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Talvepealinnast saab talvepealinn
siis, kui tuleb lumi ja suusatajad

www.otepaa.ee/ot

L

õpuks on talv ka talvepealinna Otepääle jõudnud. Möödunud aasta lõpus valitsenud vihmased ilmad on läbi, roheline muru on
kaetud kõikjal lumega. Mõnel päeval
on kolme-nelja miinuskraadiga päikeseline ilm, siis aga tuleb taas sula, ent
siiski lumesaju ja tuisuga.
Ilmaennustajad lubavad jaanuari
teise poolde isegi kuni -18 kraadist
külma. Nii peaks olema võimalik talvemõnusid nautida küll.
Mitmes kohas on tööl lumekahurid
ja looduslikku lisalundki võiks juurde
tulla. Aga juba on võimalik üht-teist
aktiivselt ette võtta. Murdmaasuusatajaile on Tehvandi Spordikeskuses
avatud murdmaasuusarada, millel on
nii vabatehnika- kui ka klassikajälg.
Rada on valgustatud kella 21-ni. See
rada on raske reljeefiga ja sobib eelkõige treeninguteks.
Tavasuusatajale on sobivam Kääriku-Sihva-Kääriku valgustatud suusarada. Ka Tartu maratoni rajal on võimalik suusatada.
Mäesuusatajaid ja lumelaudureid
ootab Kuutsemäe mäesuusakeskus.
Nõlvad on lahti 11-19ni. Kohapeal
laenutatakse mäesuusa- ja lumelaua-

Head Otepää piirkonna
SAUNAomanikud!
Juba III saunamaraton kuumas
talvepealinnas Otepääl toimub

varustust ning võimaldatakse mäesuusa- ja lumelauaõpet.
Ansomäe mäesuusakeskuses on
kella 11-20ni avatud samuti 2 nõlva.
Siingi laenutatakse varustust ning pakutakse mäesuusa- ja lumelauaõpet.
Hooaeg on alanud kesklinnas
asuvas Otepää Snowtubingu pargis.
Lisaks tuubiradadele ootavad lapsi
ka lumekarussell ja tasuta kelgumägi!

Kelgutada saab oma kelkudega
kesklinna vahetus läheduses Neljakasemäel (Tehvandil). Mägi on valgustatud igal õhtul 21ni. Kõrval asuvast Karupesa Hotellist saab kelke
ka rentida.
Tehvandi talvine 9 rajaga Disc
Golf´i park on samuti avatud. Rada
algab ca 100 m lasketiiru tribüünist
Munamäe poole. Ilusat lumist maastikku saab nautida Tehvandi K90

hüppemäe vaateplatvormilt, mis on
avatud laupäeval ja pühapäeval 1116, broneerimisel üks päev ette ka
muudel aegadel, kui grupis on vähemalt 10 inimest.
Kõikvõimalikku talispordivarustust rendivad ning hooldavad mitmed
firmad Otepää linnas ja ümbruskonnas.
Lumi on kohal, tulge Otepääle!

12. veebruaril.
Eelmisel aastal võttis Saunamaratonist osa 65 võistkonda ja
208 osalist ning tagasiside
Otepää saunade kohta oli
väga hea.
Ootame ka sellel aastal teie sooja
osavõttu saunamaratonist.

OT

Võta ühendust ja uuri täpsemini:
765 5212;
509 7795, Sirje.Ginter@otepaa.ee

PROGRAMM

21. - 22. JAANUAR 2012

REEDE, 20. JAANUAR
19.00 Avatseremoonia ja sprindivõistlus
hooldemeeskondadele
20.00

Eesti KV suusahüpetes

20.00
22.00

After Ski „Ski, sun and fun“ Oti pubis
„Klubikarikas 2012“ Ööklubis Comeback

LAUPÄEV, 21. JAANUAR
12.00 NAISED sprindi kvalifikatsioon 1,2 km KL
12.25 MEHED sprindi kvalifikatsioon 1,4 km KL
14.30 NAISED sprint ¼ finaal (5x6)
14.55 MEHED sprint ¼ finaal (5x6)
15.23 NAISED sprint ½ finaal (2x6)
15.33 MEHED sprint ½ finaal (2x6)
15.45 NAISED sprint finaal (1x6)
15.55 MEHED sprint finaal (1x6)
16.05 Lilletseremoonia NAISED (1-3)
16.10 Lilletseremoonia MEHED (1-3)
13.00 - 14.00 Freestyle suusa – ja lumelauavõistlus „Battery Jam“
16.00 - 18.00 Tartu Maratoni ühistreening
Tehvandi-Marjamägi-Tehvandi ca 17 km
16.30 - 20.30 Raadio Sky Plus suusapidu koos ansambliga “The Sun”

20.00
21.00

After Ski „Ski, sun and fun“ Oti pubis
„Klubikarikas 2012“ Ööklubis Comeback

22.00 - 01.00 Tartu Maratoni „Pidu suusabaasis Smilersiga“

www.fiscrosscountry.com

www.owc.ee
OTEPÄÄ MK PEASPONSORID

AMETLIK MEEDIAPARTNER

AMETLIK LUMEVEO PARTNER

AMETLIK TV PARTNER

PÜHAPÄEV, 22. JAANUAR
11.45 MEHED 15 km KL, eraldistart
13.10 Lilletseremoonia MEHED (1-3)
15.15 NAISED 10 km KL, eraldistart
16.15 Lilletseremoonia NAISED (1-3)
11.00 - 12.00 FIS 1st World Snow Day Tartu Maratoni lastesõit
Tartu Maratoni rajal (500m kuni 3 km)
13.30 - 14.15 EMT Harrastajate meistriklass 5 km KL

20.00

www.owc.ee • www.facebook.com/owcup • www.1182.ee

After Ski „Ski, sun and fun“ Oti pubis

Piletid müügil PILETILEVI müügikohtades üle Eesti!
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

13. jaanuar 2012

www.otepaa.ee

Nelja valla koostööpiirkonna loomine

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
22.12.2011
Otsustati moodustada Otepää valla noortevolikogu ja kehtestati noortevolikogu põhimäärus.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse struktuur, teenistujate koosseis, palgaastmed ja palgamäärad.
Lõpetati Otepää valla 2012. aasta eelarve I
lugemine.
Otsustati sihtotstarbeliste eraldiste laekumine
ja nende lisamine Otepää valla 2011. aasta eelarvesse.
Otsustati delegeerida ruumiandmete seadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud
küsimuste lahendamine.
Otsustati lõpetada spordikomisjoni, kultuurikomisjoni, haridus- ja noorsootöökomisjoni
tegevus ja moodustati haridus-, kultuuri- ja
spordikomisjon.
Valiti haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni
esimeheks Aivo Meema.
Valiti haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni
aseesimeesteks Luule Saar, Enn Sepma.
Kinnitati Otepää Vallavolikogu haridus,
kultuuri- ja spordikomisjoni koosseis: Külli
Uibo, Marko Tiirmaa, Silver Eljand, Silver
Rõõmussaar, Ivika Nõgel, Ivari Viigimets,
Toomas Liiva.
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Otepää Vallavalitsuses
21.12.2011
Muudeti Otepää Vallavalitsuse korraldust nr
2-4-539.
Peeti võimalikuks jagada Kellamäe katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Peeti võimalikuks jagada Kuldpõllu katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Jäeti rahuldamata korraldatud jäätmeveoga
mitteliitunuks lugemise taotlus kolmel isikul.
Kinnitati Otepää Muusikakooli töötajate koosseis.
Anti luba OÜ-le Ilutulestiku Keskus Arnika
korraldada 31.12.2012 alates kell 24.00-01.01.2012
kell 00.15 ilutulestik Otepää vallas.
Määrati eluruumide kohandamise toetus ühele
vallakodanikule.
Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule kogusummas 384 eurot.
Määrati ühekordne toetus neljale vallakodanikule kogusummas 161 eurot.
Väljastati sõidukikaart FIE-le Endel Käär taksoteenuse osutamiseks.
Peeti võimalikuks jagada Vahe-Kellamäe
katastriüksus kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed,
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed.
Määrati Otepää valla Sihva külas 6224 m² suuruse Jussi katastriüksuse kasutamise sihtotstarbeks 100% elamumaa.
Kinnitati kaasomanike Eve Mahhov ja Ivo
Mahhov taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas, Vana-Otepää küla, Krepi kinnistule elamu ja abihoone projekti koostamiseks
Väljastati Kadri Aderile ja Margus Mustale
ehitusluba Otepää valla Otepää linnas uus tn 7
katastriüksusele üksikelamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Priit Jaaganti saunale
asukohaga Otepää vald Tõutsi küla, Joosti.
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29.12.2011
Väljastati kasutusluba Otepää vallale,
Tervisekeskuse liftišahtile asukohaga Tartu mnt
2 Otepää vald Otepää linn.
Väljastati Herko Suntsile ehitusluba Otepää
valla Kastolatsi külas Veski-Uandi katastriüksusele abihoone püstitamiseks.
Väljastati Herko Suntsile ehitusluba Otepää
valla Kastolatsi külas Veski-Uandi katastriüksusele üksikelamu püstitamiseks.
Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule
summas 128 eurot.
Määrati sünnitoetust kahele vallakodanikule
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Otepää Vallavalitsuses saab tööd

sporditöö spetsialist
Töö kirjeldus:
•
peamisteks tööülesanneteks on valla
sporditöö organiseerimine ja koordineerimine
Nõuded kandidaadile:
•
kõrgharidus
•
inglise keele oskus kõnes ja kirjas, soovitavalt teise võõrkeele oskus suhtlustasandil
•
valla spordirajatiste, liikumis- ja matkaradade arendamine
•
spordiürituste korraldamine
•
valla noorte sporditegevuse koordineerimine, sh klubidega suhtlemine, klubide rahastamise ja toetamise koordineerimine
Kasuks tuleb:
•
teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsuse ametiasutuses
•
kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus
ja hea suhtlemisoskus
•
hea pingetaluvus
Omalt poolt pakume:
•
huvitavat ja vastutusrikast tööd
•
enesetäiendamise võimalusi
•
sõbralikku kollektiivi
•
konkurentsivõimelist palka
Kandideerimiseks saata hiljemalt 22.01.2012.a oma sooviavaldus ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee
Lisainfo tel: 766 4825; 515 7487

Otepää loob noortevolikogu
Otepää Vallavavolikogu võttis oma 22. detsembri
istungil vastu Otepää noortevolikogu moodustamise
ja põhimääruse.
Otepää noortekeskuse juhataja Kadri Orav ütles,
et noortevolikogu on vabatahtlik ühendus, mille
põhitegevuseks on võimaldada noortel aktiivsemalt
osaleda ühiskondlikus elus. Noortevolikogu tegeleb
Otepää valla noorte seisukohtade väljaselgitamisega
valla elu suhtes ning nende seisukohtade esitamisega
vallavolikogule ja -valitsusele.
„Maksimaalne liikmete arv noortevolikogus on 13
liiget,“ selgitas Orav. „valimised toimuvad selle aasta
veebruari esimesel nädalal, kandideerimisõigus on
Otepää valla territooriumil elavatel noortel vanuses
13-26 eluaastat.“
Noortevolikogu tööd juhib noortevolikogu esimees.
Noortevolikogu tegevust rahastab Otepää vald ja Eesti
Noorsootööühenduse Liit, osa rahastusest saadakse
projektidest.
Volikogu esimees Aivar Nigol ütles, et Otepää
vallavolikogu tunnustas noorte algatust ning toetab
igakülgselt noorte initsiatiivi noortevolikogu moodustamiseks ning selle kaudu noorte osa suurendamises
kohaliku elus küsimustes.
„Noorte roll võiks volinike arvates olla tunduvalt
suurem kui seda on olnud senini, algatus luua noortevolikogu peaks noorte aktiviseerimisele märkimisväärselt kaasa aitama,“ ütles Nigol. „Noored on Otepää valla tulevik ning noortevolikogu moodustamine
on tee parema ja noortesõbralikuma Otepää poole.“
Aivar Nigoli sõnul näevad vallavolinikud noortes
partnereid, kelle mõtted ja soovid vallaelu korraldamise küsimustes on teretulnud ning aitavad kaasa
Otepää valla arengule ja elukeskkonna kujundamisele
ka noorte huvidest lähtuvalt.
Tutvu Otepää noortevolikogu põhimäärusega:
http://avalik.amphora.ee/otepaa/document.
aspx?id=54456

MONIKA OTROKOVA

Otepää TERVISEKESKUS
Mina olen Andrei
Uksov. Olen sündinud ja kasvanud
Rannu vallas Kaarlijärve külas. Lõpetasin 1998. aastal
Rannu Keskkooli ja
suundusin õppima
Tartu Ülikooli arstiteaduskonda.
Pärast kõrgkooli
lõpetamist 2004.
aastal astusin ma
üldkirurgia residentuuri, mille läbisin SA Tartu Ülikooli Kliinikumis.
Minu kirurgia õpetaja oli dots. Toomas Väli, kelle
juhendamisel tegin esimesed operatsioonid. Residentuuri ajal huvitusin teadustööst, mida tõendab
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Otepää, Puka, Palupera ja Sangaste vald viivad läbi
koostööprojekti “Otepää koostööpiirkonna loomine”,
mille eesmärgiks on nelja valla halduskoostöö
rakendamine läbi ühisametnike ja ühisteenuste loomise. OÜ-l Geomedia on valminud koostööpiirkondade
analüüs, mida tutvustatakse avalikel koosolekutel.
Otepää Vallavalitsuse arendusnõuniku Annika Jaansoo sõnul algas projektitegevus pihta 2011. aasta kevadel. Projekti eesmärgiks on leida nelja naabervalla
kokkupuutekohad ühisteenuste osutamiseks, projekti
juhtpartneriks on Otepää vald, teostab OÜ Geomedia.
Projekt kestab 2012. aasta märtsini. „Et kvaliteetset
teenust osutada, on vaja suuremat inimeste hulka,
kellele seda teenust osutada,“ selgitas Jaansoo.
„Projekti käigus leiamegi kohad, mis teenuseid saame
ühiselt osutada ja kuidas see peaks käima.“
Valdade ühise teenuse osutamise näiteks tõi Jaansoo nelja valla ajalehe – Otepää Teataja.
Läbi on viidud kaks koolitust valla ametnikele,
volikogu liikmetele ja hallatavate asutuste juhtidele
ühisteenuste osutamisest ning analüüs ühisametnike
rakendamise kohta. Analüüsi hakatakse tutvustama
avalikel koosolekutel.
Pärast avalikke koosolekute toimumist koostab OÜ
Geomedia rakenduskava. „Kui analüüs ütleb, milliseid
ühisteenuseid saame nelja valla peale osutada ja
palju me sellega säästaksime ning kui kvaliteetne see
teenus olema saaks, siis rakenduskava ütleb, kuidas
see ühisteenuste osutamine tegelikkuses toimuma
saaks ning palju selleks inimesi ning vahendeid on
vaja,“ lisas Annika Jaansoo.
Avalik koosolek toimub
esmaspäeval, 16. jaanuaril kell 18.00
Otepää kultuurimajas.

AMETLIK INFO
kogusummas 768 eurot.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest.
Kinnitati avatud riigihanke hankemenetluse „VanaOtepää küla puurkaev-pumpla ja ühisveetorustiku
rajamine“ riigihanke läbiviimise komisjoni otsused.
Tunnistati pakkujad Schöttli Keskkonnatehnika AS
ja OÜ Miridon vastavaks hankedokumentides esitatud
kvalifitseerimise tingimustele.
Hinnati lootusetuks ja kanti Otepää Vallavalitsuse
bilansist välja nõudeid kogusummas 104, 90 eurot.
Eraldati reservfondist: 1.VK „Rütmika“ Otepää
spordihoone saali rendi kulude katteks 948 eurot; 2.
Pühajärve Põhikoolile küttekulude katteks 1 908
eurot.
10. Kehtestati Otepää vallavalitsuse ja tema hallatavate
asutuste poolt osutatavate teenuste hinnad.
Algatati Otepää vallas Nüpli külas Tedre kinnistu
detailplaneering.
Suunati ümber hallatavate asutuste eelarvete sisesed
kulud üksikute kuluartiklite vahel.
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04.01.2012
Kehtestati Apteekrimäe komplekti teenuste hinnad.
Väljastati SA Tehvandi Spordikeskusele ehitusluba
Otepää valla Nüpli külas Valga mnt 12 Olümpiakeskus
Tehvandi peahoone rekonstrueerimiseks.
Väljastati Tartu Ülikoolile ehitusluba Otepää valla
Kääriku külas Kääriku spordihoone välisfassaadi
rekonstrueerimiseks.
Arvati korraldatud jäätmeveoga registrist välja 2 isikut.
Arvata korraldatud jäätmeveoga registrist välja 3 isikut.
Määrati sünnitoetust ühele vallakodanikule summas
384 eurot.
Määrati ühekordne toetus summas 32 eurot.
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TÄNU!
Suur tänu kõigile,kes võtsid vaevaks tuua meile oma
kasutult seisvad riided-jalanõud.
Täname ka Raivo Kaldat ja tema perekonda, kes võimaldasid meil kasutada endiseid sidekontori ruume,
kus saime Talveturu ajal riideid-jalanõusid jagada.
Otepää naiskodukaitsjad

Jätkub korteriühistute
rajamisele orienteeritud
koolituste sari
Uuel aastal jätkub 5. novembril alanud Leaderprogrammi toetusel korteriühistute rajamisele ning
olemasolevate korteriühistute liikmetele orienteeritud
koolituste sari. Oodatud on kõik inimesed, kes soovivad asutada korteriühistut või kellel on juba toimiv
korteriühistu, kuid on tekkinud mõningad küsimused.
Koolitused toimuvad Otepää vallavolikogu saalis
(vallavalitsuse maja III korrus).
Oma osalemisest palume ette teatada valla üldtelefonil 766 4800. Eelregistreerimine on vajalik, et
saaksime osalejad kindlustada õppematerjaliga.
Järgmine koolitus: 21.01.2012 – Võlgnikud korteriühistus. Tegelemine võlgnikega I. Lektoriks on Eesti
Korteriühistute Liidu jurist Margus Saulep.
12.00 – 13.30 Õigusaktide tutvustus. Võlasuhe.
13.45 – 15.15 Tegelemine võlgnikega, võlgade sissenõudmine.
15.30 – 17.00 Praktiline protsess, kuidas tegeleda
võlgnikuga.
Koolitus on tasuta!

ka minu aktiivne osalus nii arstiteaduskonna päevade konverentsidel kui ka Balti Kirurgide Kongressil.
Residentuuri ajal töötasin arstina ka Pärnu Haigla
traumapunktis, Elva Haigla kirurgia konsultatiivses
kabinetis ning valvearstina Lõuna-Eesti Haiglas.
Lõpetades 2009. aastal residentuuri asusin põhikohaga tööle Lõuna-Eesti Haiglasse, kus töötan
üldkirurgina tänani. Lisaks töötan veel valvekirurgina Rakvere Haiglas, Ida-Viru Keskhaiglas ning
kirurgina Elva Haigla ambulatoores osakonnas.
Alates aprillist 2011 olen tegutsemas ka Otepää
Tervisekeskuses. Jätkuvalt võtan osa ka maksatransplantatsiooni töögrupi tööst ning Toomas Väli
kutsel osalen maksasiirdamise operatsioonidel.
Loodan, et Otepää ja selle ümbruskonna rahvas
saab väga head kirurgilist nõu ja vajadusel ka ravi!
Dr. Andrei Uksov võtab vastu NELJAPÄEVITI KL.
13.00 - 17.00, registreerida tuleb 766 8560, vajalik
on kas perearsti või eriarsti suunamiskiri.

E-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est:
Arvo Saal (toimetaja), Aili Miks.
Trükk: AS Kroonpress
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Otepää Muusikakooli direktori kt on Anneli Narusk.
Anneli e-posti aadress on: anneli.narusk@otepaa.ee.

DETAILPLANEERINGUD
Nüpli külas asuva Tedre kinnistu detailplaneeringu algatamine ja eskiisi arutelu.
Otepää Vallavalitsus algatas oma 29.12.2011 istungil
korraldusega nr 2-4-642 Nüpli külas asuva Tedre
kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu ala hõlmab Tedre maaüksust
(katastritunnus 63602:002:2041), mille sihtotstarve
on maatulundusmaa. Alal kehtib 2005. a kehtestatud
Iffi, Sulli ja Olli ja Tedre kinnistute detailplaneering.
Algatatud detailplaneeringu eesmärk on kehtiva
detailplaneeringuga määratud hoonestusala muutmine.
30.01.2012 kell 16.00 kutsume asjast huvitatuid arutelule. Tutvustame detailplaneeringu eskiislahendust
ja lähteseisukohti. Arutelu toimub Otepää vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus).
Detailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohad on kättesaadavad Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute
avalikustamine)
Rohkem infot: Merle Anton 766 4820, merle.
anton@otepaa.ee.

Sihva külas asuva Väike-Juusa kinnistu
detailplaneeringu eskiisi arutelu
Otepää Vallavolikogu algatas oma 20.01.2011 istungil
otsusega nr 1-4-3 Sihva külas asuva Väike-Juusa
kinnistu detailplaneeringu.
Detailplaneeringu ala hõlmab osa Väike-Juusa
maaüksusest (katastritunnus 63601:002:1752), mille
sihtotstarve on maatulundusmaa. Detailplaneeringu
eesmärk on kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine elamute ehitamiseks.
25.01.2012 kell 16.00 kutsume asjast huvitatuid
arutelule. Tutvustame detailplaneeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti. Arutelu toimub Otepää vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus) kell 16.00.
Detailplaneeringu eskiis ja lähteseisukohad on kättesaadavad Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute
avalikustamine).
Rohkem infot: Merle Anton 766 4820, merle.
anton@otepaa.ee.

SÜNNID
Karolina Mõttus
Karola Uibo

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.

19. detsembril
3. jaanuaril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 27. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää vald alustab
orienteerumispäevakute ja
matkade sarja
Otepää Vallavalitsus on saanud ESF prioriteetse
suuna “Pikk ja kvaliteetne tööelu” meetme 1.3.4
“Tervislike valikute ja eluviiside soodustamine”
raames rahalist toetust. See tuli projektile “Liikumisharrastuse soodustamine looduses” summas
18 240 eurot. Nüüd saame alustada pikemaperioodilist orienteerumispäevakute ja jalgsi-jalgrattamatkade sarja.
Projekti üldeesmärk on tõsta tööealiste inimeste
üldist võimekust (nii füüsilist kui ka emotsionaalset), ja seda liikumisharjumuse omandamise teel.
Selleks planeeritakse Otepää abivallavanema
Merlin Müüri sõnul kaheaastane orinteerumispäevakute ja jalgsi-jalgrattamatkade sari.
„Päevakud ja matkad toimuvad eri paikades Otepää lähiümbruses,“ ütles Merlin Müür. „Projektist
saadud rahastusega uuendatakse liikumisradadega maastikukaarte, korraldatakse päevakutelematkadele kohalejõudmiseks bussitransport
marsruudil Otepää-Tsirguliina-Tõrva-Otepää .“
Vallavalitsuse projektipartneriks on pikaajaliste
orienteerumispäevakute korraldaja OÜ Lutsujärve
Voldemar Tasa eestvedamisel.
Aastatel 2012-2013 on kummalgi aastal planeeritud 12 päevakut-matka. Päevaku korraldus on
lühidalt järgmine: loodusesse viiakse vajalikul hulgal kontrollpunkti tähiseid ja paigaldatakse muu
vajalik tähistus. Kõikidele kohaletulnutele antakse
võistluskaart ja elektroonne kiip (SI-kaart). Osavõtja valitud raja läbimise järel saab ta oma tulemuste
kohta tšeki (miniprotokolli). Iga päevaku järel
avaldatakse tulemused ja osavõtjate hooaja tulemuste arvestuse seis (elektroonselt ja võimalusel
ka ajalehtedes). Hooaja lõppedes autasustatakse
tublimaid-usinamaid meenetega.
Täpsem info päevakute-matkade toimumise
kohta avaldatakse lähiajal ajalehes Otepää Teataja
ja Otepää valla koduleheküljel, samuti projektipartneri koduleheküljel.
Täiendav info: Merlin Müür, 515 7487,
merlin@otepaa.ee.
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Kuidas tagada Otepää valla lastele
KVALITEETSET HARIDUST?

O

tepää Vallavolikogu võttis 23.11.2011. a
vastu otsuse, mille kohaselt liidetakse
Pühajärve Põhikool Otepää Gümnaasiumiga. Siinkohal selgitab vallavalitsus veelkord otsuse tagamaid.
Ametisse valitud vallaesindajate ülesanne
on tagada kvaliteetse hariduse kättesaadavus
kogu valla piires. Meilt oodatakse, et lapsed, kes
käivad valla üldhariduskoolides, saavad sealt
piisavalt hea ettevalmistuse, et minna seejärel
ülikooli. Meil on moraalne kohus anda kõikidele
meie lastele võrdne võimalus hakkama saada.
See tähendab head kooli, häid õpetajaid, mitmekülgseid huvialadega tegelemise võimalusi,
keeleõpet, sporti ja kõike muud.
Teine oluline põhimõte on, et iga valla otsus
kuhugi maksumaksja raha investeerida tuleb
mõne muu tegevuse arvelt. Midagi jääb tegemata. Üks vale investeering ei ole mitte ainult
üks vale investeering – selle tõttu jääb tegemata ka mõni parem investeering.
Lühidalt: Pühajärve Põhikoolis ei suuda me
tagada järjepidevalt (st ka tulevikus) sellist
haridust, mis ei teeks laste arvelt kvaliteedis
kompromisse. Uute kooli tulevate laste arvu
vähenedes suureneb pidevalt kooli ülalpidamiskulu lapse kohta – see tuleb ju kõikide teiste
laste ja hariduskulutuste arvelt. Kui tahame
Otepää vallas tagada kvaliteetse põhikooli- ja
gümnaasiumihariduse püsimist, peame Otepää ja Pühajärve koolid kokku panema.
Nende otsuste ees seisab suurem osa maakondi, linnu ja valdasid. Koolivõrgu ümberkorraldamine toimub juba mõnda aega kogu
riigis. Põhjused on igal pool samad – lapsi ei
ole piisavalt, et sovhoosiaegset koolivõrku ülal
pidada. Kui ei ole lapsi, ei ole ka piisavalt raha
kvaliteetse hariduse finantseerimiseks. Selle
asemel, et iga üks oma kooli peaks, peame
leidma ühisosa ja seljad kokku panema, et kõik
lapsed võidaksid.

Lapsed võidavadki

Reformierakonna Otepää PKO
valis uue juhatuse
Reformierakonna Otepää piirkonna organisatsioon valis 5 liikmelise juhatuse, kuhu kuuluvad
Aivar Nigol (juhatuse esimees), Peeter Holts,
Merlin Müür, Aivo Meema ja Andres Arike.
Erakonnaga on oodatud liituma kõik Otepää piirkonna inimesed, kes soovivad panustada Otepää
kui Eesti arengusse. Samuti ootame oma ridadesse erakonna toetajaliikmeid ning aktiivseid noori.
Palun võta meiega ühendust:
Aivar Nigol tel 506 4083, aivar.nigol@otepaa.ee
Peeter Holts tel 504 8897, peeter.holts@otepaa.ee
Merlin Müür tel 515 7487, merlin@otepaa.ee
Aivo Meema tel 506 7240, aivo@nuustaku.edu.ee
Andres Arike tel 505 9216, andres.arike@otepaa.ee
Edukat 2012.aastat soovides
Teie Reformierakond

II veerandi lõpp Pühajärve
Põhikoolis
Meie koolis lõppes II veerand 21. detsembril. See
oli pikk päev: alguses olid tunnid, siis kogunemised kokkuvõtete tegemiseks, ja töötoad ning
päeva lõpus jõulupidu.
Alates kolmandast tunnist olime eri töötubades.
Nooremate klasside poisid läksid vanasse koolimajja ning õppisid seal Tarmo Rello ja Sander
Lepiku juhendamisel puutööd. Vanemate klasside
poisid viidi Lemmikmees OÜ töökotta, kus Kalev
Lemmiku juhendamisel uuriti kümblustünnide
valmistamist. Samal ajal õppisid tüdrukud Ave
Kruusmaa käe all tulerooside valmistamist.
Algklasside õpilased kujundasid jõulukaunistusi
Eevi ja Erich Mölderi juhendamisel. Pärast suurt
meisterdamist oli söögivahetund ning sellele
järgnes aktus. Seejärel algas jällegi tegevus töötubades. Heili Freimanise käe all valmistati seepi,
Ruth Leopardi juhendamisel ehteid, Eve Koseri
abiga küpsetati piparkooke. Peeter Adler õpetas
tegema tõrvikuid.
Jõulupeol esinesid algklasside lapsed laulude
ja näidenditega. Koor laulis kauneid jõululaule,
tantsis Feeling Goodi tantsurühm, loeti luuletusi.
Peo lõpus saabus jõuluvana, kes jagas kõige
parematele õpilastele kingitusi. Peo ajal pakuti
ka poiste valmistatud piparkooke, mis maitsesid
kõigile. Järgnes tunnistuste jagamine ning jõudiski
kätte aeg minna koju talvevaheaega nautima.
Pühajärve Põhikooli ajalehe Globus toimetus

Kui liituvad Otepää ja Pühajärve kooli, paraneb
õpikeskkond ja huvihariduse kättesaadavus.
Lisaks saame julgemini teha ka täiendavaid
investeeringuid hariduse ja õpikeskkonna kvaliteedi tõstmiseks.
Otepää vallas on juba praegu olemas heal
tasemel alusharidus, huviharidus ja ka põhikooli- ning gümnaasiumiharidus. Loodud on ka
kõik tugisüsteemid hariduslike erivajadustega
õpilastele. Lisaks väga heale tugisüsteemile on
Otepää gümnaasiumi juures 40 kohaga õpilaskodu, meie valla lastele on seal elamine tasuta.
Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli vahekaugus on vaid 7 km. Otepää vallas on toimiv
tasuta koolibussiliiklus, mis võimaldab kõigil
lastel jõuda õigeks ajaks kooli. Koolibussiliinide
täiendamisega saame parandada huvihariduse
kättesaadavust. Me saame üheskoos hakkama
ja teeme koolide ühinemise kõigile võimalikult
lihtsaks!
Vallas sündivate laste arv ei näita lähiajal
suurenemist. Sündivus on olnud viimastel
aastatel stabiilselt 30-35 last aastas, mis ei taga
isegi kahe klassikomplekti täitumist! Tuletame

Selgusid Otepää valla
parimad sportlased
Otepää vallavalitsus valis välja 2011. aasta
parimad sportlased. Oma ettepanekuid parima
sportlase tiitlile esitasid valla spordiklubid ja
sportlased ise.
Ettepanekuid sai esitada kuues kategoorias:
parim meessportlane, parim naissportlane,
parim võistkond, parim treener, parim
noorsportlane ja parim veteran.
Otepää valla parimad sportlased 2011. aastal
on:
Parim meessportlane Jaak Mae (murdmaasuusatamine)
Parim naissportlane Triin Ojaste (murdmaasuusatamine)
Parim treener Ants Orasson (laskesuusatamine, Zahkna team, Oti Spordiklubi)
Parim võistkond Karupesa Team naiskond
(murdmaasuusatamine Anette Veerpalu, Triin
Ojaste, Keidy Kütt)
Parim neiu Maarja Maranik (laskesuusatamine,
orienteerumine)
Parim noormees Karl Laasik (murdmaasuusatamine)
Parim veteran Ene Aigro (murdmaasuusatamine)
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meelde, et hetkel peab vald üleval kahes erinevas põhikoolis kolme klassikomplekti ebapiisava
laste arvuga.
Kui arvesse võtta ainult Otepää vallas sündinud
kooli astuvate laste arvu, on see lähiajal piisav
vaid kahe klassikomplekti avamiseks. Tulenevalt valla haridusvõrgu arengukavast 2011-2016
ja tervest talupojamõistusest on selge, et me
oleme koolivõrgu ümberkorralduste osas sundseisus. Iga otsus, mille jätame täna tegemata,
tuleb seda valusamalt teha hiljem. Ja muidugi
ka kallimalt.
Kohaliku omavalitsuse roll ongi teha tänasest
päevast kaugemale vaatavaid valikuid, selliseid,
mis teeniks kokkuvõttes vallaelanike huve kõige
paremini. Teisalt ei saa öelda, et kahe kooli ühinemine oleks otsus tulevikus tekkivate murede
ennetamiseks. Lapsi pole piisavalt juba täna!
Otsustada tuleb täna ja me võtame oma otsusega vastutuse tuleviku eest.
Haridusminister Jaak Aaviksoo ütles hiljuti, et
Eesti koolivõrk on kolhoosiaja pärandina ajale jalgu jäänud, sest pole enam piisavalt lapsi, ja osutas, et ümberkorraldusega venitamine on viinud
juba haridusliku kihistumiseni. Sellele viitab
rahvusvaheliselt tunnustatud PISA uuring (kohustusliku haridustee lõpus õpilase põhioskusi
mõõtev test) – 2009. aasta tulemused pole enam
nii head, kui 2006.aastal. (Lakson, P., Kukemelk,
E-M., Gümnaasiumile annab eluõiguse kolm paralleelklassi. Eesti Päevaleht, 07.01.2012)
Paraku võib samasuguseid näiteid tuua meiegi
vallast: Sihva küla ümbruskonnas ei ole enam
piisavalt lapsi, 75% õpilastest tuuakse Pühajärve
Põhikooli õppima kaugemalt, enamik õpetajaid
käivad mujalt Pühajärve Põhikooli lapsi õpetama
ning vaid kolm õpetajat elavad ümbruskonnas.
Otepää vallavalitsus kohtus Pühajärve Põhikooli õpilaste vanematega, et selgitada haridusasutuste ümberkorraldamisega seonduvat.
Infokoosolekud toimusid 13. detsembril ja 14.
detsembril 2011. a. Lastevanematel oli võimalik
tulla ja selgitusi kuulata.
Me peame saama koolide ühinemisega seonduvad ümberkorraldused omavahel selgeks
rääkida – õigustatud muredele leiame ka koos lahendused. Kui suleme silmad argumentide ees
ja katame kõrvad terve mõistuse hääle ees ning
laseme oma valla ühistel küsimustel muutuda
pealinna staaride iseenda upitamisteemaks,
kaotavad sellest ennekõike lapsed. Ja pikemas
perspektiivis on raske näha, kuidas otsus saaks
olla miski muu – arvud ju räägivad kainet keelt.
Pühajärve Põhikooli õpilaste vanemad esitasid
Tartu Halduskohtusse kaebuse Otepää Vallavolikogu 23. novembri 2011. a otsuse peale,
millega otsustati Otepää valla üldhariduskoolid
ümber korralda. Me usume, et see on ummiktee, kuhu on lapsevanemaid juhtinud need, kes
näevad paratamatuses võimalust iseendale
mingiks tarbeks avalikku platvormi ja poliitilist
positsiooni luua.
Kaebuse esitamisel taotleti esialgse õiguskaitse rakendamist, mis seisnes vallavolikogu
otsuse täitmise peatamises. Tartu Halduskohus
jättis 6. jaanuari 2012. a kohtumäärusega taotluse rahuldamata.

Vallavalitsus ootab taotlusi valla Aukodaniku
nimetusele
Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim
autasu, mis antakse füüsilisele isikule auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate
teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää Aumedal,
mis on valmistatud hõbedast. Otepää Aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga, mille
summa ühtib väljaandmise aja aastaarvuga. Aukodaniku nimetuse ja Otepää Aumedali andmise
otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega
kaasnev Otepää Aumedal antakse üle Eesti
Vabariigi aastapäeva aktusel.
Avaldus ettepanekuga peab sisaldama isiku
eluloolisi andmeid ning põhjendust, miks isik
võiks saada aukodanikuks ja Otepää Aumedali
kavaleriks. Avaldused esitada 31. jaanuariks
2012 Otepää vallavalitsusele postiaadressil:
Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või e-posti teel
vald@otepaa.ee
Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Otepää vald
- Otepää tunnustab-Aukodanik
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
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KULTUURIÜRITUSED
13. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses Otepää kultuurikollektiivide
uusaasta pidu – „Musta kassi pidu”. Tantsuks mängib ansambel „Projekt”. Info: 765 5212
15. jaan. kell 11.00 Kultuurikeskuses KÄSITÖÖ ÕPITUBA. Kavas
on: Iiri pits, motiivide ühendamine, kaisukaru. Õpituba on
kõigile tasuta! Info: 5615 3357
20. jaan. kell 20.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko
Ratase juhendamisel tantsime rumbat. Tantsuks mängib
ansambel Tiigrikutsu. Avatud on puhvet. Pilet 5 €. Oodatud on kõik
tantsuhuvilised!

21. jaan. kell 22.00 Kultuurikeskuses Tartu Maratoni PIDU
SUUSABAASIS. Tantsuks mängib ansambel Smilers. Talvised
suusavideod toob pidulisteni videodiskor Ivo Lani. Pilet 10 €.
Info: 765 5212, www.tartumaraton.ee.

24. jaan. kell 18.00 Sokikudumise jätkukursus kultuurikeskuse
koorisaalis. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp.
Info: Mari Mõttus 766 4816

26. jaan. kell 18.00 ja 20.00 Kultuurikeskuses kino „Alvin ja
Koopaoravad 3”. Perefilm, eesti keeles. Pilet 1,60 €.
27. jaan. kell 19.00 Kultuurikeskuses rahvatantsukollektiivi
Vesiroos sünnipäev.
1. veebr. kell 11.30 Kultuurikeskuses Viljandi laste- ja noorteteater
Reky etendus „Hans ja Grete”. Pilet 3 €. Info: 765 5212
12. veebr. kell 12.00 III Euroopa Saunamaraton Kuumas
Talvepealinnas Otepääl. Sirje Ginter 509 7795, saun@otepaa.ee
17. veebr. kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses Tantsusalong.
Tantsumuusikat mängib ans. Melody. Avatud puhvet. Pilet 5 €.
23.,24.,25.,26. veebr. Leigo jäämuusika Talvepealinnas
Otepääl.
10. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Pärnu Endla Teatri etendus „Esimesed suudlused”. Osades Sepo Seeman ja Piret
Laurimaa. Pilet 8/10 €. Piletid müügil alates 23.jaanuar Otepää
Kultuurikeskuses ja Turismiinfokeskuses. Info: 765 5212

Reedel, 13. jaanuaril kell 15.00
Otepää Muusikakoolis
KONTSERT GRIEGI MUUSIKAST
Tanel Joamets-klaver
Kavas: Edvard Grieg - 12 lüürilist pala (Arietta, Valss, Liblikas, Kodumaal, Kevadel, Valss-eksprompt, Möödunud päevad, Trollide rongkäik, Gade,
Halling, Gangar, Kodumaa igatsus) - Sonaat - Süit Holbergi agadest

Otepää Perekeskus MTÜ

kutsub lapsevanemaid GORDONI PEREKOOLI
Tutvustav loeng toimub 27. jaanuaril kell 17.30–19.00
Pähklikese lasteaias ja see on huvilistele TASUTA. Kohapeal

võimalik tutvuda koolitaja ja kursusega, küsida küsimusi ja registreeruda kursusele (kui kohti veel on).

Gordoni perekool alustab 10. veebruaril Otepääl kell 18.00–
21.00 ja 11. veebruaril Pühajärve Põhikoolis kell 11.00–14.00 ja
jätkub üks kord nädalas, kokku 8 korda.
Kursus toimub Hasartmängumaksu Nõukogu rahastatud projekti
raames ja kursuse maksumus ühele osalejale on kõigest 20 €

(tavakursuse hind 153 €).

Kõigil soovijatel palun saata registreerimissoov oma kontaktandmetega e-posti aadressil kadikruuse@gmail.ee või helista
telefonil 555 96507.

Rohkem infot kursuse kohta veebilehelt
www.sinamina.ee.
PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS teatab
inglise keele kursuse jätkumisest 16.01.2012 kell 18.30
Pühajärve Põhikooli ruumides.

Alustame taas kristliku hingehoiuga
KIRIKUMÕISAS esmaspäeviti 10.00-12.00
Kui sa oled murest murtud, ravimatult haige, masenduses või stressis,
kannatanud pere vägivalla all, mures laste- ja lastelaste pärast, töötu,
hüljatud või lahutatud, lesk või kaotanud lähedase, rõhutud, enesetapu
mõtetega, alkoholi- või suitsu sõltuvuses jne, siis tea, et jagatud mure
on pool murest. Usk ja palve toovad sulle rahu taas südamesse. Sellega
kaasneb kindlasti ka parem tervis.

Laine Peterson. Tel 5595 4828

Samas on avatud ka kasutatud riiete müük esmaspäeviti kl
10-12-ni. On võimalus samuti tasuta ära anda pestud, terved
ja kasutamiskõlbulikud riided, jalatsid ja majapidamistarbed.
Helle-Mai Mölder. Tel 525 0199
Q

EELK Otepää Maarja kogudus annab
teada!
Jumalateenistused jaanuarikuus:
P 15. jaanuar kl. 11.00 jumalateenistus talvekirikus
P 22. jaanuar kl. 11.00 jumalateenistus talvekirikus
P 29. jaanuar kl. 11.00 missa (armulauaga jt.) talvekirikus
Muud teated:
15. jaanuaril kell 11.00 alustab Otepää kirikumõisa saalis
tööd PÜHAPÄEVAKOOL ,
kus mängude ja arutluste vormis tutvuvad lapsed kristlike
vaimsete väärtustega, mis õpetavad elama harmooniliselt
end ümbritseva maailmaga.
Õpetaja: Imbi Tanilsoo, tel: 525 6607
Vaimuliku kõnetunnid neljapäeval kl 10.00 - 13.00 ja pühapäeviti
kell 10.00 - 15.00. Info: vaimulik Marko Tiirmaa, tel. 518 5305
Annetjatele:
A/a: SEB 10202008006001, EELK OTEPÄÄ MAARJA KOGUDUS
BIC : EEUHEE2X IBAN : EE35 1010 2020 0800 6001 10202008006001
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Noortekeskuse logo

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuses
29.12.2011:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 1. jaanuarist kuni 2012. aasta lõpuni.
Väljastati kasutusluba Hellenurme kultuurimaja
rekonstrueeritud katusele.
Rahuldati Ermo Kruuse taotlus muuta projekti „Päidla
küla puurkaevu rajamine ja veetorustiku uuendamine“,
pikendades projekti lõppkuupäeva 31. jaanuarini 2012.
Otsustati rahastada ehitustööde teostaja esitatud arve
summas 637,25 eurot käibemaksuta, mis kompenseerib
Hellenurme kultuurimaja katuse ehitus-rekonstrueerimistööde sõlmitud hankelepinguvälised lisatööd (katuseuukide lammutusest tekkivate laeavade kinniehitus ja
viimistlus, lisa karniiside-tuulekastide värvimine).
Anti seitsmele taotlejale retseptiravimi hüvitist kogumaksumuses 282,39 eurot.
Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas
reoveetorustiku, -puhasti ja Kaasiku reoveepumpla
rekonstrueerimistööde projekti koostamiseks.
Q

MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse logokonkursi võidulogo autor on Willi Pastak ja seda
kohendas Allar Oja.
Logol sümboliseeritakse hoonet, kus noored
lõbusalt aega veedavad. Palliga siluett väljendab
võimalusi mängida erinevaid mänge (korvpall,

Hellenurme kultuurimajas

lauatennis, piljard), istuv siluett näitab, et meil
on ühendus internetiga, kätel seisev siluett väljendab lõbusat ja vaba olekut meie noortekeskuses.

21. jaanuaril kell 19.00
Külateater MUHKEL
sünnipäevakontsert.
Esinevad Rõngu isetegevuslased:
näitetrupp Maimu ja Mathilda
näidendiga

Q

Q

“HUVITAV LUGU” JA
PEOTANTSUTRUPP.

Q

Q

Q

22.12.2011:
Anti puudega lapsele vajalike abivahendite eest tasumiseks toetust 28,62 eurot.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 12 inimesele kogumahus 296,50 eurot.
Kinnitati detsembrikuu toimetulekutoetuse saajate
nimekiri kogusummas 922,68 eurot.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri detsembrikuus kogusummas 484,43 eurot ja otsustati maksta viie
hooldaja eest sotsiaalmaksu summas 458,75 eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras neli taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 1. jaanuarist kuni 2012. aasta lõpuni.
Väljastati kasutusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Hellenurme külas Helle 15/04kV alajaamas Lõuna-Eesti
hooldekeskuse peakaitsme nimivoolu suurendamisele.
Q

Q

Q

Q

Q

Q

SÜNNID
Olaf-Reemet Lemberg 28. detsembril

Miti kruuskarjääri rajamisega ja sealt
kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju
hindamise aruande avalikustamine

K

eskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon
teatab keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2 p
2 kohaselt, et on valminud Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise (edasi KMH) aruanne.
Mäeeraldis ja selle teenindusmaa paiknevad Valga maakonnas Palupera vallas Miti
külas eramaal Sapi maaüksusel (katastritunnus 58201:002:0350, sihtotstarve maatulundusmaa). Mäeeraldise teenindusmaa pindala on
17,10 ja mäeeraldise pindala 14,70 ha. Mäeeraldise piiresse jääb 723 tuh m3 ehituskruusa ja sellest kaevandatava varu suuruseks on 692 tuh m3,
millest 82 tuh m3 asub põhjaveetasemest madalamal. Maavara kaevandamise keskmiseks taotletavaks aastamääraks on 50 tuh m3.
Kaeveluba taotletakse 15 aastaks, mis kindlustab piirkonna ehitusobjektide varustamiseks loodusliku materjali ja sellest valmistatud toodanguga (purustatud kruus, kruuskillustik, sõelutud
liiv) pikas perspektiivis.
Keskkonnamõju hindamise osapooled:
1) arendaja ja maavara kaevandamise loa taotleja on aktsiaselts Kiirkandur, kontaktisik Kalev
Ollo, telefon 5081598, e-post: kalev@warren.
ee;
2) keskkonnamõju hindaja on Osaühing Eesti

Otepää Teataja saab 80aastaseks
Esimene Otepää Teataja ilmus 18. märtsil
1932. a ja nädalalehena jõudis see lugejani
igal reedel. Lehte trükiti Otepääl Linda ja
Elmar Praksi trükikojas. Tegemist oli lehega, mille piirkond palju suurem praeguse Otepää Teataja neljast vallast.
Esimesel aastal ilmus 38 lehenumbrit mahuga 4-8 lehekülge, 1933. aastal
ilmus juba 51 numbrit ja maht oli kasvanud 6-8 leheküljeni.
Lehte trükiti endiselt Otepää trükikojas Pallas.

K

as poleks nüüd huvitav teada, kust ja kellelt see Otepää OMA LEHE ilmutamise
mõte, võimalused ja tegijad? Just tollaste võimaluste ja olude kiuste pidid need inimesed olema ülimalt ettevõtlikud, asjatundlikud ja
omamoodi jonnakadki oma eesmärkideni jõudmisel. Tõsi! Kõike seda ja palju rohkemat meie
väikese Otepää vaimu loojad ja kandjad olidki.
LEHE ASUTAJAD Linda ja Elmar Praks
on meenutanud:”Oli 1930. aasta kevadsuvi, kui kolisime Viljandist Otepääle, et avada
siin väike trükikoda. Mina, Linda Praks, olin
varem Otepääl töötanud lasteaia juhatajanakasvatajana, abikaasa Elmar oli kutsega trükitööline. Minu vanemate rahalise toetusega
ja Saksamaa Uguri trükitehnikafirmalt soodsatel tingimustel laenu saanult sai meie mõte
teoks. Tegime väikest “jooksvat” trükitööd,
nagu peokavad-kuulutused, matuste laululehed, kutsed, nimekaardid. Kohalik rahvas
suhtus sellesse ettevõttesse heatahtlikult, huvi
ja uudishimuga. Siis tulime mõttele asutada
kohalik ajaleht. Tellitud sai suurem trükipress,
uusi igasuguseid tähti. Otepääl ei olnud sel ajal
elektrit, masin tuli käivitada bensiinimootoriga, nägime sellega tohtult vaeva. Töötasime
nö. ööd kui päeva ja ilma palgata. Laen tuli ju

tagasi maksta…” (Linda ja Elmar Praksi kirjast
Aili Miksile Otepää Teataja taasilmumise alguses 1990. aastal).
Uus aeg tõi Otepääle teiste paikadega võrreldes paljuski tugevama “tormi ja tungi” ajastu.
Meie tolleaegne tuntuim “ajaloovalvur” Heino
Mägi jätkas endise hooga kõikide kohalike oluliste ajaloosündmuste meenutamist, soovis
seda ja omalt alalt ka kohalikult lehetegijalt. Nii
sündis raamatuke “Elust ja inimestest ajalehe
peeglis. Otepää Teataja-75” 2007. aastal MTÜ
meediagrupi Süd-Est väljaandena.
Meeldivaim ja üllatavaim tagasiside saabus
2008. aastal uue aasta tervitusena TÜ ajakirjanduskateedrist. Kirjas seisis, et taoline väljaanne
on ühe väikelehe ajaloost esimene taasiseseisvunud Eestis ning sobib tudengitele õppematerjaliks.
Otepää ja ajalehe lugu peidab tõesti põnevat! Olgu selleks kasvõi meie esimene toimetaja, suur iseõppija, erak ja “metsatont” Salulaanest Kusta Toom, keda August Eelmäe on
nimetanud “sõltumatu ajakirjanduse isaks.” Põnevaid isiksusi on meie piirkonnas alati olnud!
Kirjutame neist järgnevates lehtedes.
AILI MIKS

Geoloogiakeskus (Kadaka tee 82, Tallinn,
12618); ekspert Ain Põlvere, telefon 733 9004, epost anai@ut.ee ;
3) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-ValgaVõru regioon, kontaktisik Kairid Leks, telefon
7666115, e-post kairid.leks@keskkonnaamet.ee
.
Keskkonnamõju hindamise aruandega on võimalik tutvuda 13.01.2012 kuni 31.01.2012:
1) Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni
kontorites;
2) Palupera vallamajas aadressil Hellenurme
küla, Palupera vald;
3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel
http://www.keskkonnaamet.ee (Ameti teated –
Keskkonnamõju hindamised) ja Palupera valla
kodulehel http://www.palupera.ee/ .
KMH aruande kohta saab Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru regioonile esitada ettepanekuid, vastuväiteid ja küsimusi kirjalikult või eposti teel kuni 31.01.2012. KMH aruande avalik
arutelu toimub 07.02.2012 kell 16.00 Palupera
Põhikooli saalis.

Veekogudele tekkinud jää
ei kanna veel inimest

P

äästeamet hoiatab, et vahelduvad sulailmad ei
ole veekogusid piisavalt turvaliselt jäätanud,
paksem ja turvalisem jää tekib alles pärast
mitmenädalast külma ilma. Praegune veekogudele tekkinud jää inimesi ei kanna ning sellele minek
on eluohtlik.
Jääst läbi vajumisel inimene upub vaatamata
ujumisoskusele, sest külm vesi halvab tegevusvõime mõne minutiga.
Päästeamet palub lapsevanematel mitte jätta
lapsi veekogude läheduses järelevalveta ja selgitada neile jääle mineku riske. Selle aasta esimes-

tel päevadel on lapsed juba mitmel korral hapra
jääga veekogudel ohtlikesse situatsioonidesse sattunud. Tallinnas Kadriorus vajus poiss läbi õhukese jää tiiki, kuid pääses kõrvalseisjate abiga
veekogust välja. Alati ei pruugi kõrvalseisjaid olla,
seetõttu ei tohiks lapsevanem väikelast veekogu
läheduses hetkekski järelevalveta jätta. Suurematele lastele tuleks selgitada, millised ohud valitsevad veekogudel liikudes ning kuidas vette kukkumisel käituda.
Kalameestel soovitab Päästeamet samuti reaalselt hinnata õrna jääga seotud ohtusid ning mitte
minna veekogule enne, kui jää on turvalise paksusega. Ühtlasi soovitame jääle minnes kaasa võtta
jäänaasklid, vile või helisignaal ja päästenöör, et
tagada võimaliku õnnetuse korral eluga pääsemine. Tuleb arvestada ka seda, et jääkate, mis ühte
inimest kannab, võib suurema seltskonna puhul
puruneda.
Päästeameti pressiesindaja ANNIKA KOPPEL

Tantsuks mängib Toivo Nikopensius.
Kaasa võta hea tuju ja veidi näksimist.
Info 5662 2044, Elsa

Lugupeetud mälumängu
huvilised!
19. mälumänguturniir
Palupera valla karikale toimub

27. jaanuaril kell 19.00

Nõuni Maakultuurimajas.
Neljaliikmelised võistkonnad mängivad
kolm vooru. Teemaks EESTI.
Osavõtumaks.
Eelregistreerimina ja info: 513 9071.
Kohtumiseni!

Hei, hei!
Kui sulle meeldib aeroobika või siis oskad
natuke linetantsu põhisamme – tule Nõuni
kultuurimajja ning osale!
Lisainfo: Marika 5346 5648

Algas kandidaatide
esitamine Valgamaa
teenetemärkidele

V

alga Maavalitsus ja Valgamaa Omavalitsuste Liit ootavad maakonna omavalitsuselt, Valgamaal tegutsevatelt
juriidilistelt isikutelt, erakondadelt, liitudelt,
ühingutelt, seltsidelt, klubidelt ja eraisikutelt
ettepanekuid teenetemärgi kandidaatideks
13. veebruariks 2012.
Teenetemärgid antakse üle 23. veebruaril
Otepää Gümnaasiumis toimuval iseseisvuspäeva aktusel.
Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim autasu, mis antakse elutöö eest neile,
kes oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud
Valgamaa arengule.
Valgamaa Teenetemärk antakse aga kodanikele, kes on silma paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks olulise saavutusega.
Vapimärgi ja Teenetemärgiga kaasneb
rahaline preemia, mis 2012. aastal on Vapimärgile 640 eurot ja Teenetemärgile 320
eurot.
Teenetemärke jagatakse maakonnas 2007.
aastast. Kokku on välja antud 19 teenetemärki. 2011. aastal sai Valgamaa Vapimärgi
Pavel Loskutov ja Valgamaa Teenetemärgi
pälvisid Matti Mõts ja Uno Teemägi.
Teenetemärgi statuut ja taotluse plank on
Valga maavalitsuse kodulehel www.valgamv.
ee, rubriigis „Valgamaa aumärgid“. Taotlused palutakse esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12,
68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee) hiljemalt 13. veebruar 2012.
Valgamaa Vapi- ja Teenetemärkide kavandite autor on heraldikaekspert Priit Herodes, metallitööd teostas OÜ Sporrong
Eesti.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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20 aastat tagasi sai Puka vald
omavalitsusliku staatuse

K

akskümmend aastat tagasi anti Puka vallale tunnistus selle kohta, et 13. veebruaril
1992 kinnitati tema omavalitsuslik staatus
ning Puka vald astus omavalitsusliku haldusüksuse õigustesse. Tunnistusele on alla kirjutanud
Eesti Vabariigi Ülemnõukogu esimees Arnold
Rüütel.
Aksel Tiidebergi koostatud raamatust „Puka
vald läbi ajalootuulte“ loeme, et esimest korda
on Pukat ajalooallikais mainitud 1500ndatel
aastatel, Aakret 1557. aastal, Kuigatsi mõis
oli olemas 1366. aastal, Soontaga mõisa kohta
on vanim teade 1439. aastast. Puka on saanud
nime Thomas Bocki järgi, temale kuulus XVI
sajandi teisel poolel Puka mõis. Alussõna mõisniku nimele on eesti keeles olemas – pukk
(sikk).
Puka valla vapp ongi kujundatud sellest
nimest tulenevalt. Vapil on rohelisel kilbil
kuldne otse vaatav sokupea, mida ümbritsevad kolm hõbedast tähtristi. Need tähistavad
kolme muinasaegset eestlaste linnamäge Puka
valla territooriumil: Kuigatsi Linnamäge, Kivivare Linnamäge ja Vooremäge. Samuti viitavad
tähtristid valla minevikule, olevikule ja tulevikule, märkides sihikindlust ja lootust.
2012. aastal koosneb Puka vald 18st külast ja
1 alevikust: Komsi, Kähri, Meegaste, Kibena,
Ruuna, Kuigatsi, Vaardi, Soontaga, Plika,
Prange, Põru, Kolli, Palamuste, Rebaste, Pedaste, Aakre, Pühaste, Purtsi külad ja Puka
alevik.
1975. aastal oli Puka vallas 60 küla. Puka
Küla Töörahva Saadikute Nõukogu 13. koosseis otsustas jätta Eesti NSV Ministrite Nõukogu 31. märtsi 1975. aasta määruse nr 117 “Eesti
NSV maa-asulate arvestuse korrastamise
kohta” alusel Puka külanõukogu (praegune
vald) territooriumile 23 küla ja Puka asula.

Puka asula nimetati Puka alevikuks
Puka asula kujunes XIX sajandi teisel poolel,
mil hakati Tartu – Valga raudteeliini ehitama.
Eesti Vabariigi ajal (1918–1940) tegutses Puka
alevikus üle 10 väikekaupluse, töötas Kingeri
lauavabrik ning Oru riidevärvimis- ja -vanutamisettevõte. Valmistati leiba, saia, vorsti, limo-

naadi ja kompvekke. Töötasid juuksurid, rätsepad, kingsepad. Kohaliku Vabatahtliku Tuletõrjeühingu ja Karskusseltsi eestvedamisel
ehitati alevikku seltsimaja, mida kasutatakse
tänaseni rahvamajana. Hariduselu algust võib
Pukas lugeda 18. aprillist 1765, mil Liivimaa
kindralkuberner G.Brown andis Pukale koolipatent.
1975. aastal oli alevikus 793 elanikku (2012.
aasta 1. jaanuari seisuga 680), siin asus samanimeline külanõukogu, Puka sovhoosi keskus,
Puka Raudteejaam, Valga Mööblivabriku
Puka tsehh, Puka haigla, Puka sidejaoskond,
Puka 8-klassiline kool, Puka raamatukogu, kultuurimaja, varumispunkt, kompleksvastuvõtupunkt, juuksur, toidu-, liha- ja tööstuskauplused, apteek.

Ühendati endised
1) Koosa, Kolli ja Tsopi külad liideti Koosa
külaks, Koosa küla läbis Puka-Aakre manatee;
2) Pukamõisa ja Rehe külad Pukamõisa
külaks, seal asus kauplus Teelahkme, seafarm,
veisefarm
3) Plika ja Raja külad 5 majavaldust Plika
külaks;
4) Põru, Laane I, Tollari ja Sauniku külad
ning 3 majavaldust Raja külast Põru külaks;
5) Ruuna ja Vingi külad Ruuna külaks,
Ruuna küla läbis Võru-Viljandi maantee; asus
lüpsifarm,
6) Otti ja Palamuste I külad Komsi külaks,
Komsi oli üldtuntud kohanimi, kus on elanud
kirjanik Johannes Semper, maalikunstnik Eric
Adamson, muusikapedagoog Linda Saar; seal
asus lambafarm, remonttöökoda, garaaž.
7) Kureküla ja Kähri küla Kurekülaks, küla
läbis Puka-Hellenurme-Elva maantee
8) Koorvere, Albi ja Meegaste külad Meegaste külaks, Meegaste oli tuntud kui Otepää
kõrgustiku teine kõrgem tipp 207 m, küla läbis
Puka-Otepää maantee, seal asusis seafarm,
lüpsikarjalaut ja noorloomalaut,
9) Konna ja Kibena külad Kibena külaks;
10) Viki, Laose ja Vaaksi külad Viki külaks;
asusid sea- ja veisefarmid;
11) Soontaga, Laane II, Põrja ja Sika külad

Soontaga külaks, Soontaga külas asus Aakre
Katsemetskond, seal asus loomaade (põdrad,
metssead, metskitsed jne), hulgaliselt oli eksponeeritud metsloomade ja -lindude topiseid;
kauplus;
12) Vaardi ja Vedela küla Vaardi külaks;
13) Rootsi, Purtsi, Pikasilla, Niguri ja Põrja
külast 3 majavaldust Purtsi külaks, küla läbib
Viljandi-Võru ja Viljandi-Tartu maanteed; asus
Pikasilla metskond;
14) Järve, Laane III, Laksi, Sootla, Pühaste I
ja Pühaste II külad Pühaste külaks, sest Pühastes asusid samanimeline raamatukogu ja kauplus, veisefarm noorloomadele, küla läbisid Viljandi-Tartu ja Aakre-Pühaste maanteed;
15) Turbasöödi, Helmi, Sauniku külast üks
majapidamine, Põhu II ja Rebaste külad Rebaste külaks, sest küla läbib Valga-Tartu manatee; asus veisefarm lüpsikarjale;
16) Väljaotsa ja Veere külad Veere külaks,
küla läbib Aakre-Pühaste maantee;
17) Kivirehe, Veere külast 1 majavaldus, Ägli,
Matu ja Kana külad Aakre külaks. Aakre on
ajalooliselt üldtuntud kohanimi valla, mõisa
ja külanõukogu järgi, seal asub samanimeline kolhoos, kool, sidejaoskond, raamatukogu,
kauplus, lüpsikarja suurfarm, remonttöökoda,
meditsiinipunkt, veterinaarpunkt, kool;
18) Undi ja Tuuse külad Undi külaks, küla
läbis Aakre kolhoosi ametkondlik tee;
19) Pedaste ja Leesiku külad Pedaste külaks;
20) Põhu I küla Põhu külaks.

Muutmata jäid külad:
1) Linnamäe küla, sest küla oli saanud oma
nime ajaloolise tähtsusega Kuigatsi Linnamäe
järgi, mistõttu jäi küla nimetus endiseks; seal
asus lambafarm;
2) Palamuste küla, seal asusid Kivivare linnamägi, Kivikalme, maa-alune kalmistu Juudamägi; veisefarm;
3) Kuigatsi küla, seal asusid eriinternaatkool, raamatukogu, sidejaoskond, teedejaoskond, piimapunkt;
4) Prange küla – paiknes Valga-Tartu maantee ääres.
Moodustatud Vaardi külale on lisatud – tegemist on hääbuva külaga. 1.01.1975. a seisuga
elanike arv – 42 (01.01.2012 elanike arv 25, sellest mehi 15, naisi 10)
Vallasekretär ANITA KALLIS

Keeni kool rahvusvahelistes ja kodumaistes projektides
tegijat“. Esimene osa toimus interaktiivselt ning
seejärel kutsuti 20 parimat võistkonda Tartu
Tamme Gümnaasiumisse järgmisse vooru.
Meie kool korraldas sel aastal mitu maakondlikku ettevõtmist. Maakondliku vene keele
päeva läbiviija oli Vete Hainsoo; maakondliku algklasside rahvastepallivõistluse läbiviijad
Gunnar Sarapuu ja Eve Karimõisa. Karjäärikoordinaatorite kahepäevase suvelaagri ning
Viljandi ja Tartu maakondade karjäärikoordinaatorite päeva koostöös maakonna karjäärikeskusega viis läbi Saima Tell.
Osalesime piirkondlikul arvutamisvõistlusel „Nuputa“, maakondlikul interaktiivsel emakeelepäeva viktoriinil, Känguru“ arvutusvõistlusel, Euroopa päeva infojahil Valgas, infootsingu
võistlusel Valga Keskraamatukogus, luulekonkursil „Koidulauliku valgel“ Valga Gümnaasiumis.
Aasta jooksul osalesime arvukalt erinevatel
spordivõistlustel maakonna ja vabariigi tasemel.
Erilist äramärkimist väärib osalemine võistluse Tähelepanu! Start! vabariiklikus poolfinaalis
Põltsamaal.
Loomulikult toimusid traditsioonilised üritused: igareedene viktoriin vanema astme õpilastele, kooli aastapäev, advendiaja tähistamine, jõululuuletuste lugemine algklassidele, jõululaat,
jõulupidu, kevadkontsert, Eesti Vabariigi aastapäeva tähistamine, 5. klassi vastuvõtt vanemasse
astmesse, oivikute ning nende vanemate vastuvõtt Sangaste lossis, muusikakooli aastakontsert,
toitlustamine SEB rattamaratonil ning Tartu
suusamaratonil, sügise sünnipäev ja sügisandide
näitus algklassidele, teatripäev „Teeme ise teatrit“, jalgrattavõistlus „Vigurivänt“, Keeni pargi
koristamine, kevadised ja sügisesed spordipä-

võtab konkursi korras tööle
LASTEAIA MUUSIKAÕPETAJA
(0,25 koormusega)
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad saata 31. detsembriks aadressil
Valgamaa 67217, Puka, Võru mnt 10.
Lisateave telefonil 769 2343 või
e-aadressil tiina.trees@puka.ee.

Teade
Puka valla Komsi
külasse detsembri
lõpus tulnud koer
ootab igatsusega
oma peremeest või
perenaist.
Info telefonil
5164 931.

Lugupeetud koeraomanikud
Kui teie lemmikloom läheb kaduma, olge head,
võtke koheselt ühendust vallavalitsusega. Lemmikloomade leidmisel avaldame teated valla kodulehel uudiste rubriigis, pildid on näha pildigaleriis.
Sellekohase teate koos pildiga paigaldame ka
avalikesse kohtadesse.
Palun ärge jätke oma lemmiklooma ootama.

Lugupeetud lapsevanemad!
Puka Keskkool ootab 2012. a esimesse klassi tulevaid lapsi eelkooli reedel, 20. jaanuaril kell 12.30.
Esimene kohtumine koos vanematega.
Teid ootab õpetaja M.Plaat

SÜNNID
Kristofer Leesik

SANGASTE
2011. aasta oli Keeni koolis kiire ning huvitav.
Järgnevalt tähtsamaid ja suuremaid ettevõtmisi möödunust. Osalesime SA Archimedes kootööprojektis „Õpime tolerantsust üksmeelses
Euroopas“, mille lõpetasime juunis. Aprillis
toimus kõikide partnermaade viimane kohtumine Poolas. Lisaks sellele kutsus partnerkool
Leedust kahepoolsele koostöökoosolekule, mis
toimus maikuus. Detsembris tutvustasime eelnimetatud projekti Tallinnas toimunud messil
„Teeviit“.
Alates septembrist osaleme järgmises SA
Archimedes kootööprojektis „Elu kultuuride areenil“, milles osalevad koolid 9 erinevast
riigist: Eestist, Lätist, Leedust, Poolast, Itaaliast, Austriast, Saksamaalt, Türgist, Bulgaariast.
Oleme külastanud juba Leedut ja Saksamaad,
järgmine kokkusaamine toimud märtsis Itaalias.
Keeni kool osaleb SA Innove projektis „Karjääriteenuste programmi arendamine“. Selle
seoses on toimunud palju õppekäike ettevõtetesse, õpilastele on tutvustatud erinevaid edasiõppimise võimalusi. Koolis on sisustatud karjäärituba, kust saavad õppematerjale nii õpilased,
õpetajad kui ka klassijuhatajad. Projekti käigus
on kooli külastanud palju vilistlasi, kes tutvustasid oma karjääri pärast põhikooli lõpetamist.
Jaanuaris toimusid koolis stiilipäevad, mille teemaks olid elukutsed.
6. klassi õpilased osalesid projektis „Kaitse end
ja aita teist“, mis päädis maikuus toimunud maakondliku laagriga. Seal rakendati koolis omandatud teoreetilisi teadmisi praktikas. Võistluses saavutasid meie kooli õpilased kokkuvõttes
esikoha.
4. klass osales aasta esimesel poolel kaheosalisel üleriiklikul karjäärivõistlusel „Töö kiidab

Puka Lasteaed

evad, ÕE koosolekud, matemaatika-ja keeltenädala tähistamine, õppekäigud Tartusse ja Tallinnasse. Lisaks veel lastevanemate kaasabil korraldatud klasside üritused ning väljasõidud.
Koolil on hea side politsei- ja päästeteenistusega. Mullu viisid politseinikud koolis läbi
loengu küberkiusamisest ning eksamineerisid
koolis jalgrattajuhilubade taotlejaid. Päästeteenistus tutvustas mitmesuguseid ohutusnõudeid
eelkooliõpilastele ja tegi praktilise tuletõrjeõppuse kogu koolile.
Suurim väljakutse meie kooli rahvatantsijatele ning mudilaskoorile oli osalemine koolinoorte laulu-ja tantsupeol Tallinnas ning Valgamaa
tantsu- ja laulupeol Tõrvas. Üleriiklikul peol
osales meie koolist 2 rühma ning mudilaskoor.
Eelnevalt toimusid Sangaste Seltsimajas tantsulaagrid 6.-8. klassi ja 2.-3. klassi õpilastele.
Tublid lauljad osalesid ka piirkondlikul ja
maakondlikul lauluvõistlusel „Valgamaa laululaps 2011“. Suur tänu tehtud töö eest juhendajatele Tiina Kukele ja Anu Varesele.
Oktoober oli „Hea õpetaja kuu“. Sel puhul
toimusid erinevad ettevõtmised:
3.-9.10 – õpetajate nädal: külas olid endised
eakad pedagoogid, kujundati stend õpetajate
lapsepõlvest, viktoriin õpilastele „Kas tunned
õpetajat?“
10.-14.10 – lastevanemate nädal „Tule kooli“,
lapsevanemad külastasid tunde.
17.-21.10 oli vilistaste nädal „Tunne töömaailma“, tunde andsid vilistlased.
24.-28.10 – õpilaste nädala teema oli „Õpilane, löö kaasa“, üritused koolivaheajaks organiseeris SVANK.
Vanavanemate päeva tähistatasime septembris. Koolis oli külas üle kahekümne asjaliku va-

29. detsembril

navanema-vanaisa: nad käisid lastelaste tundides, tutvusid koolimajaga.
Uue õppeaasta II veerandil viidi läbi ka
enamik õpilaste arenguvestlustest. Suur tänu
kõigile osalenutele: lapsed ju ongi kodu ja kooli
ühine rõõm ning hool. Seoses Sangaste valla 20.
sünnipäevaga toimus koolis temaatiline õpilaskonverents.
November oli kodanikukuu, sel ajal toimus
Comeniuse-projekti raames üritus õpilastele
„Õpilaste õigused ja kohustused“ ning 9. klass
tutvus Sangaste vallavolikogu ja vallavalitsuse
tööga, interaktiivsel kodanikupäeva viktoriinil
saavutas meie kooli 9. klassi võistkond maakonnas 2. koha. Novembris tähistatavale isadepäevale olid kutsutud kõik isad: kohale tulid 12 vaprat,
kes pidasid katsumusele kenasti vastu.
Huvitavat ja arendavat tegevust jätkus kogu
aastaks. Soovime eelolevaks aastaks head tuju
ja ettevõtlikkust õpilastele ning aktiivset kaasalöömist lapsevanematele, kannatlikkust ja rõõmsameelsust kooli õpetajatele ja töötajatele.
Kooli õppealajuhataja SAIMA TELL ja huvijuht
VETE HAINSOO

Sangaste lasteaed Kratila
kuulutab konkursi

õpetaja

vabanevale ametikohale (0,87).
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate
dokumentide koopiad saata 16. jaanuariks
aadressil Kooli 3, Sangaste, 67013 Valgamaa
või lasteaed@sangastevv.ee.
Info tel: 5918 2772

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste valla arengukava 2012-2018 muutmise eelnõu
avalik väljapanek toimub 02.-23. jaanuarini 2012.
Eelnõuga saab tutvuda Sangaste vallamajas (Valga mnt
7, Sangaste alevik), Keeni raamatukogus (Keeni tee 12,
Keeni küla) ning valla veebilehel www.sangaste.ee.

Lõppes teine õppeveerand

MAGIS UUDAM

Sangaste valla arengukava
2012-2018 muutmise eelnõu
avalikustamine

Ettepanekud arengukava muutmise eelnõu kohta
saab esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult
Sangaste Vallavalitsusele posti teel aadressil Valga
mnt 7, Sangaste alevik 67013 Valgamaa või e-postile
sangaste@sangastevv.ee.
Avaliku väljapaneku tulemuste tutvustamiseks korraldatakse avalik arutelu 26. jaanuaril 2012 kell 15.00
Sangaste vallamajas.

Sangaste Seltsimajas

26. jaanuaril
algusega 19:00

Väägvere Külateatri (Tartumaa) etendus

Andrus Kivirähk

KALEVIPOEG
Lavastaja Ira Ritsik
Osatäitjad: Lea Käärik, Birgit Käärik, Merike Kärsin,
Marek Kärsin, Andrus Kumm, Jüri Somelar,
Kaarel Paap, Teet Lepiksoo, Madis Avi
Lõõtspillil: Ülle Kool

Pääse 2€

Sangaste vabatahtlike pritsimeeste uue aasta soovid
Hää vallarahvas ja sõbrad! Sangaste vabatahtlike tuletõrjujate esimene tööaasta hakkab vaikselt läbi saama.
Meie abi oma valla või naabrite õnnetuste korral on tarvis
olnud väiksematel ja tõsisematel sündmustel kokku viiel
korral. Viimatisel, kahjuks kurvalt lõppenud tulekahjul
Tiidu külas, olime kohal esimesena. Elukutseliste päästjate tänu meie tegevusele oli tunnistus, et oleme õigel teel
– suudame olla abiks, kui meid vajatakse!
Sangaste vabatahtlike käsutuses on 2 tulekustutusautot Zil 131 ja Gaz 66. Zil asub täna Keenis Sanwoodi
territooriumil ning Gaz 66 on Sangastes. Gaz 66 on meie
peamine “lahingmasin”, millega on seotud ka üks mure.
Nimelt ei saa rahul olla selle masina veepumba keerulise
väljanägemise, hingeelu ja töökindlusega. Selleks, et vesi
iga ilmaga, liigse närvi ja ajakuluta paaki ja sealt väljagi
saaks, on meil plaanis Gaz 66 vana ja keeruline pumbasüsteem asendada kaasaegse kompaktse pumbaga.
Sellega suureneb meie kõigi kindlustunne, sest
UUS SÜSTEEM

1) suureneb põhikustutusauto veepumpamise
töökindlus,
2) pumba käsitlemine muutub väga lihtsaks
– nii, et sellega saab hakkama ilma erilise
ettevalmistuseta,
3) oluliselt väheneb kustutustööde kütusekulu, sest kaasaegne pump autonoomse mootoriga on oluliselt kütusesäästlikum.

Pöördume vallarahva, ettevõtete ning meie sõprade
poole üleskutsega võimaluse korral seda ettevõtmist
toetada. Loodame, et ühiste jõududega õnnestub uue
pumba hankimine kiiremini. Uue pumba soetamise ja
paigaldamise materjalide eelarve loodame sobitada
1000 euro piiresse. Seadme paigaldamisega saame ise
hakkama.
Kui Sul on võimalus ja soov meie projekti rahaliselt
toetada, võid seda teha pangaülekandega meelepärases
suuruses meie tuletõrjeühingu pangakontole: MTÜ
Sangaste Vabatahtlik Tuletõrjeühing, arvelduskonto :
221051083046 (Swedbank AS).
Iga panus on väga suur abi ja rahasummast olulisemakski hindame moraalset toetust ja soovi meie kõigi
ühist turvatunnet tagada ühiselt. Täiendav info Priit
Areng (tel: 529 9058, e-post: priit@sangastevv.ee)
Lisaks uuele pumbale soovime kõigile kaunist ja turvalist uut aastat!
Teie Sangaste vabatahtlikud pritsimehed

Olete oodatud kohtumisele

Riigikogu liikmetega
20. jaanuaril kell 13.00
Sangaste seltsimajja
Arutelu teemad:

Valgamaa hetkeolukord,
maaelu areng.
Palume kohtumise sujuvamaks läbiviimiseks
küsimused eelnevalt ette valmistada ja
anda kohapeal Lea Korbuni kätte

Olete oodatud arutlema!
Sangaste Valla Pensionäride Ühenduse Härmalõng
juhatuse esimees Lea Korbun

Jõulukuus head ja südamlikku

E

smakordselt külastasid meie väikese
kandle õpilased koos juhendaja Koidu
Ahkiga Sangaste Pansionaadi elanikke.
Lapsed olid selgeks õppinud mitu lugu ja isegi
paar regilaulu. Pansionaadi rahvas on hea, soe ja
tänuväärne publik laste esimese esinemise jaoks.
Lubasime kevadeks uued lood selgeks õppida ja
neile kindlasti ka edaspidi muusikalist tervitus
viima minna.
Esmakordselt jõudis oma soolokontserdiga kodupubliku ette Birgit Varjun. Poolteist
tundi kestnud kontsert akustilise kitarri saatel
andis publikule võimaluse rännata lumistel
talvemaastikel, ilusas minevikus ja paremas
homses.
Sangaste valla jõulupuu avamist lükkasime võimalikult kaua edasi. Lootsime ikka, et
lumi sajab maha ja saame kuusepuule laulda
ja tantsida jõulumeeleolus. Loodusel olid aga
teised plaanid – vihma kallas ja tuul oli nii vali,
et luhta läks ka värviliste põlevate õhupallide
lennutamine. Seda vapramad olid meie isetegevuslased! Loodusjõude trotsides laulsid
meile Urvaste-Sangaste segaansambel Kristina Minajevi juhendamisel, tantsis segarühm

Kõvvera Kõdara Tiina Kuke, naisrühm Tanuke
Hiie Vähi ja kantritantsijad Katrin Kõiva juhendamisel. Seejärel siirdusime Sangaste kirikusse, kus õpetaja Ivo Pill lausus väikese jõulumõtiskluse. Muusikalise poole eest hoolitsesid
Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor Margit
Aigro-Siibaku juhendamisel ning Sangaste
valla laululapsed Kristina Minajevi juhendamisel.
MERLE TOMBAK

Keeni koolis õppis II õppeveerandil 124 õpilast.
Ainult viitele õppisid: Marge Roosild – 9. kl,
Helen Kann – 8. kl, Timea-Helen Teder – 6. kl,
Virge Uibu, Greete Vällo – 5. kl, Anette Luik – 3.
kl, Geelika Elvet, Larina Pikulova, Mart Saar – 2.
kl.
Neljadele-viitele õppisid ja käitumine hinnati
heaks või eeskujulikuks või anti positiivne hinnang:
Mardo Kööp, Ivar Levin, Silver Liivamägi, Siiri
Linde, Egle Praosk, Enelin Treffner, Kheit Trifanov – 9. kl,
Cätlyn Ereline, Henri Korbun, Lella Pruuli, Kärt
Valge – 8. kl,
Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik,
Nele Linde, Karli Roio, Kristi Roosild, Taavi
Tamm, Mehis Uibopuu – 7. kl,
Helis Kann, Cathy Väärmaa – 6. kl,
Eliise Aamer, Kertu Juhkov, Janely Käärik,
Sandra Linde, Laura Roio, Erik Salk, Stefi Suur,
Brandon Undrus – 5. kl,
Ingeri Aer, Rain Albrecht, Angela Häälme, Tambet Kuus, Kenert Künnapuu, Sandra Lõokene,
Katariina Villemson – 4. kl,
Kerle Juhkov, Kaspar Kann, Ralf Brait Lehepuu,
Kristjan Šamarin, Markus Zimbrot, Erki Toomemägi – 3. kl,
Tervo Kuusmaa, Kristiina Linde, Margo Lääts,
Mariana Salundi, Karl-Markus Võsu – 2.kl.
Esimeses klassis olid väga tublid ja tublid
Ingrid Grossberg, Daniel Kurašin, Hans-Hannes
Kängsepp, Rasmus Linde, Mariana Pikulova,
Marit Raudsepp, Chris Roio, Marleen Saar, Emil
Saaron, Catharina Undrus.
Soovime kõigile õpilastele teadmisterohket
kolmandat õppeveerandit ja lastevanematele
asjalikku koostööd edaspidigi.
SAIMA TELL

Väikesed kanneldajad Sangaste Pansionaadis: juhendaja Koidu Ahk, Eliise Aamer, Kenter Freimanis, Janely Käärik, Angela Käärik

Laululapsed Sangaste kirikus

Keskkütmisest Keenis ja Sangastes ning muustki

K

aunist aastaalgust, hea kogukond! Tuli
see 2012 ja tõi pisut lundki kaasa, aga
sellist jahukoorma alla jäämise tunnet,
nagu mullune lumemöll tõi, õnneks siiski veel
pole. Niigi eelarve ,,aurab“ alles eelmise aasta
saharallist ja küttekuludest.
Ega nüüd kodaniku rahakott ka lustakaks
muutu, kui jutt küttearvetele läheb. Küte on
kallis ja kallineb veelgi, sest elu eest saab ainult
surnuaeda peitu minna ja üks muna potis teistest vähem keeda ka ei saa.
Kuigi küttehind on Keeni rahva jaoks järsult
tõusnud, on see enamiku paikadega võrreldes
Eestis väiksemate hulgas veel nüüdki. See pole
küll miski eriline lohutus olukorras, kus palgakasv hinnarallile selgelt alla jääb, aga õiglaseks
ning objektiivseks võrdlemiseks kõlbab küll.
Millised olid ja on valikud? Praegu on nii,
et vald on projektide abil hankinud vahendid
Keeni uute soojatrasside tarbeks ja saanud
ka rahastuse uue konteinerkatlamaja tarbeks
KIKist, mida me 10% omaosalusega järgmisel
suvel ehitama hakkame. Sellega peaks Keenist saama üks vähestest väikeasulatest Maarjamaal, milles keskküttesüsteem on täielikult
uus ja tehniliselt tõhus.
Ilma fondirahade ja KIKi abita poleks see
olnud võimalik soetamise ega haldamise seisukohast. Usutavasti ilmneb tehtu koguefekt
täismahus alles paari aasta pärast. Siis jõustuvad uued nõuded ja seadusesätted, mis muudavad vanemate katelde kasutamise ja üksikkütmise jälle kallimaks ning uusi ja efektiivsemaid säästab ka maksusüsteem enam.
Tuletan meelde, et otsus jätkata Keenis
keskkütmist ja uuendada torustikke tehti toonasel koosolekul üksmeelselt ning arvestati ka
kaasneva hinnatõusuga. Võimalust küttesüsteem valida, ise ehitada ja ise kütta ei valitud.
AS Sanwoodi vastutulek ja tehniliste riskide
võtmine meie kütmise huvides (sooja tootmisvõimsused on ju kriitilise piiri peal ja suurema külma korral ei pruugi sooja ka tootmisele
endale jätkuda) võimaldavad meil sel aastal
probleemide lahendamise lõpule viia nii, et
soe on majades ikka ka sel talvel.
Sanwood müüb sooja katlamaja toruot-

sast OÜle Sanva, kes siis selle majadele edasi
müüb nii, et hinnale lisatakse vaid omaosaluseks võetud laenu teenindamise kulud ning
soojakaod. Ehk siis müügi lõpphind on tegelikult praegu ikkagi veel Sanvale omahind,
milles ei ole sees OÜ Sanva kasumit ja ka võlgnevuste risk on Sanva kanda.
Kui torustik saab lõpuni remonditud ja uued
seadmed tööle hakkavad, siis peaks ka sisemine efektiivsus hakkama tõusma. Uue katlamaja ehitamine on kavas kooskõlastada ka hea
partneri AS Sanwoodi võimalustega, et leida
edaspidiseks vastastikku optimaalseim, parim
ning odavaim koostöövariant kõigile meile
ehk ka teile.
Sangaste katlamajas on koostamisel taotlus
KIKle ka Sangaste asula torustiku renoveerimiseks ja katlamaja täiustamiseks nii, et siingi
oleksid kaod ja kulud edaspidi minimaalsed.
Ka Sangastes ootab ees hinnatõus, mis on
seotud ainuüksi kallinevate kütuste, elektri ja
lisanduvate maksudega. Elu on elu ja ilma panustamata ei tule selle edendamine välja, sest
vana asemele uut ei teki automaatselt ja tasuta.
Ainus ja tõhusaim vahend hinnatõusu vastu on
majade soojustamine ja renoveerimine. Kasutagem selleks KREDEXi võimalusi, kes seda
saab ja tahab. Küttesoe ei hakka kunagi enam
nii odav olema, et sellega õueõhku kütta peaks
miljonär olema.
Meie pansionaaditeenused arenevad ja pansionaat laieneb ning täieneb. Ka raamatukogudes on plaan teha uuendusi, et need täidaksid
ka küla päevakeskuse rolli ja et seal muutuks
kättesaadavaks internet. Sangaste raamatukogus, kui see juhataja tervenedes jälle avatakse, saab nüüdsest kasutada ka avalikku tasuta
Wifit. Varsti saab seda teha ka Keenis. Raamatukogud võtavad tänuga vastu ka annetatud
raamatuid, kui kellelgi need kodus liiast või
ees on.
Keenis ja Sangastes algab KIKi toel uute,
hapnikubaasil veepuhastite ehitus, ja ehk
saame ka veeprobleemid sügiseks korda.
Keeni kool saab sügiseks tervikuna ventileeritud. Ka viimased puuduvad tulekindlad
uksed saavad koolis paigaldatud.

Käib kergliiklustee projekteerimine ja ettevalmistused hangeteks ja ehitusteks suvel.
On veel palju muid plaane ja mõtteid, mida
teiega oleks hea arutada ja jagada. Loodame
selleks ka enam korraldada kohtumisi oma inimestega ja pakkuda rohkem võimalusi tagasisideks.
Laskem kindlasti end ka rahvaloendajal üle
lugeda, sest tema ju loeb, et kas igaüks ikka
loeb!
Oleme siin kõik ju ühe asja eest väljas ning
heas tahtes oma kodukoha hoidjad tulevikule! Soovin, ett see 2012. aasta meie kandi jaoks
oleks edasiviiv ja igaühe isiklik õnn ja edu teda
ka kiiremalt üles leiaks!
Valgust, ruumi ja tervist kõigile anno domini
2012ndamal!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Kuuskede
põletamine
Esmaspäeval,
23. jaanuaril
kell 18.00.
Draakoniaasta alguse puhul
lennutame hiina laternaid.
NB! Too palun oma kuusk
Sangaste haljasalale lõkkeplatsile.
Sangaste Vallavalitsuse kultuurispetsialist Merle Tombak

Sangaste kohta loe veel lk 5
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Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük ja paigaldus. Tel. 5208 970,
www.mano.ee
Ära anda suure õuekoera kutsikad.
Tel. 5619 5205
Cantervilla Loss otsib kokka. Ühendust palume võtta: info@cantervilla.
ee
Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176
Otsin lapsehoidjat. Tel. 557 2203
PÕLLUTÖÖRIISTADE remont talvel
20% odavam. Techne Töökoda

Võtan rendile

KÜ Hariduse 1
pakub tööd

põllumaad

õueala

Otepää ja Puka vallas

Tel. 5830 3490

KORISTAJALE.

Soovid kodulehte, pilkupüüdvat ja
soodsa hinnaga? Võta ühendust:
margusson@gmail.com, 76 55959.
www.hm-kodulehed.ee
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5093
453; 7654 300

Pangabuss peatub:
Rõngu vallamaja juures
kell 9.00–10.15
Puka A ja O kaupluse juures
kell 11.00–12.15
Keeni kaupluse „Takt“ juures
kell 13.00–14.00
Sangaste Silva-Agro
Rukkimaja parklas
kell 14.45–15.45

I kvartalis
3., 17. ja 31. jaanuar
14. ja 28. veebruar
13. ja 27. märts

Antsla vallavalitsuse juures
kell 14.00–16.00

I kvartalis
12. ja 26. jaanuar
9. ja 23. veebruar
8. ja 22. märts

ilmarstamberg@hot.ee
või tel. 5119 272

Bussis saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte pangakaardi, makseautomaadist
oma kontole sularaha kanda ja välja võtta,
teha arvuti abil makseid, sõlmida hoiuseid ja
muid erinevaid lepinguid.
Tutvuge pangabussi sõiduplaani ning
finantsteenuste tingimustega
www.swedbank.ee. Lisainfot pangabussi
teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Mapomets OÜ:
CV saata 18.ks jaanuariks:
info@silvaagro.ee

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Teatame kurbusega

KERSTI ASORI (s Lokk)
04.06.1968 - 08.01.2012
surmast.
Ärasaatmine 14.01.2012 Tartu
krematooriumis kell 10.00.

HELVI KULLAMÄE

Mälestavad sugulased ja
tuttavad

Avalame kaastunnet Borisile

ISA

Mälestame Sind, kallis

KERSTI

Mälestame head naabrimemme

Teatame sügava kurbusega, et on
lahkunud meie armas ema,
vanaema, vanavanaema ja ämm

Sõbrad ja tuttavad Pedajamäe
külast

Kopli 1B kolmanda sektsiooni
elanikud

Enno, Anne ja Piia

Südamlik kaastunne Elvele kalli
abikaasa ja poegadele peredega
kalli isa, vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne Elvele kalli
abikaasa ja poegadele kalli isa,
vanaisa ja äia

Südamlik kaastunne Janale
perega

Südamlik kaastunne Urvele
perega

VALTER EINLA

VALTER EINLA

AINO VAKS´i

VALTER EINLA

8.01.1929 – 4.01.2012
lahkumisest.
Lesk

Sügav kaastunne Maiele perega
kalli ema ja vanaema

Arvu ja Heino peredega

Jarmo, Ivar, Karl, Mari

Südamlik kaastunne tütrele ja
pojale peredega.
Aita, Auli, Tiia, Virve, Helje, Milvi,
Ester, Marta, Eha ja Salme

Südamlik kaastunne Riinale
abikaasa

Otepää matkasellid

Südamlik kaastunne Riinale kalli
abikaasa kaotuse puhul.

Teatan kurbusega kalli

20.01.1944 - 28.12.2011

Kaastunne lähedastele!

surma puhul.

Mälestame kauaaegset ja
sõbralikku töökaaslast

AARE RAND

13.01.1945 - 03.01.2012

Otepää Oskar OÜ kollektiiv

KERSTI ASORI

Leinas kodumaja seinad,
lilled, puud ja koduõu

ehitusest@gmail.com

IDA-ALIDE KURIKU

kaotuse puhul.

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on sinuga.
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

506 7848

KAAREL VIPPERI

KERSTI ASORI

surma puhul.
Perekond Saaremets ja
Kalju Must

EhitusEST OÜ

Klassikaaslased ja klassijuhataja
Pühajärve kooli päevilt.

Mälestame toredat naabrimeest

surma puhul.
Tiiu Aljaste, Tiina Tigane, Aili,
Ilse, Vova, Tiina ja Ell.

OMANIKU JÄRELVALVE

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Kunnarile
kalli elukaaslase

Südamlik kaastunne Aivole kalli
ema

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

KAAREL VIPPERIT

AINO VAAKSI

Südamlik kaastunne Saima ja
Jaani perele.

surma puhul.

LONNY MÖLDER

16.01.1922 - 09.01.2012
Ärasaatmine toimub Tallinna
Rahumäe kalmistu kabelis
laupäeval, 14. jaanuaril kell 13.00.
Leinavad tütred perega

Mälestame sügavas leinas kallist

AINO VAKSI

NIKOLAI MAJAKI

KALJU HAUSENBERGI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Jaanile ja
Saimale perekondadega.

Töökaaslased Nurga Konsumist

Töökaaslased Nurga Konsumist

Perekonnad Vilde, Kuus, Vutt,
Kalev ja Heljo, Hilja

Su jalg ei astu enam armsaid koduradu,
ei ava käsi koduväravat,
sind leinama jääb kodumaja
ja koduõuel ootav koerake …

Mälestame head naabrit

VALTER EINLA´t

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Südamlik kaastunne Ennule,
Merikesele, Tarmole, Urmole,
Piretile ja pisikesele Tõnisele
kalli

Sügav kaastunne lähedastele ja
omastele.

VIRVE TOOTSI

Eda, Hiie ja Arno

Perekonnad Drenkhanid

kaotusel.

Rahu ja vaikus on Sinuga,
mälestused meiega …

100. sünniaastapäeval
mälestame oma kallist

kaotuse puhul.

Tunneme kaasa Davet
Hausenbergile kalli

ISA

kaotuse puhul.
Techne Töökoda

Avaldame siirast kaastunnet
abikaasale

KARL VIPPERI
kaotuse puhul.

Garaažiühistu liikmed

Aeg võib tasandada kõike võtta mälestust ei saa...

Südamlik kaastunne Riinale abikaasa ja teistele lähedastele kalli

LIIDIA HARK´i

KAAREL VIPPERI

Neli nooremat põlvkonda
peredega

Ants Orasson perekonnaga.

kaotuse puhul.

MITMESUGUST

8

KOHT
Otepää saunamaraton toimub 12.
veebruaril. Start antakse Pühajärve
Spa&Puhkekeskusest (Aedlinn, Pühajärve küla) kell 12.00-13.00, finiš avatud
samas kohas kuni 18.00.

III EUROOPA SAUNAMARATON
“Kuum saun kuumas
talvepealinnas Otepääl”

12. veebruaril

Otepää saunades

VÕISTKOND
Võistkond on 4-liikmeline. Kes soovib,
võib võistelda üksinda! Võistkonna registreerimine toimub kohapeal, saab ka
eelnevalt registreerida. Võistkonna eelregistreerimiseks saada e-mail hiljemalt 9.
veebr. aadressile saun@otepaa.ee
REEGLID
Võistkond saab stradipaigas saunade
orienteerumiskaardi ja võistlusjuhendi.
Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit. Sauna
sisenedes annab iga võiskond saunaomanikule saunakaardi, millele saunaomanik
annab saunast lahkudest tõenduse saunas
viibimise kohta. Lisaboonust (aja vähen-

13. jaanuar 2012

damine) annab saunalistele jääaukude,
kümblustünnide ja muu saunaomanike
poolt pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses osalemine.
Lühima ajaga enim arvu saunu läbinud
võistkond või üksikvõistleja on võitja.
Finišisse jõudes tagastatakse saunakaart,
et välja selgitada võitjad. Liikluseeskirjade rikkujad peavad koheselt võistluse katkestama.
AUTASUSTAMINE
Autasustamine ja ühine koosviibimine
koos saunaomanikega toimub 12.02.2012.
kell 18.30 Pühajärve Pubis.
Saunamaratoni korraldavad:
Otepää Kultuurikeskus,
Pühajärve Spa&Puhkekeskus ja Otepää
saunaomanikud.
Toetab Otepää Vallavalitsus.
Täiendav info: Sirje Ginter, 509 7795,
saun@otepaa.ee

AVALIK LIIKLUSSKEEM

Karupesa vastas, Gümnaasiumi staadionil ja Valga mnt ääres
KÜLALINE parklas.

Otepää linna, võistluste pealtvaatajate parklasse pääseb
21.01 kell 9.00-17.00 ja 22.01 kell 9.00-17.00 ainult eelmüügist ostetud ja auto esiklaasile paigutatud:
1. suured bussid helesinine A65 “BUSS” parkimiskaardiga Tehvandi staadioniparkla BUSS parklasse,
2. sõiduautod helesinine A65 “SÕIDUAUTO” parkimiskaardiga Suusakooli taha, Comeback kõrvale ja keskväljaku parklatesse.

20.01 pealtvaatajatele tasuta parkimine Otepää linna parklates
(v.a Tehvandi tee parklad).
21.01 kell 16.30-21.00 üritusele “Raadio Sky Plus Suusapidu”
tasuta parkimine vastavalt Otepää linna parklates (v.a Tehvandi
tee parklad).

Otepää linna, võistluste parklatesse pääseb 21.01 kell 9.00
kuni 22.01 kell 17.00 ainult korraldajatelt saadud ja auto
esiklaasile paigutatud parkimiskaardiga või aknakleebisega:
1. Punase A65 „ORGANIZER” parkimiskaardiga korraldajatel parkimine ORG- parklates Tehvandi peahoone ülemises parklas, staadioniparklas, Neljakasemäe alumises ja
Otepää Gümnaasiumi staadionil;
2. Kollane ja oranž A65 „TEAM” parkimiskaardiga TEAM
autodel parkimine TEAM-parklates Tehvandi peahoone
ülemises Neljakasemäe poolses, staadioniparklas ja Otepää Gümnaasiumi staadionil;
3. Roheline A65 „MEDIA“ parkimiskaardiga pressi
autodel parkimine KÜLALINE-parklates: Tehvandi staadioniparklas, Otepää Gümnaasiumi staadionil ja Valga mnt
ääres TM rajal;
4. Sinine A65 “KÜLALINE” parkimiskaardiga hotell

Kõikidele ülejäänud võistlustele tulevatele sõidukitele tasuta
parkimine Otepää lähiümbruse parklates vastavalt saabumissuunale, kas:
1. Tartu maanteelt – alajaama vastas asuv parkla –
2. Rõngu maanteelt – Hundisool UPM-Kymmene tehase ees
asuv parkla
3. Valga maanteelt – Ansomäe lasketiiru tee parkla
Alajaama ja UPM-Kymmene Otepää AS parklast tasuta bussid
Otepää keskväljaku tuletõrje maja poolsesse äärde ja tagasi.
Bussid sõidavad: fooriga ristmik-Tartu mnt-Lipuväljaku tn
kaudu mõlemas suunas. Alajaama parkla buss sõidab Otepäält
tagasi Keskuse tänava kaudu.
Tartu maanteel 1km enne alajaama parklat on linna saabumisel kaks sõidurada, millest parem on lubadega sõidukitele ning
vasak alajaama parklasse pöörajatele.
Parkida mittesoovivad sõidukid saavad Otepääl liigelda vastavalt tavalisele Otepää liikluskorraldusele (v.a Tehvandi tee).
Ühesuunalised teed Otepääl 20.-22.01:
1. Koolitare tn on ühesuunaline (liikluskeeld Tehvandi tn-lt
kuni Gümnaasiumini) tavapärane liikluskorraldus
Liikluseks on suletud:
1. Tehvandi tee alates Valga mnt L 21.01 kell 8.00-22.00 ja P
22.01 kell 08.00-17.00 (v.a MK parkimiskaardid).
Sissesõit on keelatud L 21.01 ja P 22.01 kell 9.00-17.00:
1. Valga mnt/Keskväljak ja Lipuväljaku tn/Keskväljak sissesõidud parklasse (v.a helesinine sõiduauto parkimiskaart);
2. Tehvandi tn/Koolitare tn ristmikult Koolitare tn-le (tavapärane liikluskorraldus);
Parkimine on keelatud Otepääl L 21.01 kell 8.00 kuni P 22.01
kell 17.00:
1. Valga mnt-l fooriga ristmikust kuni Otepää linna piir mõlemal pool teed;
2. Valga mnt-l Otepää linna piir kuni Ansomäe tee ristmik
mõlemal pool teed;
3. Tehvandi tn terviklikult mõlemal pool teed;
4. Munamäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
5. Koolitare tn terviklikult mõlemal pool teed;
6. Mäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
7. Kopli tn terviklikult mõlemal pool teed;
8. Tehvandi tee terviklikult mõlemal pool teed (tavapärane
liikluskorraldus);
9. Lipuväljaku tn terviklikult mõlemal pool teed;
10. Tartu mnt 1km enne alajaama ristmikku kuni fooriga ristmikuni mõlemal pool teed;
11. Pühajärve tee fooriga ristmikust kuni Mäe tänavani mõlemal pool teed;
12. Rõngu mnt fooriga ristmikust kuni Pika tänavani mõlemal
pool teed;
13. Tehase tn Rõngu mnt ristmikust kuni UPM-Kymmene Otepää AS parklani mõlemal pool teed;
14. Võru mnt linna piirist kuni fooriga ristmikuni mõlemal pool
teed;
15. Kõik võistluste parklad (v.a MK parkimiskaardid).
Kiirusepiirang 70 ja 50 km/h Otepääl L 21.01 kell 8.00 kuni P
22.01 kell 17.00:
1. Tatra-Otepää-Sangaste maanteel Munamäe ristmikust kuni
linna piirini mõlemalt poolt.
2. Tatra-Otepää-Sangaste mnt 1km enne alajaama ristmikku.

