“ lastele
ning „Pähklikese“ nelja-aastastele.
Omalt poolt tänan kõiki meiega seotud kasvatajaid meeldiva koostöö eest.
SILVER ELJAND

Volbriõhtu Otepää linnamäel

Laulukonkurss
“5 VIIMAST”

30. aprillil algusega kell 18.00 algab linnamäel volbriöö pidu lõkketegemisega.
Võta kaasa kaaslane ja hea tuju!

Otepää Vallavalitsus

Teadaanne!
21. mail kell 10.00–14.00 toimub
Pühajärve Põhikooli aulas aruteluseminar

KOOL JA KOGUKOND.
Seminari läbivateks teemadeks on:
- väärtusarendus/-küsimused hariduses (strateegiline
väärtusarenduse programm);
- väärtuskasvatuse rakendamine, selle rolli ja vajalikkuse mõistmine;
- õpilase järjepideva ja tervikliku arengu toetamiseks
vajalik keskkond;
- koostöö lastevanemate, kooli, kogukonna ja kohaliku
omavalitsuse vahel;
- olulised valikud hariduselus.

Seminari eesmärgiks on kaasata erinevaid kogemusi
kooli ning kogukonna koostoimimisest ja uurida kooli
ning kogukonna vastasmõju, soodustada omavahelist
koostööd. Soovime jagada kogemusi ja üheskoos
arutada selle üle, millised on olulised valikud hariduselus ning aidata kaasa Eesti ühiskonna tasakaalustatud arenguks vajalike muudatuste tegemisele.
Esinema on kutsutud Tartu Ülikooli ja Haridus- ja
Teadusministeeriumi esindajad. Ettekannetele järgneb ühine ümarlaud, kus arutletakse selle üle, kuhu
haridus suundub ja kuidas saame meie oma laste
õppimisvõimalusi paremaks muuta.
Oodatud on kõik huvilised ja kaasamõtlejaid! Seminar on tasuta! Täpsem info järgmises Otepää Teatajas.

Otepää Gümnaasiumis

6. mai
15.00

VÕISTLUSKONTSERT
(pilet 3 €)
Võistlevad 12.-14.a., 15.16.a., 17.-19.a. ja ansamblid

Žüriisse kuuluvad: Valdo Randpere,
Hirvo Surva, Piret Rips
20.00

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

PALUPERA
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Küsimustik Palupera valla elanikule

AMETLIK INFO
30.03.2011:
Väljastati kirjalik nõusolek E.K-le Päidla külas Põrgumäe
kinnistule puurkaevu rajamiseks.
Anti kolm ühekordset toetust a´20 eurot, üks sünnitoetus
kaksikutega 260 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Q

Q

8.04.2011:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks.
Pikendati õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamisel
õigustatud subjektide poolsete vajalike toimingute lõpuleviimise tähtaega järgnevalt: Räbi külas Karbi A-41 kinnistul
hoonetealuse maa tagastamisel 01.07.2011; Neeruti külas
Ronni nr 11 võõrandatud maa 01.09.2011 ja konfiskeeritud
vara 01.07.2011; Palupera külas Lillevälja A-55 maa tagastamisel (15,67 ha) 01.07.2011; Päidla külas Tuule A-54 maa
tagastamisel (24,68 ha) 01.06.2011; Tartu maakonnas Nõo
vallas Ketneri külas Värva A-2 maa tagastamisel (1,6 ha)
01.09.2011.
Väljastati OÜ Jaotusvõrgule ehitusluba Nõuni külas
Otepää-Järvesalu 10 kV õhuliini rekonstrueerimine maakaabelliiniks 2.etapi väljaehitamiseks.
Anti kaks ühekordset toetust a´20 eurot, üks toetus lapse
1-aastaseks saamisel 100 eurot, kaks kutseõppeasutuse/
kõrgkooli õpilase/tudengi toetust a´ 40 eurot ja üks kooli
lõpetamise toetus 35 eurot.
Q

Q

Q

Q

12.04.2011:
Otsustati kontrollida vallale kuuluvatel teedel või teedel, mille kasutamist korraldab vallavalitsus, seisukorda
ja piirata ajutiselt liiklust sõidukitele kogumassiga üle 8
tonni teedel, mille konstruktsioon on pinnase sulamise
tõttu nõrgenenud või kahjustunud. Liikluspiirang kehtib
teede seisukorra normaliseerumiseni.
Lugeda edukaks pakkumuseks hanke „Küttepuude ostmine“ laekunud pakkumuse ja hinnapäringute seast FIE
Arne Kruuse pakkumus hinnaga 26 eurot ruumimeeter.

H

ea elanik, alustades valla arengukava täpsustamisega aastani 2020, annaks võimaluse tudengile meie koduvallast kasutada ühte eeltöö lõiku ka oma õppetöös materjalina, saades samas vastu tudengite määratluse
valla hetkeseisust ja tulevikuvisioonist. See kava
on meie kõigi jaoks ja kaasamõtlemine ning kaasaütlemine on iga vallakodaniku südameasi.
Vastates valla kodulehel, raamatukogudes,
kultuurimajades, koolimajas saadaolevale küsimustikule, olete juba oma arvamusega arengukava koostamisele natukegi kaasa aidanud. Põhikoolis kirjutavad meie nooremad vallakoda-

nikud kirjandi “Millisena näen oma koduvalda
aastal 2020”.
Vastamisel märkige ristiga igas reas arvamus, mis teie arvates olukorda kõige täpsemalt
väljendab.Vastuseid ootame Teilt hiljemalt 5.
maiks.
Jätke oma vastus sinna, kust sa selle saite või
kodulehelt võttes saatke käsi(postiga) vallamajja või meilile: palupera@palupera.ee.
Lugupidamisega EMÜ tudeng Heidi Heitur ja
Palupera vallavalitsus

Palupera koolilapsed uudistasid
Olustvere mõisat

19.04.2011:
Tunnistati edukaks Anes-Veod OÜ pakkumus (45 eurot
töötunni hind käibemaksuta) Palupera valla teede greiderdamisel.
Moodustati hajaasustuse veeprogrammi taotluste hindamiseks 2011 aastast Palupera vallas 6-liikmeline komisjon koosseisus: komisjoni esimees vallavanem Terje Korss,
liikmed pearaamatupidaja Merike Terve, vallasekretär Imbi
Parvei, sotsiaalnõunik Heli Elbson, maakorraldaja Tõnu
Kukk, vallavolikogu alatise maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni aseesimees Kaido Lokk.
Tunnistati edukaks OÜ Valga Tuletõrjeühing pakkumus (1482,75 eurot käibemaksuta) Palupera põhikooli ahju
ehitamisel.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot, üks toetus lapse
1-aastaseks saamisel 100 eurot, kaks kutseõppeasutuse/
kõrgkooli õpilase/tudengi toetust a´ 40 eurot, üks küttepuude toetus 65 eurot ja üks toetus lapsele prillide ostuks
65 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused maaomanikule
Hellenurme külas Koolitare kinnistule planeeritava elamu
projekteerimiseks.
Väljastati ehitusluba maaomanikule Räbi külas Metsa
kinnistule kalakasvatustiigi rajamiseks.
Väljastati ehitusluba maaomanikule Miti külas Oinamäe
kinnistul asuva taluhoone rekonstrueerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused maaomanikule Nõuni
külas Kullipesa kinnistul asuva elamu rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Peeti võimalikuks jagada kaheks eraldi katastriüksuseks
Miti külas Uue-Maksina kinnistu järgnevalt: Uue-Maksina
kü, suurusega 7,85 ha ja Suure-Maksina kü, suurusega
28,46 ha. Mõlemate kü sihtotstarve maatulundusmaa.
Väljastati projekteerimistingimused maaomanikule
Palupera külas Vabriku kinnistul asuva hoone rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.
Kehtestati Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise
tingimused ja kord.
Kinnitati märtsikuus toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 367,33 eurot.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

Q
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8. aprillil käisid Palupera põhikooli tublid õpilased preemiareisil Olustvere mõisas, milles
asub teenindus- ja maamajanduskool. Sõidu finantseeris Olustvere mõis projektist „Maal on
mõnus“.
Kohapeal võtsid meid vastu teeninduskoolis
turismindust õppivad neiud ja me läksime terve
grupiga leivakojaks ümber ehitatud vanasse aita
leiba vormima. Kõik nagu üks mees istusid laua
taga ja vormisid endale sobiva kujuga leiva. Kakukesi sai südame, lille, kitarri ja igasuguste
muude kujulisi. Õpetaja Valdis tegi kahekujulise ja arvas, et siis ta ei pea enam kellelegi kahte
hindeks panema. Lõpuks lükati meie meistriteosed ahju ja järgnes vestlus leiva tähtsusest, rahvakommetest ja vanadest uskumustest.
Pärast leivakoja külastust jagunes meie grupp
kaheks ja edasi tegutseti eri rühmades: sõideti
traktori ja hobuvankriga, vaadati üle loomad ja

tallid. Ruumis, kus olid läbi aegade eestlaste hobusevankrid makettidena välja pandud, oli uudistamist palju. Ühes ruumis leidsime eest ka
topiseid metsloomadest, metslindudest ja kaladest.
Seejärel suundusime käsitöökotta, kus meisterdasime nukke. Täpselt nii, nagu vanasti. Siis
aga viis tee mõisa peahoonesse, kus kõiki ootas
ees pidulik lõunasöök. Kui kõht oli täis ja meel
hea, valitses suur rahulolu. Kui peale lõunat riidesse panime, toodi kohale ka meie leivad, mis
olid kenasti krõbedaks küpsenud. Kes tahtis, sõi
kohe ära, kes tahtis, viis koju. Kõigile meeldis
see päev väga.
Aitäh õpetajatele, direktorile, Olustverele ja
tublidele õpilastele selle täiusliku päeva eest.

Q

Vallakodanikele pakutavad
teenused hooldekeskuses
Lõuna-Eesti Hooldekeskuses saab ka vallakodanik
kasutada massaažitooli, soovi korral helistada telefonil 50 672 54. Teenuse hind - 15 min/ 2.50 eurot.
Samas ka käteparafiin. 20 minutit mõlemale käele
soe parafiinmähis, kerge massaaž. Teenuse hind 3
eurot.
Info ja etteregistreerimine telefonil 50 672 54.
Kaasaegne HAMBARAVI kabinett. Vastuvõtt neljapäeviti, registreerida tel. 53 043 450.

Hellenurme vesiveski aknad puhtaks, säravaks
(veskimuuseumi suurpuhastus seestpoolt ja
ümbruse korrastamine väljastpoolt, akende
pesu, veskitubade koristus, riisumine, lammutamine kangiga). Talgujuht Mae Juske, tel. 520
5143, mae@veskivaramu.ee.
Teisipäeval, 3. mail korraldame Hellenurme
noortekeskuses heakorratalgud. Algus kell 17.00
noorteka juures. Tule ise ja kutsu sõbrad, vanemad ning võta reha ja hea tuju ka kaasa! Meeldetuletus – 1.mail kell 14 on huvilised oodatud Nõuni
noortetuppa, et osaleda noortevolikogu valimiste
arutelul.
Teeme ära talgupäevad 2011 toimuvad 7. mail
algusega kell 12.00:

Stokkeri meistrivõistlused

T

änav ustel Stok keri meistrivõistlustel
oli 5.-9. klassi õpilastel võimalus meisterdada
elektrimootori jõul liikuvaid
ning liival libisevat kuni 200
grammi raskust järele vedavaid veotraktoreid.
Kokku saabus üle Eesti üle 150 töö, millest finaali valiti 40. Palupera poisid saatsid tööõpetuse tunnis valmistatud 8 traktorit. Suureks rõõmuks pääsesid finaali ka Palupera põhikooli

Hajaasustuse veeprogramm 2011 on avatud
Valga maavanema korraldusega nr 215 (18.04.2011)
on kuulutatud avatuks hajaasustuse veeprogramm
2011 Palupera vallas alates 25. aprillist 2011.
Taotluste esitamise tähtaeg vallavalitsusele on 30.
mai 2011.
Programmdokumendi, taotlusvormide jm saab
tutvuda:http://www.eas.ee/index.php/avalikule-jamittetulundussektorile/avalike-teenuste-arendamine/hajaasustuse-veeprogramm/ueldjutt.
Lisainfo www.palupera.ee - Tähtis info.

SÜNNID
Maria Rimm
Mario Rimm

11. märtsil
12. märtsil

Kruusa Aboala puutöötalgud Paluperas (palgilõikus,
küttepuude hoiulepanek, vana aida koristus). Talgulistele saun. Talgujuht Alan Kruusa, tel.5212990, alan.
kruusa@mail.ee.
Neeruti külaplatsil, et korrastada külaplatsi ja remontida laululava. Talgujuht Tarmo Märss, tel. 5031425,
moisnikmees@hot.ee.
Nõuni küla talgud küla palliplatsil (riisumine, oksad,
võsa). Talgujuht Marika Viks, tel. 53465648, marika.
viks@mail.ee.
Nõuni end. biotiikide kallaste korrastamine (kunagi põlenud maja ehitusjäätmete likvideerimine, teisaldamine
eemale, võsa koristamine).
Talgujuht Teet Saul, tel. 5064291, hiiesalu@hiiesalu.ee.
Palupera küla talgud Pritsikuuri juures (küttepuude
hoiulepanek kuuri, pritsikuuri ja tee äärte koristus).
Talgujuht Evelyn Uuemaa, tel. 5227 830, evelyn.
uuemaa@ut.ee.
Võta kaasa kõik pereliikmed ja sõbrad-tuttavad, hea
tuju ja töötahe. Haara kaasa kindad, tööriistad, mis kodus
olemas ja vaja võivad minna. Õhtul Nõuni kultuurimajas
SIMMAN!

7. mail toimub Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, Elva Matkakeskuse ja Edelaraudteega
koostöös MATKAHOOAJA AVAÜRITUS – algusega
Elva Matkakeskusest
Elvasse toob Edelaraudtee rong Tallinnast ja Tartust!
BRONEERI MATK KINDLASTI KODULEHEL: www.vvvs.ee; www.
matkakeskus.elva.ee
Matkahooaja avaüritust toetab Leader Eesti programm

Palupera põhikooli õpilasesinduse pressiesindaja
HANNA-LIISA TAMM

kaks traktorit: Elari Kikkase ja
Mauri Kozlovski „Konn“ ning
Priit Tederi „ Suur Tõll“.
16. aprillil toimunud finaalis Maamessil kahjuks meie
poistel auhinnalisi kohti saada
ei õnnestunud, kuid omaette
saavutus on osalemine vabariigist 40 väljavalitu hulgas.
Palupera PK tööõpetuse õpetaja
ANDRES RATTASEPP

Q

Q

30. aprillil algusega kell 11.

algusega kell 10.00:

Q

Q

HEAKORRATALGUD KÜLADES

Hellenurme võrkpalliplatsidel (kogunemine seal või
noortekeskuse juures), et vanu traditsioone äratada.
Talgujuht Deivi Sarapson, tel. 5666 5643, deivi.
sarapson@gmail.com.

H.-L. TAMM

Palupera Vallavalitsuses

Palupera külatalgud
Laupäeval, 7. mail algusega kell 10.00 toimuvad
Teeme Ära raames Palupera külatalgud Palupera
Pritsikuuri juures. Aitame talvepuud kuuri panna,
külamaja koristada, tee ääri prahist puhastada jm.
Talgulistele pärast tööd supp, pirukad, jook. Kaasa
võtta töökindad, sõbrad ja hea tuju!
Talgute orienteeruv lõppaeg on kell 15.

Taskukohaselt kevad- ja
suvekaupa!
10. mail Hellenurme kultuurimajas kell 12–17 kasutatud riiete müük taskukohaste hindadega. Dressid
Taanist, riideid imikust alates, kõigile! Hinnad 0,10
eurost kuni uus kaup 5 euroni.
Samas võimalik osta sõbrale ka eriline kingitus,
ehteid, üllatusi!

Tulge tutvuma kooliga!
Palupera Põhikool ootab praegusi ja tulevasi
lapsevanemaid tutvuma kooli tegemistega 11.
mail 2011.
Võimalus osaleda õppetundides (9.30-14.55) ja
emadepäeva kontserdil (18.00).
Palupera Põhikooli õpetajad

Reedel, 6. mail kell 18.00
Hellenurme Kultuurimajas

emadepäevale pühendatud
KONTSERT.

Esinevad ansambel Kõueõied, väikesed
laululapsed ning televisioonis tuntust
kogunud Margit Tali.
KONTSERT ON TASUTA.

KULTUURIKALENDER
30. mai - kell 20 süütame palliplatsil VOLBRILÕKKE.
Lenda kohale luua seljas või tule jalgsi, valik on
sinu!
7. mai - kell 11 Teeme ära! talgud. Kogunemine
palliplatsil. Riisume ja koristame metsalust
okstest. Võta kaasa reha ja hea tuju! Õhtul aga
algusega kell 21 SUUR TALGUDISKO. Lahedat
tantsumuusikat läbi erinevate kümnendite. DJ
puldis Toomas Lääts. Talgulistele tasuta, teistele
pidulistele 2 EURi.

10. mai - kell 19.30 VÄIKE KONTSERT“ Sulle
laulan oma kaunimad laulud armas ema,
vanaema, naabritädi...“, millele järgneb etendus
„Naisevõtt“ Kanepi näitetrupi esituses(tasuta).
12. mai - METSISTUTUSTALGUD. Buss väljub
Nõuni parkimisplatsilt kell 17.30. Info: 5346 5648
Marika.

29. aprill 2011

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

PUKA
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www.puka.ee

Puka vallas on avatud hajaasustuse veeprogrammi taotlusvoor

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses
Väljastati kirjalikud nõusolekud Alajärve kinnistule
Kõlakoja rajamiseks ja Puka alevikus Nooruse tn 5 kinnistule imbväljaku rajamiseks.
Otsustati maksta sünnitoetust kolmele vanemale,
matusetoetust ühele taotlejale.
Otsustati maksta toimetulekutoetust seitsmele taotlejale, ühekordset toetust kolmele isikule kokku 104.- €.
Q

25.

aprillist algas hajaasustuse
veeprogrammi taotluste vastuvõtt. Programmi nõuetele vastav
taotlus tuleb esitada Puka vallavalitsusse hiljemalt 30. maiks 2011. Toetust saab taotleda vaid
olemasolevatele majapidamistele ning taotlejaks
saab olla füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete järgselt elab Puka vallas hiljemalt alates
1.01.2010 või mittetulundusühing või sihtasutus,
mille registrisse kantud asukoha aadress asub
vallas hiljemalt alates 1.01.2010 ning mille põhikirjaliste tegevuste hulka kuulub oma liikmete või elanike joogiveega varustamise tagamine

või täidetakse korteri- või veeühistu ülesandeid.
Programmi raames toetatakse hajaasustusega
piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:
• kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine
ja puhastamine;
• olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine hoonesisese veesüsteemiga;
• kaevude varustamine vee pumpamiseks
ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike elektritööde teostamine;

• rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• vanade puurkaevude tamponeerimine;
• vee kvaliteedi analüüs.
Informatsiooni programmi- ja taotlemistingimuste kohta saab Puka valla kodulehelt
(www.puka.ee ) või telefoniga kontaktisikult
Lea Madissov (telefon 518 7285, e-post: lea.
madissov@puka.ee).
Kontaktisik Valga Maavalitsuses Kersti Lepik
(telefon 766 6112, Kersti.Lepik@valgamv.ee).

Puka Spordiklubi
võitis maakonna
võrkpallimeistrivõistlustel kolmanda koha

Margareth Veske
Frida-Johanna Laks
Mia-Sylvia Laks
Kevin Ivask
Laura Eller

27. veebruaril
22. märtsil
22. märtsil
28. märtsil
20. aprillil

Lastekaitse vanemspetsialist MARIKA UIBO

Puka Spordiklubi koosseis: Gunnar Arak,
Ingemar Liigand, Riivo Sisask, Erki Marksoo, Tiit Rosenblatt, Raivo Russak, Margus
Savisaar, Martin Kalmus, Kristen Kõks, Kert
Kärner, Tanel Roht, Janno Jõela.

Vallaametnike puhkused
Maa- ja majandusnõunik Adu Kurg 02. mai - 15.
juuni (telefon 516 4931)
Vallasekretär Anita Kallis 02. - 27. mai (puhkuse ajal
tööl teisipäeviti, telefon 510 0177).

Algamas on Natura taotlusvoor
Taotlus postitatakse SA Erametsakeskus
Mustamäe tee 50 Tallinn 10621, digitaalselt allkirjastatult natura@eramets.ee või e-Pria portaalis. Lisainfo 683 6058, 683 6064.
Natura taotlusi aitame metsaomanikel vormistada 18.,19., 20. ja 23. mail Valgamaa Erametsaühingus Kesk 12(Valga maavalitsus) IV
korrusel kella 8.30-17. Info 5624 7325 helju.
leosk@valgamv.ee.
Natura aladel asuvate metsa-alade kohta
toetuste taotlemine on siiani olnud väga tagasihoidlik, toetust on taotlenud eelnevatel aastatel umbes 25% metsaomanikest. Valdav osa
metsaomanikke ei teagi, et nad asuvad Natura
alal. Metsaomanikud, palun vaadake üle oma
metsamajandamiskavad ja looduskaitsjate
poolt saadetud kirjad.
Natura 2000 alad Valgamaal on Otepää Loo-

Puka rahvamajas

duspark, Karula Rahvuspark, Koiva-Mustjõe
maastikukaitseala, Koorküla looduskaitseala, Soontaga looduskaitseala, Tündre looduskaitseala, Rubina looduskaitseala ja Karula
Pikkjärve maastikukaitseala.
Natura alasid võib olla veel suuremate
jõgede(Väike-Emajõgi, Õhne jõgi) ja järvede (Võrtsjärv, Tündre järv) ääres. Täpsem
info www.eramets.ee Taotlused all, kus on
olemas taotlusvormid ja Natura kaart, kuhu
katastriüksuse sisestamisel saab teada, kas kinnistu metsa-ala asub Natura alal. Küsige julgelt infot konsulentidelt (Enn Tomson, m. 511
5728, Andres Rõõmus, m. 516 3302, tugiisik
Helju Leosk 5624 7325).
HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Ka meie sammud loevad
17. aprillil toimus üle Eestilise südamenädala
raames liikumispäev „Sinu sammud loevad“.
Mitte ainult sellel päeval, kuid ka üldiselt
tehtud sammud, mis annavad füüsilist koormust, loevad kõik meie enda tervise hüveks.
Keegi tark mees kirjutanud, et tervise huvides
peaks inimene tegema päevas 10 000 sammu.
On kuidas on, kuid liikumine ei ole kellegile
kunagi paha teinud.
Palupera vallas koguti samme matkates
mõisast mõisasse. Meie valda on õnnistatud
kahe toreda, Palupera ja Hellenurme mõisaga,
mis asuvad üpris lähestikku.
Keskpäeval oli võimalus alustada mõlemast mõisast matk vastavalt oma võimetele.
Kes tegi ühe otsa, kes edasi-tagasi. Mõlema
mõisa juures oli kontrollpunkt, kus sai ennast
registreerida ja kosutavat spordijooki. Kohale
saabus üllatavalt palju liikumishuvilisi, täpsemalt 42. Nii suuri kui ka väikeseid, lähedalt ja
kaugelt. Lisaks kohalikele ka Elvast, Rõngust
ja Nõunist. Kõik osavõtjad said liikumispäevikud, kuhu saab kuu aja jooksul kirja panna
oma liikumised ja siis enda jaoks kokkuvõtted

SÜNNID

Toiduabi eesmärk on abistada Euroopa Liidus enim
puudust kannatavaid isikuid. Abisaajate määramise
aluseks on pereliikmete sissetulek ning toiduaineid
jagatakse abisaajale tasuta. Kui jaotatavast toiduabikogusest ei jagu kõigile õigustatud isikutele, siis
eelistatakse toiduabi jaotamisel üksikvanemaid,
vähemalt neljalapselisi perekondi ning puudega
inimesi (PRIA).
Puka vallavalitsuses jagatakse toiduabi igal tööpäeval kell 9.00 -16.00. Saabumata on veel helbed, nende jagamisest teavitatakse elanikkonda täiendavalt.

T

N
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Saabunud on toiduabi

sirguliina Keskkooli võimlas lõppesid
2011. a. Valga maakonna meistrivõistlused võrkpallis. Kolmanda ja neljanda koha
selgitasid Puka Spordiklubi ja Valgamaa Spordiveteranide Seltsi meeskonnad. Võitis Puka Spordiklubi 3:0 (25:18; 25:16; 25:10).

atura 2000 taotluste esitamise tähtaeg
2011. aastal on 2.-23. mai. Taotlus tuleb
esitada igal aastal uuesti. Hilinenud taotlusi saab esitada 24. maist 15. juunini, kuid sel
juhul vähendatakse toetuse summat 1% võrra
iga hilinenud tööpäeva kohta.
Toetust võib taotleda vähemalt 0,3 ha suuruse metsaala kohta mis asub Natura alal ja on
kantud keskkonnaregistrisse. Natura alal olev
metsa-ala peab olema looduses visuaalselt tuvastatav, samuti kinnistu piiri märgid looduses
olemas. Kui taotleja ei ole kantud Pria kliendiregistrisse, tuleb taotlejal taotlemise käigus
täita vormikohane avaldus, mille alusel taotleja
kantakse registrisse.
Toetuse määr piiranguvööndis on 60.08
eurot hektari kohta aastas ning sihtkaitsevööndis 109.93 eurot hektari kohta aastas.

Q

teha. Päeviku tagaküljele oli kirjutatud, mida
peetakse üldse liikumiseks. Kõigi muu tavapärase kõrval jäi silma, et liikumine on ka tantsimine.
Nagu ilm, oli ka kõigi osavõtjate meeleolu
suurepärane ja paljud lubasid liikumisharras-

tust jätkata. Olgu selleks siis lihtsalt igapäevane enda liigutamine või siis juba tavapärasel
kepikõnnil ümber Nõuni järvel.
Kohtumiseni ja nautige peale suusepärast
talve kaunist päikselist kevadet.
KALEV LÕHMUS,
Nõuni kultuurimaja arendusjuht

30. aprillil kell 16.00

Esinevad: Puka meesansambel, Viitina
meesansambel, Tõrva meesansambel, Valga
meesansambel Enelas, Hauka vägevad
Antslast, Rõngu meesansambel, Valga
naisansambel 50+, Puka naisansambel,
segaansambel U-tuur.
Sissepääs tasuta.

Kontrolli elukoha andmete
õigsust rahvastikuregistris
Rahvastikuregistri seaduse kohaselt peab isik eelkõige
ise hoolitsema oma elukoha andmete õigsuse eest
rahvastikuregistris. Täpsete elukohaandmete olemasolu rahvastikuregistris tagab kodanikule ladusama
asjaajamise ametiasutustega suheldes.
Oma elukoha andmete õigsust saab kontrollida
riigiportaalis www.eesti.ee rahvastikuregistri e-teenuseid kasutades. Antud lehelt tuleb valida kodanikule
mõeldud vaheleht ning siseneda portaali kas ID-kaardi
või internetipanga paroolidega. Oma elukoha andmete nägemiseks valige vasakuääre menüüst „Rahvastikuregister“ ning seejärel pakutavate päringute seast
„Enda andmete päring.“
Elukoha andmete muutumisel (püsivalt elama
asumine teise elukohta) tuleb esitada elukohateade
valla- või linnavalitsuse rahvastikuregistriga tegelevale
ametnikule (registripidajale).
Kuidas peaksid käituma ruumi omanikud juhul, kui
neile kuuluva ruumi aadressile on saabunud võõrastele isikutele adresseeritud kirjad, valijakaardid?
Kui isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv
ruum, aga isikul pole õigust omaniku ruumi oma
elukohana kasutada, isiku ruumi kasutusõigus on
lõppenud ja isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana,
siis on ruumi omanikul õigus esitada teade rahvastikuregistris olevate aadressandmete muutmiseks. Ruumi
omanik kinnitab oma allkirjaga asjaolusid, et isikul ei
ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana
ning isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.
Ruumi omanikul ei ole õigust omaniku õigustatud
nõudmist isiku elukoha andmete muutmiseks esitada,
kui isik elab omanikule kuuluvas ruumis või isikul on
õigus seda ruumi oma elukohana kasutada.

6

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

29. aprill 2011

www.sangaste.ee

Keeni kooli esindajad käisid
projektikohtumisel Poolas

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus

07.04.2011
• Kehtestati Restu külas asuva Kiisa kinnistu detailplaneering.
• Muudeti avalikuks kasutamiseks vajalike kohalike maanteede ja tänavate nimekirja.
• Kehtestati hoolduse seadmise ja hooldaja määramise kord.
• Muudeti osaühingu Sanva põhikirja.
• Taotleti keskkonnaministrilt luba Sangaste alevikus Nooruse
tänav 2 asuva kinnistu võõrandamiseks mittetulundusühingule Sangaste Asundused.
• Võõrandati mittetulundusühingule Sangaste Asundused
otsustuskorras tasuta Keeni külas asuv Vana katlamaja kinnistu.

Sangaste Vallavalitsuses
Kehtestati ajavahemikul 8. aprill - 15. mai Sangaste vallateedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8
tonni.
• Väljastati ehitusluba Sangaste Vallavalitsusele Sangaste
alevikus Kooli tänav 3 kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimiseks, Sangaste Vallavalitsusele Keeni külas asuval Kooli tee
2 kinnistul mänguväljaku rajamiseks, aktsiaseltsile Sanwood
Keeni külas Põhjamaa kinnistul asuva ehitise laiendamiseks ja
Põhja-Tallinna Valitsusele Mäeküla külas asuval Piiri puhkekeskuse maaüksusel mäesuusanõlva rajamiseks.
• Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti Energia
Jaotusvõrk Tiidu külas Orumäe kinnistu – Kuusiku kinnistu
lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks, osaühingule Eesti
Energia Jaotusvõrk Mäeküla külas Kivestiku kinnistul asuva
elektripaigaldise kasutuselevõtuks ja Boris Šamarinile Sarapuu
külas Männa kinnistul asuva teraviljahoidla kasutuselevõtuks.
• Nõustuti Lauküla külas asuva 14,87 ha suuruse Karli maaüksuse ja Lauküla külas asuva 1,38 ha suuruse Kantsi maaüksuse
riigi omandisse jätmisega riigi reservmaana.
• Nõustuti Keeni külas asuva Väike-Pauska katastriüksuse
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Väike-Pauska
ja Suur-Pauska.
• Nõustuti Keeni külas asuva Saarde 1 katastriüksuse ja
Põhjamaa katastriüksuse liitmisega üheks katastriüksuseks
nimega Põhjamaa.
• Eraldati vallaeelarve reservfondist 3960 eurot Lossiküla
külas lumekahjustuse tagajärgede likvideerimiseks, 350 eurot
Sangaste Raamatukogule teavikute soetamiseks, 350 eurot
Keeni Raamatukogule teavikute soetamiseks ja 384,16 eurot
vallavalitsuse kommunikatsiooni- ja kultuurikuludeks.
• Kehtestati koolikohustusliku õpilase, kelle elukoha aadressina on Eesti rahvastikuregistrisse kantud Sangaste vald, elukohajärgseks munitsipaalkooliks Keeni Põhikool.
• Kinnitati Keeni Põhikooli õppekoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe õpilase kohta 101,89 eurot kuus.
• Kinnitati Sangaste Lasteaia lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 192,58 eurot kuus.
• Otsustati lugeda üks isik korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste
sõidusoodustused kahekümne kolmele isikule kogusummas
475,59 eurot.
• Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kahekümne kahele isikule kogusummas
523,79 eurot.
• Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus neljateistkümnele
isikule kogusummas 1704,08 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 30 eurot.
• Määrati märtsikuu toimetulekutoetus neljateistkümnele
isikule kogusummas 1733,74 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 30 eurot.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32
eurot.
• Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 127,83 eurot.
• Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude
katmiseks toetus kolmele isikule kogusummas 132,24 eurot.
• Tehti pensioniametile ettepanek jätkata lapsele ettenähtud
peretoetuste maksmist lapse emale.
• Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
• Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele
isikule.
• Lõpetati ühe isiku üle seatud hooldus.
• Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.
• Väljastati ühele isikule liikumispuudega inimese sõiduki
parkimiskaart.
•

K

eeni kooli kolm õpetajat ning kolm õpilast viibisid 31.03-06.04 projektikohtumisel Poolas.
See oli partnerkoolide viimane kokkusaamine Comeniuse projekti „Õpime tolerantsust ühtses
Euroopas“ raames.
Poolas viibitud päevad olid huvitavad ning tihendasid veelgi meie omavahelisi sidemeid: kohtusime mõttekaaslastega ja leidsime palju uusi sõpru.
Külastasime kohalikke huviväärsusi ning kultuuriobjekte. Kõige eredamalt jäid meelde Tatra mäestiku suusakuurortid (Zakopane ja Gubalowka) ning
Wieliczka soolakaevandus. Viibimine 130 meetri
sügavusel maa all jättis kõigile erakordselt sügava
mulje, lisaks kaunid soolaskulptuurid ning väärikad
pühapaigad. Muljet avaldas ajalooline Krakowi linn
oma suursugususes. Väga vahva päeva veetsime Kružlova koolis, mil tuli ette kanda kodutööd,
võistelda teadmistekontrollis projektis osalevate
riikide kohta, jalg- ja võrkpallis. Mõistagi võitsid
spordivõistlused õpilaste võistkonnad. Samuti külastasime maavalitsust Grybowis, tutvusime kohalike vaatamisväärsustega ning saime osa Krynica
tervisekeskuse teenustest. Üliemotsionaalseks
kujunes lahkumisõhtu, mil paljudel tulid sõpradest
lahkudes pisarad silma.
Mis Poolas projektikohtumisel osalenud õpilastele meelde jäi?
Siiri: See oli üks järjekordne tore ja kasulik kogemus. Tutvusin Poolas vaatamisväärsustega, kuulsin selle ajaloost ja nägin palju uut ja huvitavat. Uus
minu jaoks oli ka peres elamine. Peretütrega saime

Detailplaneeringu kehtestamine

inglise keeles igapäevased asjad õnneks aetud.
Kuigi ülejäänud perekord inglise keelt eriti ei osanud, olid nad minuga väga sõbralikud ja kontrollisid
kogu aeg, et mul oleks kõik korras. Väga palju sain
Poolas oldud aja jooksul inglise keele praktikat. Kõik
partnerriikide inimesed olid ka väga toredad. Oli üks
mõnusalt veedetud nädal. Tüdruk, kelle perekonnas
ööbisin, oli Kataržina. Kõige enam meeldisid mulle
Tatra mäed ja Wieliczkas asuv soolakaevandus.
Arti: Eriti ilusad olid Tatra mäed, ise oleks tahtnud
seal ära käia, aga vaated olid ka võrratud. Peres, kus
elasin, oli 4 tütart. Maja oli suur ja ilus. Suhtlesime
inglise keeles, kui tarvis, siis ka käte ja jalgadega.
Reisimine avardab silmaringi ja keeleoskust, isegi
vene keelest oli vahepeal kasu.
Silver: Poolas sõites nägin iga natukese aja tagant
kirikuid, kõik nad olid erinevad. Perel, kelle juures
mina elasin, oli suur, 3korruseline maja. Tubade
seintel oli väga palju pilte Jeesusest. Peres olid ema,
isa ja kolm last. Peretütar Agniežka ja kogu pere
oli väga lahke. Perega suhtlemisel oli küll väikseid
probleeme, sest nemad inglise keelt ei rääkinud,
kuid vajalikud sõnad otsisid nad sõnastikust üles.
Kaks aastat on möödunud kiiresti ning õpilased ja
õpetajad leidnud palju sõpru ja mõttekaaslasi. Laienenud on projektis osalevate inimeste silmaring
ning muutunud maailmavaade ja suhtumine kaaskodanikesse. Arvame, et loodud kontaktid aitavad
meid veel edaspidi ning koostöö ei lõpe projekti
lõppemisega.
Keeni kooli projektimeeskonna nimel
VETE HAINSOO

Laululapsed esinesid edukalt konkursil
10. aprillil Otepääl toimunud konkursil “Valgamaa
laululaps 2011” said Keeni Põhikooli muusikaõpetaja Anu Varese laululapsed väga tihedas konkurentsis oma vanusekategoorias, 10-12aastate hulgas
Eleen Jääger (paremal) ja 16-18aastastest Karin
Eva Korka (vasakul) teise koha.
Lisaks Eleenile ja Karin Evale esindasid Sangaste
valda laulukonkursi lõppvoorus Egle Praosk ja Catharina Undrus.
Palju õnne kõikidele Sangaste valla laululastele ja
nende juhendajatele!

JÜRI RÜSÜLAINEN
(Valgamaalane)

03.03.2011
• Võeti vastu “Valgamaa omavalitsuste ühine jäätmekava aastateks 2011 – 2016”.
• Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks Mare
Liivamägi ja Saima Tell.
• Võõrandati mittetulundusühingule Sangaste Vabatahtlik
Tuletõrjeühing otsustuskorras tasuta tulekustutusauto GAZ
66 ja tulekustutusauto ZIL 131.

PLANEERINGUD

Sangaste Vallavalitsuse kultuurispetsialist
MERLE TOMBAK

MTÜ Kungla esitleb:

14. mail kell 19:00
Sangaste seltsimajas

PRODUTSENDID

Sangaste kirikus

21. mail kell 14.00

EELK Valga praostkonna

LAULUPÄEV

Lõbus ja kaunite kostüümide ja lauludega etendus
15 liikmeline keskkooliõpilastest ja tudengitest
muusikalitrupp toob lavale läbi muusika, tantsu,
kaunite kostüümide kuulsusjanu, ahnuse, sõpruse,
armastuse ning kentsaka glamuuri.

Rongkäik läbi Sangaste.
16 kollektiivi Valga – ja Tartumaalt.
Koorid Narvast, Tallinnast ja Soomest.
Instrumentalistid ja solistid.

MTÜ Kungla muusikalitrupp on tunnistatud kahel viimasel aastal Valgamaa parimaks harrastusnäitetrupiks.

Hea vallaelanik

Pilet 5 € (õpilased, pensionärid 3 €)

TEADE

17. mail algusega kell 14.00 toimub San-

gaste seltsimajas kohtumine väga huvitava
persooniga – külla tuleb LAGLE PAREK.
Ootame rohket osavõttu!

Ootame sind taas
SANGASTE VALLA TALGUPÄEVALE
7. mail kell 10.00 (Kogunemine 9.30)
Sel aastal vajame teie abikäsi Sangaste Lossi ja
Keeni pargi korrastamisel.
Korraldajad paluvad registreeruda Rait Elveti või
Merle Tombaku juures, siis on lihtsam talgusupi
valmistamist planeerida.
Võta kaasa reha, töökindad, ka paar saagi võiks
ühes talgukohas olla.

Sangaste Vallavolikogu 7. aprilli 2011. a otsusega
nr.10 kehtestati Restu külas asuva Kiisa kinnistu
detailplaneering. Planeeritav maa-ala asub Otepää Looduspargis, Natura 2000 alal.
Kinnistu suurus on 27,7 ha (katastritunnus
72401:003:0471). Detailplaneeringuga jagatakse
kinnistu kaheks maaüksuseks (I maaüksus suurusega 25,4558 ha, sihtotstarve maatulundusmaa
75% ja ärimaa 25% ning II maaüksus suurusega
2,6189 ha, sihtotstarve maatulundusmaa 100%).
Ehitusõigus antakse ühele maaüksusele (I mü.),
kuhu soovitakse arendada ja väljaehitada Kiisatamme turismitalu. Turismitalus soovitakse luua
erinevaid võimalusi majutuseks, ööbimiseks,
aktiivseks puhkuseks ning tutvustada erinevate
maade saunakultuuri. Planeeringu elluviimisega
ei kaasne olulisi majanduslikke, sotsiaalseid ja
kultuurilisi mõjusid ning mõju looduskeskkonnale ei kaasne.
Planeeringu avalikul väljapanekul 15.-28.02.
2011. a ettepanekuid ja vastuväiteid ei esitatud.

Hajaasustuse veeprogramm 2011
25. aprillil algas hajaasustuse veeprogrammi
taotluste vastuvõtt Helme, Karula, Otepää, Palupera, Puka, Sangaste, Taheva ja Õru vallas.
Programmi raames toetatakse hajaasustusega
piirkondades järgmisi hooneteväliste veesüsteemide rajamiseks vajalikke tegevusi:
• kaevude (puur- ja salvkaevude) ehitamine ja
puhastamine, kaevumajade ehitamine;
• olemasolevatest või uutest kaevudest joogiveetorustiku ehitamine ja selle ühendamine
hoonesisese veesüsteemiga;
• kaevude varustamine vee pumpamiseks
ja/või puhastamiseks vajalike tehniliste seadmete ja tarvikutega, sealhulgas selleks vajalike
elektritööde teostamine;
• rajatud hooneteväliste veesüsteemide teostusmõõdistamine;
• vanade puurkaevude tamponeerimine;
• vee kvaliteedi analüüs.
Alates 2011. aastast saab taotlejaks olla:
• füüsiline isik, kes rahvastikuregistri andmete
järgselt elab taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt alates 1.01.2010;
• mittetulundusühing või sihtasutus, mille
registrisse kantud asukoha aadress asub taotlusjärgses kohalikus omavalitsuses hiljemalt
alates 1.01.2010. Nende põhikirjaliste tegevuste
hulka peab kuuluma oma liikmete või elanike
joogiveega varustamise tagamine või täidetakse korteri- või veeühistu ülesandeid.
Täpsem info ja taotlusvormid on kättesaadavad
aadressil: http://www.valgamv.ee/web.nsf/est/
EEACFF349065B08E42257475002E920A
Lisainfo Sangaste Vallavalitsusest telefonil 52
99 058 või e-posti aadressil priit@sangastevv.ee.
Info Valga Maavalitsusest e-posti aadressil
Kersti.Lepik@valgamv.ee või tel. 766 6112.

Sangaste valla mälumänguturniir taas peetud
Sangaste valla mälumänguturniiri korraldasid ja
vedasid viis aastat Tiiu Ivask ja Aleksander Kikas.
Aasta alguses tundus, et viie aasta pikkune traditsioon ongi lõppenud, kuid märtsis võttis Sangaste
valla spordiaktivist Mati Raudsepp ohjad enda
kätte. Matil oli abiks poeg Martin.
Nii toimuski aprillis kolme võistluspäevaga turniir
viie võistkonna osavõtul. Võitsid taaskord Tiina
Liivamägi ja Airi Korbun, teiseks jäid Piret ja Virgo
Roose, kes on samuti kõikidest mälumängudest
osa võtnud. Kolmanda koha napsasid noored ja
uued võistlejad Keio Kaljumäe ja Reino Muttik.
Tubli 4. ja 5. koha said Tiiu Ivask ja Aleksander
Kikas ning Heidi Raudsepp ja Einar Toomemägi.
Suur tänu Mati Raudsepale, sest tänu tublidele
eestvedajatele jätkuvad meie vallas tänuväärsed
traditsioonid.
MERLE TOMBAK

Sangaste seltsimajas

6. mail kell 19.00
Emadepäevale pühendatud
Sangaste valla tantsupäev.
Laval Sangaste valla KÕIK TANTSUKOLLEKTIIVID.
Sekka laulu ja pillimängu.
Etteaste lasteaia mudilastelt.
Tule nautima ja kaasa elama!

KUULUTUSED

29. aprill 2011

KUULUTUSED

Teie teenistuses

porteAUTO

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

(kannab 4,5 t) koos

KRAANAGA
(tõstab kuni 2 t).

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

Kohalesõit poole
hinnaga.

Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee

tel. 76 68 292
Valvetel. 50 89 416.

Rõngu Pagar võtab tööle müüja. Info
telefonil 555 39 300.
Teemantpuurimine, teemantsaagimine, ventilatsioonitööd. Telef. 5393
7857

Otepää, tööpäevadel

nfo
Eeli
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Otsin koduabilist koristama palkmaja
Otepääl, tel 518 6503.
Pakun mais tööd haljastusbrigaadile
(mullatöö, muru rajamine, soovitavalt oma Bobcat). Samas pakun kuni
sügiseni tööd meessoost abilisele
tallu Vana-Otepääl (võsalõikus, muru
niitmine jm.)

Kohalik põllumajandusfirma võtab
rendile põllu- ja heinamaad, samas
pakutakse tööd raiemehele/halumasina operaatorile.
Vahetada 2-toaline kõigi mugavustega möbleeritud korter remonti vajava
maja vastu Otepääl või aedlinnas. 53
400 560

Südamlik kaastunne Marjule,
Heikile, Merlinile perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

ehitusest@gmail.com

11. juunil Haapsalu-Matsalu;
6. augustil Lätimaa.
Registreeruda 10.maiks telefonidel
7655 537, 7655 765.

Vaikus ja rahu on sinuga,
mälestus meiega.

Südamlik kaastunne omastele
kalli

ANNA RÄSTA

Südamlik kaastunne Kristjanile
perega armsa
vanaema ja ämma kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

Bergermaster OÜ

Sõbralikku ja lahket majanaabrit

ANNA RÄSTAT
mälestavad Pühajärve tee 8a
elanikud.
Südamlik kaastunne lähedastele.

GERTA KINKS

22.01.1926-15.04.2011

Tunneme südamest kaasa Kaile ja
Toonile ema ja vanaema

LEO KURG

21.07.1948-14.04.2011

VIRVE KURS

VIRVE KURSI
surma puhul.

26.07.1928 – 16.04.2011
Mälestame kauaaegset kaastöötajat
ja avaldame südamlikku kaastunnet
tütrele perega ja omastele.

Naabrid Aino, Enu, Hille, Jüri,
Viigi ja Hele.

Töökaaslased endisest Otepää
Tarbijate Kooperatiivist.

Südamlik kaastunne
Kristjanile perega kalli

Mälestame notar

ema

ANNA RÄSTAT

kaotuse puhul.
Kalev ja Anneli perega.

Südamlik kaastunne Ingridile ja
Kristjanile

Mälestame abivalmist inimest ja
head sõpra

ANNA RÄSTAT

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Tunneme kaasa Ingale ja Kristjanile
peredega.

Eesti Energia Võrguehitus AS

Perekonnad Astrid Mälk ja
Aeliita Aarnio.

ANNA RÄSTA

ema

Perekond Kivikas

Palupera Vallavolikogu ja
Vallavalitsus

Mälestavad perekond Kalev ja
Kuus, Hilja ja Heljo.

Mälestame kallist isa

Südamlik kaastunne Marjule ja
lastele

Südamlik kaastunne Marjule ja
laste peredele kalli abikaasa ja isa

HARRY ILVEST

HARRY ILVESE

HARRY ILVESE

kaotuse puhul.

11.11.1948 - 13.04.2011
Poeg Heiki perega

Avaldame kaastunnet Marjule,
Heikile ja Merlinile perega kalli
abikaasa, isa ja vanaisa

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Viivi perega

Eha ja Vello

surma puhul.
Karl perega

Meie sügav kaastunne Marjule,
Heikile, Merlinile, Jaanile ja kõigile
teistele lähedastele abikaasa, isa,
vanaisa ja venna

HARRY ILVESE

kaotuse puhul.
Mälestavad Hilja, Endla ja Silvia.

LEIDA TEDRE
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Merike perega

Langetame leinas pea hea sõbra

HARRY ILVESE

mälestuseks.
Südamlik kaastunne Marjule ja
lastele raske kaotuse puhul.

Mälestame head naabrimeest

vanaisa

HARRY ILVEST

Mälestame kallist venda

Avaldame kaastunnet perele.

HARRY ILVEST

mälestavad ja avaldavad kaastunnet lähedastele.

Evald ja Ingrid

Vend Jaan perega

Perek. Hendrikson ja Susi

Sügav kaastunne Kirstile kalli

Mälestame ja avaldame sügavat
kaastunnet kõigile lähedastele kalli

INDREK VÄHI
kaotuse puhul.

Meie kõige kallim – ema,
vanaema ja tädi

ANNA RÄSTA

13.02.1946 - 22.04.2011
on meie hulgast lahkunud.
Ärasaatmine toimub 29.04
kell 14.00 Otepää kirikus.

INDREK VÄHI
kaotuse puhul.

INDREK VÄHI
kaotuse puhul.

Sind võeti meie keskelt väga vara.
Ei antud aega lõpetada tööd.
Sa jätsid maha kogu maise vara
ja oled seal, kus igavene öö. (V.Osila)

Sõbralikku ja abivalmis naabrit

HARRI ILVEST

mälestavad ja avaldavad sügavat
kaastunnet abikaasale lastega ja
vend Jaanile perega
perekonnad Kelder, Möldre ja
Nurmoja.

ANNA RÄSTAT.

Südamlik kaastunne Inga ja
Kristjani perele ema, vanaema ja
ämma kaotuse puhul.
Endised töökaaslased majandikontorist.

Veel eile olid rõõmus elujaatus,
kel pooleli ja plaanis tuhat tööd.
Ei unes võinud aimata, et saatus
Su liivakella täna puruks lööb.

ANNA RÄSTA

13.02.1946 – 22.04.2011
Mälestame võitluskaaslast ja avaldame siirast kaastunnet abikaasale, tütre
ja poja perele, omastele.
Aarne, Mai, Ene/Märt, Vall/Üllar, Aime
/Markian ja Lea lastega.

Valus on taluda kesk kevade hurma
kaotuse valu ja surma.

Kallist abikaasat, isa,
vanaisa, äia

HARRY ILVEST
mälestavad abikaasa ja tütar
perega.

Sind leinama jääb kodumaja,
igatsema koduõu.

Südamlik kaastunne Marjule,
Merlinile, Heikile peredega
kalli abikaasa, isa, vnaisa ja äia

HARRY ILVESE
kaotuse puhul.

Ilse, Malle, Silva

Olid see, keda alati oodati,
kelle juures oli ikka soe,
kellel miski polnud liig raske,
kelle käsi oli alati toeks.

Südamlik kaastunne Ingridile ja
Kristjanile peredega kalli ema,
vanaema, ämma

ANNA RÄSTA

kaotuse puhul.
Aino, Kati, Maire, Tiiu, Maiu, Lea,
Irja, Maimu, Eha L, Eha V, Eha R.

On elu lühike,
on elu ainult viiv,
kesk maiseid askeldusi tõusev iil
ja luba küsimata askeldaja viib...

Siiras kaastunne Marjule kalli
abikaasa

HARRY ILVESE

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Sirje,
Evelin, Aime, Ene, Anne ja Peep.

Kaotus on valus,
mälestus jääb...

Siiras kaastunne Marjule ja
laste peredele kalli abikaasa,
isa, vanaisa ja äia

HARRY ILVESE
kaotuse puhul.

Luule, Marlin, Ene, Tiina

Virve ja Epp perega

Avaldame kaastunnet Ene
Reedile kalli

Siiras kaastunne Marikale lastega
ja vendadele kalli

Kõike võib tahta,
karta ja loota.
Seda, mis tuleb –
keegi ei oota.
Mida iial ei olnud –
võib ilmuda kohe.

Mälestame siirast ja südamlikku

Südamlik kaastunne Meinhard
Tedrele perekonnaga

Mälestame alati head ja abivalmis
Otepää notarit ja avaldame kaastunnet omastele.

HARRY ILVESE

surma puhul.

27.07.1938-22.04.2011

Omaksed

HARRY ILVESE

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus
SA Otepää Turism nõukogu

EERIK VALGEPEA

ema,

kaotuse puhul.

Pakume lambasõnnikut koos kohaletoomisega. Firma võtab rohumaid
rendile ja hooldamisele. tel. 56 666
900, vidrike@hotmail.com
Ostan mootorsõidukite vanad akud.
Võib pakkuda ka vanametalli. Hinnad
head ja raha kohe! Küsi infot. Tel.
5604 7481

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

Otepää AMS korraldab ekskursioonid:

Müüa remontimata korter 7,5 km
Otepäält. Tel. 5660 0738

Müüa kruusa, liiva, mulda ja killustikku. Tel. 5291 256.

506 7848

Ekskursioonid

Niidame teie muruplatsid murutraktori ja trimmeriga. Hekkide pügamine. Tel. 5200 838

Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 36 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 RM. Tel. 5394 6271

EhitusEST OÜ

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

30. aprillil algusega kell 9.00
Otepää AMS maja juures
kevadkoristus. Kaasa võtta reha.

Üürile anda lao-või tootmispind Pukas. Tel. 5669 6907

Müüa maja Otepää äärelinnas. Tel.
528 5159

OMANIKU JÄRELVALVE

Mapomets OÜ:

Teade

Müüa kuiva kütteklotsi ja puitbriketti, 5197 8500

Müüa või vahetada Tartu korteri vastu Nüpli külas 1 ha metsamaad. Tel.
5660 0738

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
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Toredat ja rõõmsameelset
naabrimeest

HARRY ILVEST

Südamlik kaastunne Kristinile kalli
isa

INDREK VÄHI
kaotuse puhul.

Ei leia lohutust, ei leia sõnu,
mis leevendaks leina ja valu.

Mälestame kallist sõpra

ANNA RÄSTAT
Südamlik kaastunne
omastele.
Salme perega, Tiiu ja Kalev

Ei leia lohutust,
ei leia sõnu,
mis leevendaks leina ja valu.

Ei leia lohutust,
ei leia sõnu,
mis leevendaks leina ja valu...

INDREK VÄHI

30.11.1966 – 17. 04. 2011
Mälestab ja tunneb südamest
kaasa lähedastele Otepää
Keskkooli 58. lend

Ei leia lohutust,
ei leia sõnu,

HARRY ILVES

mis leevendaks teie leina ja valu.
Oleme mõttes teiega Marju
lastega, kui jätate hüvasti oma
kalli abikaasa,isa ja vanaisa

Viigi, Rein, Evi, Toomas

Töökaaslased endisest Otepää
Kaubamajast ja Koidula, Helge.

Südamlik kaastunne Marjule
lastega abikaasa, isa ja vanaisa
kaotuse puhul.

HARRI ILVESEGA

Perekonnad Suiste ja Tõld

Kalda tänava naabrid

SA Otepää Turism

7A klass ja klassijuhataja

Avaldame kaastunnet omastele
kalli

Kallis Kristin,
oleme mõtetes Sinuga.
Tunneme kaasa kalli isa

Mälestame kooli koostööpartnerit
ja vilistlast ning avaldame
kaastunnet omastele

Südamlik kaastunne Kristinile kalli

Eluteest Sul väsis jalg
ja otsa lõppes elulõng.

isa

20.02.1935 – 1.05.2010

INDREK VÄHI
kaotuse puhul.

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

INDREK VÄHI

INDREK VÄHI

kaotuse puhul.

surma puhul.

kaotuse puhul.

Margit ja Kirke

Otepää Gümnaasium

7B klass ja klassijuhataja

EDGAR SARV

Mälestavad 1. surma-aastapäeval lesk ja pojad
peredega.

MITMESUGUST
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29. aprill 2011
Otepää Teataja toimetusele laekunud arvamusi-küsimusi

LUGEJA KIRJUTAB
Kuhu oleme jõudnud

OTEPÄÄ KAUBANDUSKESKUSES

NÄDALALÕPU PAKKUMISED
SÄÄSTUKAARDIGA

28. aprill
– 1. mai

tavahind hind säästukaardiga

Saslõkk klassikaline äädikamarinaadis 9.45 6.85
2kg Arke

Toored grillvorstid röstsibulaga

2.59

1.95

1.05

-.76

kg/ 3,43

kg/ 4.24

460g Nõo LT

Joogijogurt virsiku-banaani 1,5%

1kg Alma
Kook Pealinna 350g Eesti Pagar
Maasikas 500g Hispaania
Kirss-kobartomat 500g Hispaania

Kuivtoit koertele liha ja juurviljadega
Pesugeel

Darling 15kg
Mayeri Sensitive 1L

2.10 1.59
2.60 2.19
1.40 1.19
18.85 13.95
3.44

kg/ 4.54
kg / 4.38
kg/ 2.38
kg/0.93

2.25

Lisaks veel PALJU SOODUSPAKKUMISI SÄÄSTUKAARDI OMANIKELE!

VALIK kevad-suve

II KORRUSEL

VALMISRIIDEID JA JALATSEID!

EHITUSES
Kasvuturvas Biolan 80L
Istutusväetis Biolan 10L
Looduslik väetis Biolan 1L
Looduslik väetis Biolan 10L
Muruväetis Biolan 10L

3.19
6.75
1.65
6.45
6.85

L/ 0,04
L/0,69

L/ 0.65
L/ 0.69

LAI VALIK köögivilja-, lilleSEEMNEID ja lilleSIBULAID!

Otepää kandi uhkus on juba kaua Väike-Munamägi, mis on olnud talvel meelisobjekt
suusatamiseks paljudele kohalikele ja ka välisturistidele. Kuna Otepää on talvepealinn, siis
kohalikud ettevõtjad ootavad palju külalisi ja
pingutavad selle nimel. Sõitsin Väikese Munamäe tagaküljest alla 50 aastat tagasi ja käisin
eelmiselgi talvel iga nädal paar-kolm või rohkemgi korda seal sõitmas.
See oli nauding nii minule kui ka paljudele
teistele võtta ülevalt hoogu, laskuda järsemast
nõlvast alla, sõita ümber trafoputka uuesti üles
tõstuki poole ja siis vahetult enne tõstukit hoog
nullida.
Sõitjaid oli nii naaberriikidest kui ka kaugemalt. Osalesid ka noored mäesuusatajad,
kellele Väikese Munamäe nõlvad olid harjutamiseks sobiva kaldega. Ka paljud Otepää
poisid kõndisid, lumelaud kaenlas, Väikesele
Munamäele. Nüüd pole neil vaba ajaga midagi
peale hakata, sest Kuutsemäele sõiduks et jätku aega ja raha.
Nüüd on Väikese Munamäe mäesuusakeskus
suletud tänu üliagaratele looduskaitsjatele.
Oma panuse selleks on andnud kohalik looduskaitsja Priit Voolaid, kes on takistanud selle
ala ettevõtjat Aare Tammet. Kõik me teame,
et Väike Munamägi asub Otepää looduspargi
territooriumil, aga probleeme peaks olema
võimalik lahendada normaalselt, mitte ettevõtjale soolaste trahvide määramisega. Paregu on
nii, et käputäis looduskaitsjaid ajab seadustes
punkte taga, tekitades sellega tuska paljudes
talispordi harrastajates.
Kui Väikese Munamäe suusakeskus kaob Eesti talispordi kaardilt, on see korvamatu kaotus.
Praegu käivad väga paljud Võrumaal Kütiorus
ega tule Otepääle. Ise käin mitu korda nädalas
Kuutsemäel, aga nädala keskel on seal järsemad nõlvad suletud.
Olen paljudelt sõpradelt küsinud, kumb

rohkem meeldib, kas kuulata looduskaitsjate
soovitusel linnulaulu või sõita talvel Munakalt
alla? Loomulikult tahavad nad sõita.
Mäesuusatamine Väikesel Munamäel on
olnud Otepää sümbol. On absurdne, kui mõne
üliagara looduskaitsja pärast see kaob!

Kõrguste vahe 70 m.
Kõrgus merepinnast 207,5 m.
Pikim laskumisnõlv 450 m.
2 ankurtõstukit 440 m / 2800 inimest tunnis.
Otepää kõrgustiku idaosas asub kuplikujuline
Väike Munamägi. Kohe pärast maailmasõja tolmu hajumist leidis grupp Eesti mäesuusaentusiaste omale sobiva harjutamiskoha. Pole ime, et
just Väike Munamäe mitmekesised nõlvad nende meeste pilku püüdsid. Mehed oskasid mäge
hinnata. Suur kõrgustevahe, erineva profiiliga
nõlvad, kaugus Otepääst (vaid kiviga visata!) ja
hea ligipääsetavus said tookord otsustavaks.
Mäel on suusatamisega tegeletud alates 1947.
aastast.
Väike Munamäe ajalugu mäekeskusena on
olnud pikk ja põnev. Läbi aegade teatakse mäge
kui tõsist sõidukohta. Siin on korraldatud Eesti
meistrivõistlusi mäsuusatamises, kiirlaskumises
ja lumelauasõidus.“

Väikese Munamäe suusakeskuse kodulehelt
munakas.ee võib lugeda: „Munamäe suusakeskuse juhtkond otsustas pärast 2010. aasta
meeleolukat hooaega oma maailmavaadet
kaasaegsemaks ja rohelisemaks muuta.
Pikaajalise selgitustöö tulemusena jõudsime
äratundmisele, et Väike Munamägi, kui üks
looduspargi sümbolitest, peaks tõepoolest
olema kaetud ilusa metsaga, kus loodusesõber saaks linnulaulu nautida.
Alates 2011. aastast demonteeritakse sinna
kogunenud tehnilised jäätmed loodusest ja
asemele kasvab ilus mets.
Tule sinagi nautima linnulaulu meie rahulikku ja rohelisse loodusesse.“

Kommentaar
Kindlasti ei ole Väikesel Munamäel kujunenud
olukord meeltmööda ka looduskaitsjatele.
Väikese Munamäega seotud probleemid on
mitmetahulised ja loomulikult on looduskaitse
siinseid arenguid mõjutanud, kuid väär on
näha looduse kaitsjaid neis pearolli täitjatena.
Munamäe suusakeskuse arendamine eeldab paremat koostööd erinevate osapoolte
vahel ja kahjuks ei ole see juba mõnda aega
laabunud. Tänavune talvehooaeg mööduski
Väikesel Munamäel teisiti. Tõepoolest ei näe
me siin harjumuspärast pilti suusahuvilisi
teenindavast mäesuusakeskusest. Kurb on
vaadata, kuidas väidetavalt Eesti parimaid
laskumisnõlvu pakkuval mäel on aastatega

30. aprillil toimub Otepää Spordihoones naiste tervisepäev. Tervisepäev on pühendatud
südamenädalale. Tervisepäev on kõigile osalejatele tasuta.
Otepää Tervisekeskuse juhataja Marika Tirmaste sõnul on naiste tervisepäeva motoks on
sellel aastal “Miks naise süda valutab?” “Tervisepäeva eesmärk on teavitada naisi nende
endi südamemurest – põie pidamatusest,”
ütles Tirmaste. “Kuna seda probleemi saab
parandada ka treenimisvõtete ja harjutustega,
siis on tervisepäeval kavas tutvustada mitmesuguseid treeninguid.”
Probleem puudutab naisi erinevates eluperioodides. Kaebus tekitab elukvaliteedi langust
ning füüsilist ebamugavust. Tahtmatu uriinileke (põiepidamatus) ehk stressinkontinents
tekib enamasti pärast füüsilist pingutust. Füüsiliseks pingutuseks võib olla näiteks köhimine, aevastamine või naermine. Põiepidamatus
tähendab tavaliselt vaid väikest uriinileket,
kuid sõltub sellest, kui täis on põis kõhusisese
surve hetkel. Seda seostatakse üldiselt vaagnapõhjalihaste nõrgenemisega.
Korrapäraste ja õigete vaagnapõhjalihaste
harjutustega on võimalik 3-6 kuu jooksul
parandada või isegi ravida kuni 70% kerge
ja keskmise raskusastmega põiepidamatu-

se juhtudest. Harjutused aitavad taastada
kontrolli kusitit suletuna hoidvate lihaste
üle. Alustada ei ole kunagi hilja – isegi 70- ja
80ndates eluaastates saate sümptomeid leevendada. Lisaks esineb rohkem kui pooltel
üle 50aastastest naistest mingil määral vaagnaelundite prolapsi ehk allavajet. 80aastaseks
saades on üks kümnest naisest pidanud läbi
tegema allavaje tõttu operatsiooni. Kindlasti
vajavad lihased treenimist ka pärast vaagna
piirkonna operatsioone.
Väga populaarsed treenimisvõtted on bodybalance ja zumba. Bodybalance on keha
ja vaimu treening, mille käigus sooritatakse
rahuliku muusika saatel harjutusi ja venitusi,
mis põhinevad jooga-, tai-chi ja Pilatese tehnikatel. Treening annab mõnusa koormuse
ning lisaks sellele tugevdab lihaseid, arendab
lihastasakaalu ning painduvust ja parandab
SUURIMAD TÄNUD
Valve Uibole ja Aili Kontsale, kes aitasid nõu ja jõuga
kolme vabatahtlikku kangastelgedel istumisaluste
kudumisel heategevusürituseks “ Istumisalused XI
noorte laulu- ja tanstupeo
Ehe maa ja ilm”.
Aet, Tiia ja Triinu.

rajatud võimalused jäetud ajahamba pureda.
Oluline on aga rõhutada, et ajalooliselt on
Väikesel Munamäel looduskaitse ja mäesuusatamine kenasti koos eksisteerinud, sealjuures
kahandamata kummagi tähtsust sümbolina ja
kahjustamata selle mainet. Näeme seda võimalust ka tulevikus, ja seda eelkõige olemasolevate laskumisvõimaluste kasutamise läbi.
Ainult sellisel moel saaks korraga arvestada
nii linnulaulu nautijate kui mäesuusatajate
huvidega.
PRIIT VOOLAID, looduskaitse bioloog, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon

250 EUR/

rühti. Treeningus on oluline roll hingamisel.
Zumba tunnine treeningprogramm sisaldab
peaaegu kõikide tuntud ja vähemtuntud ladinaameerika tantsude, lisaks kõhutantsu, hip-hopi,
tango jt. tantsude elemente ning kogu treening
kulgeb 10-15 erineva tantsuloo saatel, kiirete ja
aeglasemate rütmide vaheldudes. Samal ajal
lisatakse märkamatult lihaskoormust tõstvaid
aeroobikaelemente. Mainitud treening on ideaalne naisele, kes soovib tantsulisemat ja kiiremas tempos programmi.
Näidistreeningud Otepää Spordihoones 30. aprillil
Füsioterapeudi treening - 12.00 -13.00
Zumba treening - 13.15 -14.15
Bodybalance - 14.30-15.30

Täiendav info kohapeal.
Tervisepäeva korraldab Otepää Tervisekeskus, toetavad Otepää Vallavalitsus, Dermoshop OÜ, Bayer OÜ,
AB Technology.
MONIKA OTROKOVA

Baltic Cup’il selgusid Eesti meistrid
Märtsis toimus Soomes, Suomutunturis mäesuusatamise Baltic
Cup, kus selgusid ka Eesti meistrid täiskasvanute, juunioride, A ja B
vanuseklassis. Baltic Cup on Eesti, Läti ja Leedu mäesuusatajate ühine
võistlus, mida kordamööda korraldavad need riigid. Tänavu oli peakorraldaja Leedu Suusaliit. Kokku osales 137 võistlejat.
Ajavõttu võis reaalajas jälgida Läti Suusaliidu kodulehel www.infoski.
lv ning sinna pandi iga päev ka võistluste pildid. Võistluste protokolle
saab näha http://www.infoski.lv/kalnusleposana/sacensibu-kalendars/
2010-2011-gada-sezona/marts/baltic-cup/
Otepää ja Otepää ümbruskonna laste tulemused Baltic Cup-il olid
järgmised:
TD
TD
TB
TA
TA
TC
PB
PB
TC
TA
PD
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Väike Munamäe tehnilised andmed

JUHAN AART

Vanuseklass ja nimi

Ootame teid
aadressil Otepää

ka palju puid maha, kus siis looduskaitsjad olid?
Väikesel Munamäel on liiga vähe ruumi. Algajatel
polnud seal midagi teha.
Vallavalitsus peaks midagi ette võtma, et lahendada Väikese Munamäe probleem.

Otepää Tervisekeskus kutsub naisi tervisepäevale

Kallid otepäälased!
Rae Kebabil on hea meel oma peatse üheaastaseks saamise puhul
tänada nii oma häid püsikliente
kui ka harvemaid uudistajaid. Teie
meeleheaks toome oma kohvisortimenti Miko kohvi, mahedamaitselise espressokohvi Belgiast, mis
on röstitud vastavalt Itaalia traditsioonidele. Külastajail on võimalus
valida espressot, lattet, capuccinot,
mocchachinot, kakaod, kuuma
šokolaadi – ja seda kõike suurepäraste hindadega (kohvi hind alates
1.10).
Kuna meie pakume traditsioonilisi kebabi-tooteid loomalihast, siis
kanaliha sõpradele pakume alates
maikuust erinevaid päevapraade
hinnaga alates 2.36, mis sisaldavad põhikomponendina kanalihapihvi või juustu ja singiga täidetud
kanafileed. Lisaks nendele toodetele ootab külastajaid ka valik uusi ja
isuäratavaid snäkke.

Miks üldse looduskaitsjad lubasid Aare Tammel
sellise keskuse rajada?
Tehvandi suusahüppetrampliini ehitamisel võeti

Koht ülisuurslaalomis

Carmen Piho
Yoko Nikola Lüdimois
Tuule Laine
Greete Poderat
Anna-Liisa Kärson
Tormis Laine
Kevin Padar
Kert Riitsalu
Katre Luikme
Liis Urman
Erik Sume

9
14
6
4
1
5
8
6
8

suurslaalomis

11
13
4
6
1
3
8
4
7
1

6
12
5
4
5
1

slaalomis

6
2
7

Eesti meistrivõistluste arvestuses tuli tüdrukute A-vanuseklassis
kõigil kolmel alal võitjaks Greete Poderat. Nooremates vanuseklassides
toimusid meistrivõistlused varem Kuutsemäel. Noortemeistriteks ülisuurslaalomis tulid C-klassis Tormis Laine, Katre Luik, B-klassis Tuule
Laine ja Kevin Padar.

Kevadlaat – näitus
Otepää AMS-i esisel väljakul

14. mail kell 8.00.

