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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/otMaailma parimad võistlesid 
Otepää suusaradadel

Nädalavahetusel vallutas Eesti 
talvepealinna suusatamine. 
Tehvandi Spordikeskuse rada-

del peeti maailmakarika etapp murd-
maasuusatamises, mis tõi kokku ligi 
10 000 spordisõpra. 
   FISi võistluste direktori Jürg 

Capoli sõnul on tal hea meel, et eest-
lased leidsid tee Otepääle, et jälgi-
da põnevaid võistluseid. „Maailma-
karika etapi organisatoorne pool oli 
kõrgel tasemel ning lisaks viidi nä-
dalavahetusel läbi mitmeid toreda-
id meelelahutuslikke sündmusi nagu 
näiteks harrastajate võistlus,“ kiitis 
Capol. 
   Otepää MK korralduskomitee 

esimees Jaak Mae oli samuti rahul. 
„Üldjoontes kõik laabus ja väiksemad 
probleemid leidsid kiiresti lahenduse. 
Olen tagasisidet küsinud nii sportlas-
te, nende esindajate kui ka rahvusva-
helise suusaliidu ametnike käest ning 
kõigil on see positiivne,“ rääkis Mae. 
Lisaks avaldab ta suurt tänu kõigi-
le korraldusega seotud inimestele, 
sponsoritele ja toetajatele: „Sadade 
inimeste ühine panus muutis selle 

suursündmuse võimalikuks“.
   Kokku osales talvisel tippvõistlusel 

182 sportlast ja 176 tiimiliiget 21 rii-
gist. Korralduslikust küljest oli sünd-
musega seotud ligi 1200 inimest. 
   Otepää MK-etapi sportliku sära 

eest hoolitsesid eelkõige Dario Co-
logna Šveitsist ja Justyna Kowalczyk 

Poolast. Mõlemad said hakkama 
kuldse duubliga, võites nii laupäeva-
se sprindi kui ka pühapäevase dis-
tantsivõistluse. Varem ei ole Tehvan-
di Spordikeskuse radadel see kellele-
gi jõukohane olnud. 
   Eestlastest hoolitses parima tule-

muse eest Peeter Kümmel, kes lõpe-

tas sprindivõistluse 13. kohaga. 
   Võistluse ametlik koduleht: www.
owc.ee, Facebook: http://www.fa-
cebook.com/owcup

UKO URB, FIS Cross Country World Cup, 
Otepää pressiteenistuse juhataja

MKetapi ajal toimusid ka mitmed 
rahvale mõeldud suusaüritused 41. 
Tartu maratoni programmi raames. 
Klubi Tartu Maraton korraldas lau-
päeval ühistreeningu ning pühapäe-
val tähistas ülemaailmset lumepäeva 
„FIS World Snow Day“ Tartu marato-
ni Otepää lastesõitudega. Väikseid 
suusatajaid juhendasid Tartu Suusa-
hullude treenerid ja ergutasid emad-
isad.
   Rahvusvahelise Suusaliidu (FIS) 

korraldatava lumepäeva eesmärk on 
edendada suusasporti ja anda lastele 
võimalus avastada lume võlu. Lisaks 
pöörab FIS tähelepanu noorte hari-
misele turvalisuse, keskkonna- ja ter-
vise teemadel.

OT

12. veebruaril toimub Otepääl juba kolmandat 
korda Euroopa Saunamaraton “Kuum saun kuumas 
Talvepealinnas Otepääl.”
   Otepää kultuurijuhi Sirje Ginteri andmeil osales eel-

mise aasta Saunamaratonil 65 võistkonda 208 saunali-
sega. Saunamaratonlasi võttis vastu 18 Otepää sauna. 
Saunalised tunnistasid üksmeelselt parimaks saunaks 
Sokka suitsusauna. 
  “Loodetavasti pole võistlemine ainus eesmärk,” ütles 

Sirje Ginter. “Otepääl on nii lahedad saunad. Tulge ja 
avastage, saunaomanikud kütavad need soojaks ja just 
sellel päeval just teie jaoks!”
   Saunamaratoni start antakse Pühajärve Spa&Puhke-

keskusest (Aedlinn, Pühajärve küla) kell 12.00-13.00, 
finiš avatud samas kohas kuni kella 18.00. Võistkond 
on 4liikmeline. Kes soovib, võib võistelda ka üksin-
da. Võistkond saab stardipaigas saunade orienteeru-
miskaardi ja võistlusjuhendi. Kõigil võistkonna liik-
metel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit. 
Sauna sisenedes annab iga võistkond saunaomaniku-
le saunakaardi, millele saunast lahkudest võtab sauna-
omanikult tõenduse saunas viibimise kohta. Lisaboo-
nust (aja vähendamine) annab saunalistele jääaukude, 
kümblustünnide ja muu saunaomanike poolt pakutud 
atraktsioonides ja meelelahutuses osalemine. Lühima 
ajaga enim arvu saunu läbinud võistkond või üksi-
kvõistleja on võitja. Finišisse jõudes tagastatakse sau-
nakaart, et välja selgitada võitjad.
   Autasustamine ja ühine koosviibimine koos sauna-

omanikega toimub 12. veebruaril kell 18.30 Pühajär-
ve Pubis. 
   Saunamaratoni korraldavad Otepää Kultuurikes-

kus, Pühajärve Spa&Puhkekeskus ja Otepää sauna-
omanikud. Toetab Otepää Vallavalitsus. 
   Võistkondade registreerimine toimub kohapeal, ent 

saab ka eelnevalt registreerida.Selleks saada e-mail 
hiljemalt 9. veebruariks aadressile: saun@otepaa.ee. 
   Täiendav info: Sirje Ginter, 509 7795.

NB! Seoses 12. veebruaril toimuva Tartu Maratoni 
Avatud raja sõidu ja Saunamaratoniga on teedel täien-
davad politseijõud, et mõlemad üritused sujuksid tõr-
geteta. 

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Talvepealinnas Otepääl 
korraldatakse kolmandat 
korda saunamaratoni

Füüsikaolümpiaadi piirkonnavoor
14. jaanuaril toimus füüsikaolümpiaadi piir-
konnavoor. Võistlesid 8.-12. klasside õpilased. 
Kokku osales 34 õpilast maakonna 5st koolist. 
Ülesanded olid koostatud kahele vanuserüh-
male: põhikoolile ja gümnaasiumile. 

Meie piirkonna parimad:
8. klass: 1.Maris Sala – Otepää gümnaasium, 
õp. Silva Hinnobert
2.Margit Saal – Otepää gümnaasium, õp. 
Silva Hinnobert
9. klass : 1.Triinu Sala – Otepää gümnaasium, 
õp. Silva Hinnobert
2.Katrina Ojavee – Otepää gümnaasium, õp. 
Silva Hinnobert
3.Sten Teemant – Otepää gümnaasium, õp. 
Silva Hinnobert

Emakeeleolümpiaadi piirkonnavoor
20. jaanuaril toimus üleriigilise emakee-
leolümpiaadi piirkonnavoor 7.-12. klassi 
õpilastele. Ülesanded olid koostatud kolmele 
vanuserühmale (7.-8. klass, 9.-10. klass ja 11.-
12. klass). Osales 78 õpilast maakonna 13st 
koolist.

Meie piirkonna parimad:
7.-8. klass: 3.Maris Sala – 8. klass, Otepää 
gümnaasium, õp. Tiia Lehismets
9.-10. klass: 1.Anni Suun – 10. klass, Puka 
keskkool, õp. Tiiu Venski
11.-12. klass: 1.Iti Uusküla – 11. klass, Otepää 
gümnaasium, õp. Kristi Vuks
2.Maiko Plinte – 12. klass, Otepää gümnaa-
sium, õp. Kristi Vuks

Bioloogiaolümpiaadi piirkonnavoor
21. jaanuaril toimus bioloogiaolümpiaadi 
piirkonnavoor. Võistlesid 6.-12. klasside 
õpilased. Kokku osales 88 õpilast maakonna 
13st koolist.
   Piirkonnavoor toimus kahes erinevas vanu-
seastmes: põhikooli õpilastele (6.-9. klass) ja 
gümnaasiumiõpilastele (10.-12. klass). Eraldi 
küsimustikud olid põhikooli 6.-7. klassi ja 8.-9. 
klassi õpilastele ning gümnaasiumiõpilastele.

Meie piirkonna parimad:
6. klass: 1.Liis Antsi – Pühajärve põhikool, õp. 
Maie Eensalu
7. klass: 1.Tanel Riivik – Palupera põhikool, 
õp. TiiuRohtla
2.-3.koht Priit Peterson – Pühajärve põhikool, 
õp. Peeter Kangur
8. klass: 1.Maris Sala – Otepää gümnaasium, 
õp. Marge Kaiv
3.Margit Saal – Otepää gümnaasium, õp. 
Marge Kaiv
9. klass: 1.Triin Roodja – Palupera põhikool, 
õp. Tiiu Rohtla
2.Mait Peterson – Pühajärve põhikool, õp. 
Peeter Kangur
Gümnaasium 
1.Helen Aluvee – 12. klass, Otepää gümnaasi-
um, õp. Marge Kaiv
III koht Rauno Põldsepp – 11. klass, Otepää 
gümnaasium, õp. Marge Kaiv

Valga maavalitsus tänab piirkonnavoorus 
osalenud õpilasi, õpilasi juhendanud ning 
olümpiaadikomisjonis osalenud õpetajaid.
   Piirkonnavooru läbiviimist toetas Valgamaa 
Omavalitsuste Liit.

OT Valga maavalitsuse andmete põhjal

Füüsika-, emakeele- ja 
bioloogiaolümpiaadi 
Valgamaa piirkonna-
vooru tulemused

Otepää MKetapi ajal peeti ka FISi rahvusvahelist  lumepäeva. Tehvandi 
suusaradadel lustis ligemale 100 last, kes kõik kandsid rinnanumbrit 1.
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Otepää Vallavalitsus
12.01.2012
 Anti MTÜ Eesti Suusaliit luba korraldada 20.-22. jaa-

nuaril 2012. a Otepää vallas Otepää linnas ja Nüpli külas 
avalik üritus – FIS Maailmakarikavõistlused murdmaa-
suusatamises.
 Kinnitati Heino Kikkase taotlusel projekteerimis-

tingimused Otepää vallas Vana-Otepää küla Kaarnaoru 
kinnistule üksikelamu projekti koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Heleena Jõgile väikeehi-

tise püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pedajamäe 
küla Nikluse.
 Määrati ühekordset toetust kahele vallakodanikule 

kogusummas 96 eurot.
 Määrati matusetoetust kolmele vallakodanikule 

kogusummas 384 eurot.
 Määrati sünnitoetust kolmele vallakodanikule kogu-

summas 1152 eurot.
 Anti nõusolek Võru Spordikoolile viia läbi Otepää 

valla haldusterritooriumil noorsuusatajate kaks laagrit 
ajavahemikus 16.-21.07.2012 ja 13.-18.08.2012.
 Anti nõusolek MTÜ Eesti Seljaajusonga ja Vesipea-

haigete Seltsile viia läbi Otepää valla haldusterritooriu-
mil lastelaager ajavahemikus 09.-16.07.2012.
 Sõlmiti äriruumi üürileping G4S Eesti AS-iga alates 

12.01.2012 tähtajaga 31.12.2012.
 Arvati korraldatud jäätmeveo registrist välja 11 isikut.
 Kinnitati Romek Luts taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Pedajamäe küla Lutsu kinnistule 
saun-suvila projekti koostamiseks.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 29.12.2011. a korralduse 

nr 2-4-641 „Teenuste hinna kehtestamine“` punkti 
1.3.1.

18.01.2012
 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Muusika-kool 

direktoriks tema nõusolekul Anneli Narusk ajutiselt 
äraoleva töötaja asendamise ajaks kuni töötaja tööle 
naasmiseni.
 Anti Hansa Ilutulestikud OÜ`le luba korraldada 

Otepää vallas Nüpli külas AS Tehvandi spordikeskus maa-
alal 20. jaanuaril 2012 ajavahemikus kell 19.45 kuni 20.15 
ilutulestik.
 Kinnitati Henn Ruukeli taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Arula küla Soo kinnistule tiigi 
projekti koostamiseks.
 Väljastati kasutusluba Otepää Lihatööstuse OÜ`le 

külalistemajale asukohaga Lipuväljak 2 Otepää vald 
Otepää linn.
 Kinnitati Villa Müllerbeck OÜ taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Otepää külas Rukkimäe 
kinnistule „Villa Müllerbeck“ hotelli laiendamiseks, väi-
keehitiste püstitamiseks, teenindushoone ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Arvati korraldatud jäätmeveo registrist välja 5 isikut.
 Arvati korraldatud jäätmeveo registrist välja 15 isikut.
 Jäeti rahuldamata 2 isiku taotlused korraldatud jäät-

meveoga mitteliitunuks lugemiseks.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 15 isikut.
 Loeti korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks 13 isikut.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 22.-23. jaa-

nuaril 2012. a välislähetusse Läti Vabariiki Tukumis 
piirkonda EST-LAT-RUS projekti partnerite leidmiseks.

2

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. veebruaril.

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

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

O T E P Ä Ä

AMETLIK INFO

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

www.otepaa.ee

20. jaanuaril andsid Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupp ja Valgamaa Spordiliit üle oma pree-
miad. Autasustatute hulgas oli ka palju otepäälasi.
   Valgamaa ekspertgrupi aastapreemia spordialal 

sai Tehvandi Suusaklubi suusataja Ene Aigro, vete-
ranide MMi medalivõitja. 
    Noore eripreemia said Otepää Gümnaasiumi 

õpilased Artti Aigro, tubli suusahüppaja ja kahe-
võistleja ning Laura Danilas, kes on saanud palju 
erinevaid tiitleid lauluvõistlustelt, teeb kaasa Vane-
muise teatris muusikalides.
  Maakondliku kultuuripreemia Kultuuripärl 

2011 pälvis Pühajärve Puhkpilliorkestri dirigent, 
Pühajärve Puhkpillipäevade korraldaja Arno Anton 
(pildil).

Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
ja Valgamaa Spordiliidu aastapreemiad

Valgamaa 2011. aasta 
edukamate sportlaste hulka valiti:

   14-15aastased tüdrukud – murdmaasuusataja 
Anette Veerpalu ja laskesuusataja Katrin Kurg.
   14-15aastased poisid – murdmaasuusataja Siim 
Lehismets.
   16-18aastased tüdrukud – laskesuusataja ja orien-
teeruja Maarja Maranik ning murdmaasuusataja 
Keidy Kütt.
   16-18aastased poisid – murdmaasuusatajad Gun-
nar Kruus ja Andreas Veerpalu.
   Juuniorid – laskesuusataja Grete Gaim ja murd-
maasuusataja Karl Laasik.
   Noorsooklass – murdmaasuusataja Eeri Vahtra.
   Naised  – murdmaasuusataja Triin Ojaste.
    Mehed – murdmaasuusataja Jaak Mae.
    Veteranid – murdmaasuusataja Ene Aigro, orien-
teeruja Liivi Parik ja kergejõustiklane Tõnu Ainsoo.
   Noorte võistkond  –  SK Oti Karupesa Teami tüd-
rukute B-vanuseklassi teatesuusatamise võistkond 
(Maarja Maranik, Anette Veerpalu, Katrina Ojavee).
    Täiskasvanute võistkond  – naistest SK Oti Ka-
rupesa Teami teatesuusatamise naiskond (Anette 
Veerpalu, Triin Ojaste, Keidy Kütt) ja meestest 
Otepää SK suusahüppe meeskond (Artti Aigro, Karl-
August Tiirmaa, Jaan Jüris).
   Positiivse üllataja  –  mäesuusataja Kevin Padar.
   Treenerid  –  Ants Orasson ja Kalju Ojaste.
   Spordiaktivistid – Voldemar Tasa.                  

OT

Õpilasliinide 
ajagraafikute 
muudatused 

Peatus Aeg
Arula kauplus 07.18
Arula motelli tee 07.22
Kannistiku 07.29
Sõjatamme 07.30
Aedlinn 07.32
Otepää Güm.(Hariduse tn.) 07.34
Otepää bussijaam 07.36
Aedlinn 07.38
Pühajärve kool 07.45
Ilmjärve 07.54
Kalevi 07.56
Joosti tee 08.00
Tõutsi 08.02
Krupi 08.04
Kikka 08.06
Inni tee 08.11
Pühajärve kool 08.16
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Peatus Aeg
Männiku 07.20
Puuraku 07.21
Pilkuse 07.24
Alaküla 07.26
Teikamäe 07.28
Vastsemõisa 07.30
Ööbiku 07.35
Lillemäe 07.40
Rüa 07.44
Otepää Gümnaasium 07.50
Vidrike mõis 08.00
Nõude 08.05
Kassiratta 08.08
Luiga tee 08.12
Turu tee 08.13
Pühajärve kool 08.16
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Peatus Aeg
Mõtsniku 07.47
Arula 07.49
Mägestiku tee 07.54
Äidu 07.56
Pühajärve kool 08.06
Harimäe rist 08.12
Mäe talutee 08.13
Kääriku 08.14
Pühajärve kool 08.18Õ
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Peatus Aeg
Otepää Gümnaasium 15.15
Aedlinn 15.17
Sõjatamme 15.19
Kannistiku 15.23
Pühajärve kool 15.30
Turu tee 15.33
Luiga tee 15.34
Kassiratta 15.37
Nõude 15.39
Vidrike mõis 15.45
Otepää Gümnaasium 16.00
Pedajamäe 16.04
Kirikuküla 16.06
Lüüsjärve 16.15
Vana-Otepää 16.17
Männi 16.19
Käpa 16.24
Kastolatsi 16.28
Majasoo 16.30
OtepääGümnaasium 16.35
Juusa 16.38
Puuraku 16.40
Männiku 16.41
Pilkuse 16.44
Alaküla 16.46
Teikamäe 16.48
Vastsemõisa 16.51
Ööbiku 16.54
Lillemäe 16.59
Rüa 17.02
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Peatus Aeg
Pühajärve kool 15.30
Ilmjärve 15.39
Kalevi 15.41
Joosti tee 15.45
Tõutsi 15.47
Krupi 15.49
Kikka 15.51
Inni tee 15.55
Pühajärve kool 16.00
Kannistiku 16.08
Aedlinn 16.12
Otepää Gümnaasium 16.15
OMsk Sb (T,N,R) 16.20
Arula kauplus 16.35
Arula motelli tee 16.39
Kuutsemäe 16.43
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Peatus Aeg
Pühajärve kool 15.30
Kääriku 15.35
Mäe talutee 15.36
Harimäe rist 15.37
Pühajärve kool 15.43
Äidu 15.53
Mägestiku tee 15.55
Arula 15.59
Mõtsniku 16.01

Õ
P

IL
A

S
LI

IN
 N

R
 6

alates 24. jaanuar 2012

Head maja-
omanikud 
ja 
ettevõtjad!
Tuletame teile meel-
de, et vastavalt Ote-
pää valla heakorra 
eeskirjale on kinnistu 
ja ehitise omanik 
kohustatud oma 
kinnistu piirdeaia 
piires koristama lund ja kõrvaldama jääpurikaid, 
mis võivad ohustada jalakäijate elu. 
   Järelevalvet antud tegevuste üle teostab Otepää 
Vallavalitsus. Kohaliku omavalitsuse korralduse 
seaduse § 66 ² järgi võib heakorra- ja kaevetööde 
eeskirjade rikkumise või koormise täitmata jätmise 
eest karistada rahatrahviga kuni 100 trahviühikut.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Keskkonnaamet väljastas Vangja III kaevandusele kaeve-
loa 13.oktoobril 2011. Anname siinkohal ülevaate aastaid 
väldanud loa menetlusprotsessist. Peame omaks võtma 
puudused teavitustegevuses – ent kõige olulisem on see, et 
kohalike elanike olulisimad kaebused kaevanduse osas on 
arvestatud.

Esiteks, kaevandamise võimaldamine pole toimunud 
kiirustades. Maavarade kaevandamise taotluse esitas Met-
satervenduse OÜ kolm aastat (!) tagasi – nii kaua on  nende 
taotlusi menetletud – et need arvestaks esitatud kriitikat ja 
vastulauseid.

Teiseks, avalik arutelu on toimunud. Kui 2008. aastal esitas 
Metsatervenduse OÜ esimest korda maavarade kaevanda-
mise taotluse, kus soovitakse teostada metsamaal lageraiet 
ja kaevandada 6,73 ha, siis kutsus Otepää Vallavalitsus 20. 
veebruaril 2009. a kokku avaliku arutelu Otepää Vallavalitsu-
ses. Arutelul avaldasid oma arvamust ümbruskonna elanikud 
ja Väike-Peebo maaüksuse piirinaabrid. Otepää Vallavalit-
suse 04.03.2009. a kirjaga nr 14-4.3/1761-2 ei nõustutud 
kaevandamisloa andmisega Metsatervenduse OÜ-le. Üheks 
keeldumise põhjuseks toodi Väike-Peebo kinnistu lähinaabri-
te arvamus, mille kohaselt ollakse vastu karjääri rajamisele, 
sest karjääriga võib kaasneda müra ja tolmu levik ning karjäär 
ei sobi kavandatavasse asukohta. 

Kolmandaks, kolme aastase menetluse tulemusena 
võtab kaevandusloa taotlus arvesse kohalike elanike arva-
musi. Metsatervenduse OÜ poolt Keskkonnaametile esitatud 
kolmas (01.03.2011. a nr PVV 10-5/11/3227-3) muudetud 
maavara kaevandamise loa taotluse Vangja III kruusakarjääri 
mäeeraldisele arvestab suures osas kohalike elanike esittud 
sisulisi kaebusi:

- Taotletav mäeeraldis on eelnevast 1,04 ha võrra 
väiksem. 
- Mäeeraldist on põhja, lõuna ja loode osas veelgi 
vähendatud, et kaevandamise võimalikud mõjud naa-
bermaaüksuste suhtes oleksid minimaalsed. 
- Mäeeraldiselt kaevandatava ehituskruusa kogus 
kahanes 342 tuhande m³-ni (esimese taotluses olnud 
575 tuhandest m³-st). 
- Muudetud mäeeraldise (pindala 5,35 ha) idapiir 
jäi nüüd Inni kinnistu piirist kuni 28 m kaugusele. 
Mäeeraldise põhjapiir jäi pärast muutmist põhja pool 
asuvast Punsu kinnistust kuni 100 m kaugusele. Nende 
piiride muutmise üheks eesmärgiks oli vähendada kar-
jääris tekkiva tehnoloogilise müra mõju ümbruskon-
nale. Idapiiri nihutamine Inni kinnistu piirist eemale 
välistaks võimaluse, et karjääri rajamine kahjustaks 
Inni kinnistul kasvavat metsa.  

Keskkonnaametile esitatud kolmas muudetud maavara kae-
vandamise loa taotlus Vangja III kruusakarjääri mäeeraldisele 
arvestab seega suures osas kohalike elanike esitatud sisulisi 
kaebusi. Keskkonnaamet väljastas Vangja III kaevandusele 
kaeveloa 13.oktoobril 2011.
   Tunnistame, et  Keskkonnaameti (kaevanduslube väljas-
tab põhjendatuse korral just Keskkonnaamet, mitte omava-
litsus) kirjadele jäi tõesti vastamata. See oli viga.
   2. novembril 2011. a laekus Otepää vallavalitsusse avaldus 
kaevandajalt – Metsatervenduse OÜlt – muuta kinnistu maa-
kasutusotstarvet. Kuna sihtotstarbe muutmiseks oli õiguslik 
ja sisuline alus olemas Keskkonnaameti loa näol, siis ei olnud 
meil põhjust keeldumiseks. 
   Edastame siinkohal ka Keskkonnaameti poolt meile esitatud 
argumentatsiooni, miks kaevandusloataotluse raames pole 
keskkonnamõju hindamist tarvilik algatada. Meil jäi üle nende 
põhjendustega vaid nõustuda.

Keskkonnaamet pidas vajalikuks kaevandusluba anda 
02.05.2011 saatis Keskkonnaamet (loa andja) kirja Otepää Val-
lavalitsusele ning on seisukohal, et keskkonnamõju hindamist 
ei algatata, kuna:

   1) kavandatav tegevuskoht ei asu kaitsealadel ega Natura 
2000 võrgustiku alal ning kavandatava kaevandamisega ei 
mõjutata kaitsealasid ega Natura 2000 võrgustiku alasid; 
   2) eelhindamise tulemusena selgus, et kavandatava kae-
vandamisega ei ületata piirmäärasid müra, õhusaastatuse 
ja vibratsiooni osas;
   3) müra häiriva mõju leevendava meetmena (kaevanda-
misloa täiendava tingimusena) kehtestatakse, et aktiivse 
puhkuse perioodil (juuni–august) ja nädalavahetustel 
kruusa purustamist ei toimu. Mäeeraldisega piirnevas Väi-
ke-Peebo kinnistu metsas (katastritunnus 63601:003:1230) 
ei teostata lageraiet. 
   4) Väike-Peebo kinnistul osaliselt looduslik maastik hävib, 
kuid see on kvalitatiivselt hiljem taastatav maa-ala korras-
tamisega;
   5) eelhindamise tulemusena selgus olulise kumulatiivse 
mõju puudumine. 
   6) Seega puudub kavandataval tegevusel eeldatavasti 
oluline keskkonnamõju. 

Otepää vald ei kutsunud enam kokku järjekordset avalikku 
arutelu, kuna Keskkonnaameti seisukoha ja muutunud loata-
otluse tingimustes polnud enam sisulisi põhjuseid keelduda 
loa andmisest. Kasutuselevõetud meetmed ja kaevandusloas 
ette nähtud kitsendused on olnud mõjusad, sest kaevan-
datud on juba ca 2 kuud ja piirinaaber avastas selle juhuslikult 
jalutades.
   Kaevandamisega kaasnev müra tase ei suurenda mingil 
juhul tavaliikluses tekkivat müra, mis ulatub Inni järve ääres 
asuvate suvilateni üle järve Sangaste-Otepää maanteelt. Te-
gemist on kaevandusega, kus puhkeajal ei kaevandata ning 
mis ei tööta ka aastaringselt. Kaevanduse töö käib hooajaliselt 
ja vastavalt vajadusele. Kaevandada ei tohi pärast tööpäeva, 
ning nädalavahetustel. Perioodil juuni-august on keelatud 
purustus-sorteerimissõlme töö.
   Kaevandusloa väljastamisel Keskkonnaameti poolt on veel 
üks ettekavatsemata positiivne järelm kogu valla elanike ja-
oks - valla ettevõtluse ja arengu seisukohalt on hea, et meil 
on lähedal kaevandus, kus nii kohalike teede kui üldehituse 
tarbeks saab kruusa, mis muidu transpordikulu tõttu meile 
kõigile oluliselt kallimaks kujuneks.

Ükskõik kus, aga mitte meie tagaõues?
Mõistame, et emotsionaalset vastuseisu on vahel raske 
kummutada sisuliste argumentidega. Sarnaste probleemide 
käes vaevlevad ju ka üleriigilised riigikaitselise otstarbega ra-
jatised, tuulikuarendused jm ettevõtlusprojektid. Kinnitame, 
et me pole oma otsustes lähtunud hämaratest motiividest 
– kolm aastat kestnud menetluse raames parandati loa tin-
gimusi olulisel määral kohalike elanike huvide kaitseks ning 
Keskkonnaamet tegi ettepaneku täiendavate uuringute ning 
avalike koosolekuteta luba väljastada.
   Kuivõrd Keskkonnaameti kiri, mis soovitas avaliku aruteluta 
karjääri avamiseks loa anda, jäi tähelepanuta, siis seetõttu jäi 
ka sellest teavitamine mitterahuldavaks. Palume vabandust 
selle pärast. 
   Tunnistame oma viga, ning selleks, et informeerida elanikke 
kaevanduse toimimisest ja piirangutest, planeerime lähiajal 
sel teemal korraldada avaliku infokoosoleku.

Otepää Vallavalitsus

Vangja III kaevandusest Otepää vallas 
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KULTUURIÜRITUSED

1. veebr. kell 11.30 Kultuurikeskuses Viljandi laste- ja noorteteater 
Reky etendus „Hans ja Grete”. Pilet 3 €. Info: 765 5212 

2. veebr. kell 20.00 Kultuurikeskuses kino “Võimatu mission: 
variprotokoll”. Alla 12 a. mittesoovitatav! Pilet 1,60 € 

5. veebr.  kell 11.00 Kultuurikeskuses Käsitöö õpituba. Kavas on 
tuniisi tehnika. Kaasa võtta kaks  erinevat värvi lõnga ja tuniisi 
nõel. Juhendaja on Kaie Vakmann. Õpituba on kõigile huvilistele 
tasuta!  

09. veebr. kell 20.00  Kultuurikeskuses KINO “Saabastega kass”. 
Perefilm, eesti keeles. Pilet 1,60 €.

12. veebr. kell 12.00  III Euroopa Saunamaraton Kuumas 
Talvepealinnas Otepääl. 
Info: Sirje Ginter 509 7795, saun@otepaa.ee

17. veebr. kell 20.00  Kultuurikeskuses Tantsusalong.
23.-26. veebruar  Leigo Jäämuusika-kontserdid Otepääl. Info: 

www.leigo.ee
10. aprill kell 19.00  Kultuurikeskuses Pärnu Endla Teatri eten-

dus „Esimesed suudlused”.  Osades Sepo Seeman ja Piret 
Laurimaa. Pilet 8/10 €.   Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses ja 
Turismiinfokeskuses. Info: 765 5212

31. jaanuaril kell 18.00 Otepää Muusikakooli õpi-
laskontsert (OMK saalis)
2. veebruaril kell 18.00 Otepää Muusikakooli õpi-
laskontsert (OMK saalis)

7. veebruaril kell 18.00 Ansamblimuusika kontsert (OG aulas)
15. veebruaril kell 16.00 Anu Kase nim. Kammermuusika päev 
(OG aulas)

Otepää Teataja saab 80aastaseks  (II)
ISEMOODI INIMESI ajalehe peeglist

“Otepääl om oma rahamehe ehk magneedi või 
naadi, kuis neid kutsutas ja siss om siin viil kah 
säändsit mihi, kes taad maailma asja väegade 
targaste märkva ja asju ajava. Et igaüits minu juttu 
usussi, selles kaemi neid isikit õige lähikeselt.” 
(Otepää magneedid. Veste rahva ja rahamehist 
– OT, 1932 nr.6)

Alljärgnevas loos võite märgata põimeid kaugest 
minevikust tänapäevani. Kohaliku ajakirjanduse 
ajalugu võimaldab tutvustada meie mail tegutsen-
ud ÜRGANDEKAID, tegusaid, ja samas oma ole-
mise ning eluviisiga tihtigi mõistmatust teeninud 
inimesi.
   Seekord pakume valikut meie lehe esimese toi-
metaja Kusta Toome (August Toominga) (25. sept. 
1892 – 31. märts 1973) ja kunstnik Ago Kivi (26. 
jaan.  1933 – 11. okt. 2011) eluteelt.

TULEMISI

“Kusta Toom. Tuli kaugelt maalt. Ühes jalas oli 
tal vana kaloss ja teises naelakast. Ja väike peni 
jooksis tal taga. Mõni arvas, et küllap on mõni 
veneaegne läbipõlenud tudeng. Ent osutus nupu-
kaks meheks, lõi lahti peris suure zeitungi. Juba 
ammust aega kuulutab see leht otepäälastele val-
gust ja ilmlikku evangeeliumi.” (OT, 1932)
   Ago Kivi. “Minu isa oli vabadussõdalasena 
saanud maad asundustalu rajamiseks sünnikodu 
naabrusse Kaagjärve vallas Järve külas Rautina 
järve põhjakaldale.Suure raamatusõbrana nime-
tas isa selle Kungla taluks.
   Seal möödusid minu elu esimesed kolm aastat 
ja kaks kuud. Kuna isa tervis enam rasket maatööd 
ei võimaldanud teha, müüs ta talu maha ja ostis 
Otepääle ühe vana maja (asupaik Pühajärve teel, 
praegune Ernitsa kodu). …On mõned mälestus-
killud… Kui jõudsime Otepää kõrgustikule, oli siin 
imetore jälgida, kuidas lõunapoolsetel nõlvadel 
tee tolmas ja kerge kagutuul rullis seda tolmumas-
si nagu vatirulli üle põldude. Põhjapoolsed nõlvad 
olid veel paksult lumega kaetud. Oli aprill 1936, mil 
Otepää sai linnaõigused. (Ago Kivi käsikirjalised 
meenutused nov. 2009)
   Mõlemast mehest võib nendestki lühikatken-
deist aduda midagi nendele ainuomast. Kusta 
Toomel on see inimlikult soe huumor ja julgus ha-
kata vastasutatud väikelehte toimetama. Ago Kivil 
avaldusid mõnedki põhiomadused juba väikelap-

seeas: teravalt tähelepanelik silm, loodusetaju 
ja harukordne mälu.

ELAMISI

Kogu oma teadliku elu jooksul LOOMISE kire all 
elanud meestele pole kummalegi paistnud olu-
line, kus või millistes tingimustes on nad oma 
tegevust täis päevi mööda saatnud.

KUSTA TOOMEST on kirjutatud kui salapära-
sest kirjamehest ürgjõulisest metsakirjanikust, 
Salulaane erakust, kerjus-mungast, kui mehest 
koera ja kolme ajakirjaga, kirjanik-metsaven-
nast jpm. Aakres rentnikuperes sündinult sai 
temast paariaastaselt Rõngu elanik, mil nende 
pere kolis aleviku üürikorterisse ja tema isa sai 
tööd kiriku kellalööjana ning hiljem koolitee-
nijana. August Tooming (kodanikunime järgi) 
on lapsepõlves põetud raskete haiguste tõttu 
kaotanud kõrvakuulmise ja jäänud süstemaatili-
se koolihariduseta. Erakuna metsaonnis elades 
omandas ta saksa, inglise, vene ja rootsi keele, 
oma töid suutis ta kirjutada nii eesti, saksa kui 
ka prantsuse keeles, saatis kaastöid kodu- ja 
välismaa väljaannetele. Oma metsonni soetas 
ta väärtkirjandusest raamatukogu, 1932. aastal 
sai tähed ja töötamistarbed ning rajas oma trüki-
koja, trükkis seal oma ajakirju (Tõrvik, Aeg, Hääl 
jt.). (Aug. Eelmäe artiklite ja kirjade põhjal.)

AGO KIVI lapsepõlv ja noorukiiga möödusid 
Otepääl oma kolme venna seltsis ja siinses koo-
lis, kust ta tunnistab saanud olevat ka kunstihuvi 
tänu tollasele Õpetajale. Vastuolus selleaegse 
direktoriga pidi suunduma mujale. Esimene elu-
kutse tuli Sakust maaparandustehnikumist.
   Hiljem järgnesid katsed Panso teatrikoolis ja 
õpingud kunstikoolis, seejärel ligi veerandsada 
aastat Tartus õppejõuna ja kunstnikuna ning 
viimased 22 aastat taas otepäälasena.
  “Kui Ago Tartu-mailt ära tuli, ei andnud ta endast 
kaua aega märku ühelegi sugulasele, rääkis Ago 
üks vennapoegadest Kalle 2011. aasta oktoobris 
allakirjutanule. “Ta oli meie jaoks üldse üks sala-
pärane ja mõistatuslik mees.” Sedasama võivad 
kinnitada otepäälasedki, kelle jaoks olid tema 
elukoha uksed suletud kogu nimetatud aja. 
   Ometi lõi ta Otepääle naasnult ekslibriseklubi 
ja alustas ühte oma viljakamat loomeperioodi, 
osales rahvateatris, võttis postkastist töötelli-
musi…

INIMESE OLEMUSEST JA HINNANGU-
TEST

MÕLEMA mehe olemusest ühisjooni saab leida 
otsimatagi. Mõlema  kohta on ööeldud, et nad 
olid HEAD inimesed. Ja andekad. Ja lahked.
   Kusta Toom oli oma kogust raamatuid laenu-
tanud paljudele, alati neid tagasi saamatagi. 
Kurjad inimesed, kes tema teistsugust elamist-
olemist ei kannatanud, lammutasid või põleta-
sid paaril korral tema metsaonni. Ta ei läinud 
kaebama ega kaastunnet või abi otsima. 
   Sealne vallavalitsus leidis talle vanaduses 
koha hooldekodus,suveks tuli metsaerak tagasi 
oma onni. Kui ta suri, hoiti tema  surnukeha pool 
aastat puutumatuna anatoomikumis, et tema 
sugulasi leida. Maetud on August Toomingas 
Rõngu surnuaiale, nagu oli tema viimane soov.
   Rõngu ja Salulaane elanikud panid talle Salu-
laane tee äärde mälestuskivi 1993. aasta novem-
bris. “Meest, kes oma elu ajal harva mõistmist 
leidis, peetakse nüüd kultuurilukku kuuluvaks ja 
kirjanduslikuks talendiks.
   “Pole raske mõistatada, kes on olnud eesti aja-
kirjanduse kõige sõltumatum toimetaja. Teadagi 
erakmees Kusta Toom (August Toomingas 
1892–1973), sest tema puhul ei kerkinud kunagi 
küsimust, kes maksab… Kusta Toom tegi kõik 
ise, üksinda, oma kulu ja kirjadega.” (August 
Eelmäe “Vabadus kui unistus, inimene kui mõis-
tatus” – “Elust ja inimestest ajalehe peeglis, 
2007, MTÜ Süd-Est väljaanne)
   Ago Kivi ärasaatmisel Otepää kalmistule 
lubasid kohalikud ekslibriseklubi liikmed Ago 
lähimatele sugulastele, et koguvad lahkunut 
mälestades tema loomingut seni veel teadma-
tagi erakogudest. Polnud aimugi, kui paljudele 
ta oli teinud ekslibriseid, kaarte, portreid – kõik 
need enamasti jagatud tasuta, kingituseks, 
oma kalli kodupaiga tähtpäevade märkimiseks. 
Väike üleskutse meie lehes kasvatas teadmist. 
Ago kunagisele õpilasele kunstikoolipäevilt Jüri 
Rootsile on nüüdseks toodud ja ta on oma arvu-
tisse jäädvustanud Ago Kivi signatuuriga 762 
ekslibrist, 44 graafilist lehte, 175 temaatilist kaar-
ti, 53 ümbrikku, so 1034 graafilist tööd. Lisaks 
on teada veel portreid, Kivi illustratsioonidega 
raamatuid. Tema kunstitöödki tuleks koondada 
raamatusse, mis oleks kaunis ja väärtuslikeim 
mälestus meie mailt ja meie ajast.

AILI MIKS

Leigo muusikatalu üllatab oma kliente 
uue, põneva ja eksklusiivse üritusega 
– Leigo Jääfestival Eestimaa Talve-

pealinnas, Otepääl. Festivali tarbeks seame 
veebruarikuus üheks pikaks nädalalõpuks 
valmis ajutise kontserdisaali, mille lava ning 
istmed on ehitatud jääst, ka ruumi dekorat-
sioonid on teemakohased. Jäises „kontser-
disaalis“ on ka jääst ehitatud baar, kus pa-
kutakse teemakohaseid, soojendavaid jooke. 
Kontserdi korraldamisel ning saali sisustami-
sel on arvestatud, et soojalt riietunud publi-
kul ei peaks külm hakkama.
   Kolmel õhtul, 23.-25. veebruarini toi-

muvad ajutises jääkontserdisaalis kontser-
did, mille vaheajal viiakse läbi tule ja jääga 
seotud rituaale. Kontserdid algavad kell 19 
ja kestuseks on ca 1 tund. 

   Ootame huvilisi Leigo Jääfestivalile!

Leigo jäämuusika talvepealinnas
Kaunid kontserdid ja perepäev jääst sisustusega kontserdisaalis

23.-26. veebruaril

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.com 

või helistada telefonil 555 96507.
   Rohkem infot kursuse kohta leiab veebilehelt 

www.sinamina.ee.

Vastulause

Kui inimeste aitamine on HALTUURA, siis ei 
ole arsti vanne antud inimeste aitamiseks. 

Ja kui optikapoed mõõdavad silmarõhku, siis 
on see inimeste huvides väga positiivne, sest 
avastatud kõrge silmarõhk võib päästa inimese 
nägemise. Prillipoed ei tegelegi silmaraviga vaid 
prillide ja kontaktläätsede määramise ja silmarõ-
hu mõõtmisega. Kui optikapoes avastatakse 
kõrge silmarõhk, siis soovitatakse niikuinii pöör-
duda silmaarsti poole. Hoopis taunitavam on, kui 
silmaarst tegeleb oma põhitöö ajal patsientide 

saatmisega oma isikliku prillipoodi prille ostma.
   Glaukoom on sageli esinev silmahaigus, mis 
ravimata juhtudel võib viia nägemise kaotuse-
ni. Glaukoom on haigus, mis tekib silmasisese 
rõhu tõusu tagajärjel. Rõhu tõus võib viia nä-
gemisnärvi kahjustuse ja pimedaks jäämiseni. 
Silmasisene rõhk tõuseb vedeliku ringlushäire 
tõttu. Terava nägemise säilimine ja valu puu-
dumine teevad haiguse eriti selle algusfaasis 
väga salakavalaks. Üheks lihtsamaks vahendiks 
glaukoomi avastamisel ongi silmasisese rõhu 
mõõtmine ehk tonomeetria. Seda soovitatakse 
üle 40 aastastel inimestel profülaktika mõttes 

teha kord aastas. Glaukoomist tekkinud näge-
miskahjustus on pöördumatu, seetõttu on tähtis 
varajane diagnoosimine.
   Pahameel optikapoodide vastu võib olla tin-
gitud suurenenud konkurentsist, kuna enne 
optikapoodide tulekut Otepääle tegeles doktor 
ise prillide müügiga Otepää Päevakeskuses ning  
peab ka praegu prillipoode Valgas ja Võrus. Ja 
nimetada optikaid mingisugusteks prillipoodi-
deks on see sulaselge solvang.

Lugupidamisega Annika Väärmaa, 
GOLD OPTIKA OÜ

Lp. Otepää rahvas!

Alustaksin kirjutist lihtsa tõdemusega, et iga 
töö peab korralikult tehtud saama nii koha-

peal, st. provintsis, kui ka nt. TARTUS ja TALLIN-
NAS (suurlinn põhja pool!)
   Ei ole ma pädev hindama Otepää piirkonna me-
ditsiini väljaspool minu eriala – oftalmoloogiat. 
Viimast silmas pidades toimub Otepääl küll „hal-
tuura“ va. Otepää Tervisekeskuses silmakabi-
netis, kus toimub lepinguline tegevus koostöös 
Eesti Haigekassaga.

   Otepääl tegutseb mingisugune prillipood, ärili-
ne ettevõte, mille eesmärk on, loogiliselt võttes, 
KASUM. Eesmärk pühendab abinõu. Kurvavõitu 
on vaadata elanikkonnaga manipuleerimist. 
Seal mõõdetavat silmarõhku ja olevat silmaarsti 
vastuvõtt. Silmarõhk on vaid üks silmaga seotud 
parameeter, mille alusel haigusi ei diagnoosita.
   Silmaarsti vastuvõtt? Et oma palka välja tee-
nida, oleks nö kasulik, kui patsient lahkuks prilli-
poest prillidega. Eks ta nii olegi, inimene sai veidi 
paremini nägema, aga mis olukord silmadega 
tegelikult on, kes seda teab …

   Nagu kogemused näitavad, jääb kvalifitsee-
ritud abi sageli hiljaks. Minu ülesanne ja täielised 
volitused on silmahaigusi diagnoosida, ravida ja 
vajadusel saata patsient ravi kõrgemasse etap-
pi, nt. Tartu Silmakliinikusse. Kellel on ohtlikum 
häda, saab kiire saatekirja, kellel silmaproblee-
midega pole ruttu, saab korralise saatekirja.
   Tundub et haigekassa poolt nõutud järjekorra-
süsteem Otepääl väga ei toimi, seepärast võta-
me Otepää Tervisekeskuses silmahädalisi vastu 
ka elavas järjekorras ja ikka kolmapäeviti.

Lugupidamisega silmaarst V. VIHMANN

Kohtade arv on piiratud, kontserdisaal ma-
hutab kuni 150 külalist.

Esinejad:

23.02  Vene romansse esitavad Olga Zaitseva (sopran) ja Maria Kondratjeva (metsosopran)
24.02  Birgit Varjun
25.02  Luisa Värk
   26. veebruaril toimub jääfestivali perepäev, kuhu on oodatud pisem publik. Perepäevale 
ootame külalisi kas kella 12ks või kella 13ks, et veeta tund aega Jääprintsessi seltsis ning 
vaadata tantsuesitusi tulegrupilt Flameous.

Otepää TV jaanuarikuu saadet saab vaadata 
alates 30. jaanuarist www.noortekeskus.otepaa.ee. 

Saatejuhtideks seekord Greta Maria Kivi ja Helen 
Hirvesoo. Toimetaja Gertu Võsu.

Otepää valla noortevolikogu 
valimised
Otepää valla noortevolikogu valimised toimuvad 5., 6. ja 7. 
veebruaril 2012. aastal. Hääletada saavad kõik Otepää valda 
sissekirjutatud noored vanuses 13-26 eluaastat. Igal noorel on 
võimalik hääletada ühe kandidaadi poolt. Valima tulles võta 
kaasa kindlasti isikut tõendav dokument. Vaata lähemalt www.
noortekeskus.otepaa.ee.
   Otepää valla noortevolikogu kandidaadid:
nr.1 Annika Tiideberg
nr.2 Madli Lehes
nr.3 Elina Eensoo
nr.4 Eike Karo
nr.5 Birgit Maranik
nr.6 Tairi Jõe
nr.7 Maarit Stepanov

nr.8 Hendrik Tiido
nr.9 Alice Raidmets
nr.10 Merit Nigula
nr.11 Lauri Tiido
nr.12 Martin Krüünvald
nr.13 Merylin Tihomirova
nr 14. Gertrud Aasaroht
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Palupera Vallavalitsuses
13.01.2012:
 Väljastati projekteerimistingimused OÜ Vevasile Miti 

külas Hämariku kinnistule väikeehitise ehitusprojekti 
koostamiseks.
 Peeti võimalikuks jagada Astuvere külas Vanakubja-

3 kinnistu kaheks maatulundusmaa sihtotstarbega 
katastriüksuseks järgnevalt: Vanakubja kü, suurusega 
4,49 ha ja Vanakubjapõllu kü, suurusega 6,17 ha.
 Muudeti 15 katastriüksuse lähiaadresse ja sihtotstarvet 

kooskõlas Kohanimeseaduse ja Ruumiandmete seaduse 
ning kehtestatud aadressiandmete süsteemiga, liites need 
omaniku soovil üheks katastriüksuseks – Tsura, orientee-
ruvalt 207 ha.
 Määrati teenindusmaa suurus (16303 m²) ja piirid Väike-

Päiva elamu-laut juurde vastavalt Valga Maavalitsuse poolt 
kooskõlastatud plaanile. Sihtotstarbeks maale määrati ela-
mumaa ja maksustamishinnast tulenevalt maksumuseks 
676,27 eur.
 Kuulutati välja lihtmenetlusega riigihanke, nimetusega 

„Palupera mõisapargi muinsuskaitse eritingimuste ja 
restaureerimise põhiprojekti koostaja hankimine“, 
korraldamine. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on 
pakkumuste kogumaksumus, edukaks osutub madalaima 
kogumaksumusega (käibemaksuta) pakkumus. Pakkumuse 
tagatis ei ole nõutav. Riigihanke eest vastutavaks isikuks 
määrati vallavanem. Kinnitati hankedokumendid ja moo-
dustati viieliikmeline hankekomisjon. Riigihankest teata-
takse Riigihangete registris ja valla kodulehel.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kolm taotlust korral-

datud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 16. jaanuarist 
kuni 2012. aasta lõpuni.
 Anti üks hüvitis lapsele prillide ostuks 47,19 eurot, üks 

sünnitoetus 130 eurot, kuus ühekordset toetust á 20 eurot ja 
üks sünnipäevatoetus 90a. ja vanemale eakale 20 eurot.
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AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

PLANEERINGUD

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon teatab 
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi 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, sihtots-
tarve maatulundusmaa). Mäeeraldise teenindusmaa 
pindala on 17,10 ja mäeeraldise pindala 14,70 ha. Mäee-
raldise 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 piir-
konna ehitusobjektide varustamiseks loodusliku ma-
terjali 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 Geoloo-
giakeskus (Kadaka tee 82, Tallinn, 12618); ekspert Ain 
Põlvere, telefon 733 9004, e-post anai@ut.ee ;
3) tegevusloa andja ja keskkonnamõju hindamise 
järelevalvaja on Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru re-
gioon, 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 kontori-
tes;
2) Palupera vallamajas aadressil Hellenurme küla, 
Palupera vald;
3) internetis Keskkonnaameti koduleheküljel http://
www.keskkonnaamet.ee (Ameti teated – Keskkonna-
mõju 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 e-posti teel kuni 31.01.2012. 

KMH aruande avalik arutelu toimub 07.02.2012
kell 16.00 Palupera Põhikooli saalis.

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 os-
kad natuke linetantsu põhisamme – tule 
Nõuni kultuurimajja ning osale! 

Lisainfo: Marika 5346 5648

Miti kruuskarjääri rajamisega ja 
sealt kaevandamisega kaasneva 
keskkonnamõju hindamise 
aruande avalikustamine

See oli projektiaasta 

•  Teostati projekt “Hellenurme mõisapargi rekonstrueerimi-
ne”, millega tehti sanitar- ja kujundusraiet, uusistutusi, mõi-
sahoone esisel alal asendati asfaltkate  graniitsõelmetega, 
rekonstrueeriti ja ehitati uusi teid, paigaldati väliõppeklassi 
pingid, täiendati  atraktsiooni, paigaldati juurde uusi pargi-
pinke, prügikaste ja valgusteid ning ehitati ujukitel purre pais-
järvele. Rahastajateks SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 
(29 tuhat eurot), MTÜ Hellenurme Mõis (3,3 tuhat eurot) ja 
kohalik omavalitsus (6,3 tuhat eurot). Ehitustöid teostas OÜ 
ERVIN EHITUS, järelvalvet tegi KOBRAS AS.
•  Projektiga „Hellenurme kultuurimaja katuse rekonstruee-
rimine” sai mõisakompleksi kuuluv hoone mõisahoonega 
sarnase EST-STEIN-kivikatuse, uued korstnapitsid, tagati 
Päästeameti nõuded. Rahastajaks oli Ettevõtluse Arendami-
se Sihtasutus (27,8 tuhat eurot), omaosalus 7,2 tuhat eurot. 
Ehitustöid teostas OÜ ERVIN EHITUS, järelvalvet tegi Jaagor 
Grupp OÜ.
•  Nõuni kultuurimajja valmis noortetuba. Idee vormisime  
taotluseks Valgamaa Partnerluskogule juba aasta aega taga-
si. Edukaks töövõtjaks osutus Evicon OÜ. Noored said või-
maluse oma tuba ise kujundada – sobitada vana uuega, kivi 
puiduga, valida sisustuse (köögimööbel ja seadmed). Ehitaja 
omapanusena saadi ka enamus elektri- ja kanalisatsiooniü-
hendusi. Toetus ehitustöödele oli 4680 eurot, omaosalus 
1560 eurot. Noortetuba avati valla noorte osalusel, mängiti 
lauamänge, õnnitleti, täideti kõhtu hea ja paremaga, tantsiti 
diskol.
•  Kaasfinantseerijana osalesime Ettevõtluse Arendamise 
Sihtasutuse Hajaasustuse veeprogrammis, mille kaudu 2011. 
aastal otsustati eraldada toetust valla kolmele majapidami-
sele joogivee saamiseks või tingimuste parendamiseks. Kaks 
nendest ulatuvad oma valmimistähtajaga 2012. aastasse, mil 
riik kahjuks enam uusi taotlusi meilt vastu ei võta.
•  Teostus projekt „Palupera mõisakooli ajaloonäituse ja 
voldikute kujundamine ja väljatrükk”. Kultuuriministeeriumi 
mõisakoolide riiklik programm eraldas 620 eurot Palupera 
mõisa ajalugu tutvustava 6 stendi (1000x2000 mm) ja 200 
voldik-kalendri 2012 koostamiseks. Ajalooarhiiv koostas 
arhiivi allikatel ja digiteeris vajalikud ajaloomaterjalid, seda  
samuti Kultuuriministeeriumi toetusel. Stendid ja kalendrid 
kujundas Evelyn Uuemaa ning aerofotod tegi OÜ HellNet 
mitterahalise panusena ja kingituseks mõisakoolile. Oma-
osa-lus 258 eurot. Stendid on üleval Palupera mõisakoolis 
alates 17. septembrist 2011, kooli 235. aastapäevale pühen-
datud juubeliüritusest. 
• Osaleme partnerina Otepää valla projektis „Ühtse Otepää 
koostööpiirkonna loomine”. Rahastajaks Rahandusministee-
rium 25 tuhande euroga, Palupera valla osalus on 598 eurot. 
2011. aastal toimus nelja valla koostööpiirkonna analüüs, 
koolitused. 2012. veebruaris valmib Konsultatsiooni- ja koo-
lituskeskuse Geomedia poolt halduskoostöö rakenduskava.
• Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt 
„Haljasalad korda kolmanda sektori teenustega!”. Valgamaa 
Partnerluskogu eraldas Leader-meetme kaudu kohaliku te-
gevusgrupi toetuseks 4 800 eurot, omaosalusena lisasime 
530 eurot. Soetati loodus- ja keskkonnakaitselise tegevuse 
edendamiseks, vabatahtliku abistamistöö toetamise ja 
tööõpetuse kasvatusliku osa propageerimiseks murutraktor 
John Deere X140 järelkäruga ja Respo haagis M310L 150 
PLH. Haagist saab rentida soovijaile aastaringselt, murutrak-
tori teenust saab tellida jälle 2012. aasta hooajal. Tutvu rek-
laamiga http://noored.palupera.ee/rent-teenused.
• Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt 
„Hellenurme noortekeskuse ühistegevusteks vajaliku va-
rustuse täiustamine ja ühistegemine”. Valgamaa Partner-
luskogu eraldas Leader-meetme kaudu kohaliku tegevusg-
rupi toetuseks 4 800 eurot, omaosalusena lisati 540 eurot. 
Soetati noortekeskusesse teler alusel antenniga ja vardaga 
logolipp. Seega sai projekti ajendil konkursiga Hellenurme 
noortekeskus endale ka vahva logo (autor Hellenurme noor, 
Willi Pastak ja kohendas seda Allar Oja). Ühisüritustena käidi 
2päevasel süstamatkal Vilsandi saarel, Puka noortega koos 
Viljandimaal paintballi mängimas ning Hellenurme mõisa-
pargis toimus seiklusmäng Püha Elmo Tuled.
• 2011. aastal alustas MTÜ Avatud Hellenurme noortekes-
kus projektiga „Palupera valla noored teel aktiivsemaks 
vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku kaudu”. Kodani-
kuühiskonna Sihtkapital eraldas 4 800 eurot, omaosalusena 
lisatakse 585 eurot. Projekti eesmärk on ärgitada noorte 
huvide järgimiseks erinevate sektorite vahelist koostööd. 
Noorsootööst teadlik sihtgrupp loob koostöövõrgustiku, mis 
tõstab kogu vallas noorsootöö kvaliteeti. 2011 aastal jõuti 
korraldada 4 erinevat koolitust, valmis noorte oma koduleht 
www.noored.palupera.ee, alustati valla noorsootöö aren-
gukava 2012-2020 koostamisega. Tegevustega jätkatakse 
2012.
• Eelnev projekt ajendas aktiivseid noori ise tegema koos-
tööd Eesti Noorteühenduste Liiduga, mis toetas noortevo-
likogude loomist teabe ja 190 eurogagi. Palupera vald pa-
nustas ise sama palju lisaks. Ja novembrikuus 2011 asutatigi 
Palupera vallavolikogu juurde 9liikmeline noortevolikogu. 
Esimeheks valiti Merily Viks. Palupera vallavolikogu kinnitas 
noortevolikogu põhikirja detsembris 2011.
• MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse kaudu teostus ka 
Palupera tüdrukute projekt „Telesaate külastus”. Valgamaa 
Partnerluskogu eraldas Leader noortemeetme kaudu 345 
eurot Tallinna ETV maja külastamiseks, lisaks käidi ka batuu-
dikeskuses Skypark. Omaosalus 39 eurot.
•  Palupera valla noored osalesid Puka-Palupera noorte 
ühissuvelaagris. Soontagal, augustikuus veedeti kolm sisuti-
hedat ja õpetlikku laagripäeva Saeveski puhkekeskuses.
•   Palupera valla noored osalesid 5 päeva kestnud Võrtsjär-
ve kalanduslaagris.
•   Palupera valla noored osalesid juulikuus Valgamaa noor-
tekeskuste suvekoolis. 3päevane üritus toimus Annimatsi 
spordibaasis. 
•  Hellenurme noortekeskuse noorte eestvedamisel tehti 
algust Hellenurme ajalooliste võrkpalliplatside taastamis-
töödega. Jätkata soovitakse töödega 2012. aasta Teeme Ära 
talgupäeval.
•  Nõuni noortetoa noored käisid jõulunäidendiga külas 
Kodijärve hooldekodus ja jõulukontserdiga Käopesa laste-
kodus, tähistasid iseseisvuspäeva, käidi külas Hellenurme 
noortel, korraldati lumememme MM 2011, kus kutsuti lumeks 
vormima vahvat ja lõbusat lasteraamatutegelast, tähistati 
kevadpühi, lastekaitsepäeva, sügise sünnipäeva, advente, 
vaadati ööfilme ja esineti vana-aasta lõpupeol. Nõuni noored 
käisid aasta jooksul veel ekskursioonil Tallinnas, õppereisil 
Ida-Virumaal ja külas Taheva lastesanatooriumis. Korraldati 
ehete õpituba, laste jõulupidu, tehti käsitööd ja osaleti mälu-
mänguturniiril ning heategevuslikus projektis  „Cliniga küla 
särama!“.

•  Noorte vabatahtliku tegevuse ja omaalgatuse infopäev  
„Maailm mu tagaõu!“  toimus nii Palupera põhikoolis, Helle-
nurme noortekeskuses ja ka Nõuni noortetoas.
•  Osaleti projektis „Kuidas saame elukeskkonna arengule 
kaasa aidata?”. Põhitaotlejaks oli MTÜ Hellenurme Ümarait. 
Kohaliku omaalgatuse programm toetas projekti1,3 tuhande 
euroga. Kolmel koolitusel olid koolitajateks Raul Rebane, 
Rein Sikk ja Arlet Palmiste. 
•  Osaleti projektis „Rahvatantsurühm Helles 5. juubeliaasta 
tähistamine”. Põhitaotlejaks MTÜ Tantsuklubi Mathilde. 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 
64 euroga. 
•  Osaleti projektis „Tantsurühm Mathilde 10. aastapäeva 
tähistamine”. Põhitaotlejaks MTÜ Tantsuklubi Mathilde. 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 
64 euroga.
•  Osaleti projektis „Tantsupeo korraldamine Hellenurme 
mõisapargis”. Põhitaotlejaks MTÜ Tantsuklubi Mathilde. 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 
78 euroga. Esinesid Nõuni kultuurimaja lapsed, tantsugru-
pid Pääsusilmad ja Oikuimaru Nõunist, kõik Mathilde enda 
tantsugrupid.
•  Osaleti projektis „Mälestuste õhtu ”Mõeldes Heldur Jõ-
giojale” korraldamine”. Põhitaotlejaks MTÜ Tantsuklubi Mat-
hilde. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas 
projekti 52 euroga.
•  Osaleti projektis „XVIII Palupera mälumängu läbiviimine”. 
Põhitaotlejaks Nõuni maakultuurimaja. Projekti elluviimiseks 
eraldas Valgamaa Spordiliit 64 eurot. Osales 19 võistkonda, 
neist Palupera vallast 5. Valgamaa meistriks ja karikavõistlu-
se parimaks osutus  Valga turniiribridži- ja mälumänguklubi.  
Eraldi arvestuses võitis noortest Valgamaa Kaitseliidu male-
va noortevõistkond.
•  Osaleti projektis „Valgete pilvede lend – vabaõhu etendus 
Paluperas”. Põhitaotlejaks MTÜ P-RÜHM. Kohaliku omaal-
gatuse programm toetas etenduse toimumist1142 euroga.  
Näitemängutrupp Muhkel tõi Astuvere külas Savi talus 
esmaesitlusele Tõrva mehe Vello Jaska kirjutatud näidendi 
„Valgete pilvede lend“. Lavastaja Anita Pavlova. Teadaole-
valt pole viimase 50 aasta jooksul Palupera kandis vabaõhu-
teatrit tehtud. Lõbus etendus naerutas 300 külastajat. 
•  Osaleti projektis „Neeruti küla jaanipäev”. Põhitaotlejaks 
MTÜ Neeruti Külaselts. Kohaliku omaalgatuse programm 
toetas jaanipäevaüritust 578 euroga. Jaanipäeval esinesid 
Nõuni kultuurimaja lapsed, tantsurühmad Pääsusilmad ja 
Oikuimaru, tantsuks ansambel „Vildist kübar”.

Palupera põhikool osales mitmes 
projektis   
•  Kooli lastekoorile (16 lauljat) eraldas Eesti Laulu- ja Tant-
supeo SA 319,6 eurot T-särkide ostmiseks, et osaleda XI 
Laulu- ja Tantsupeol Tallinnas. 
•  „Teater maale” – Kultuuriministeerium eraldas 432 eurot 
sõiduks Pärnu teatrisse Endla Astrid Lindgreni jutustuse 
järgi lavastatud muusikalise koguperelavastuse „Röövlitütar 
Ronja” vaatamiseks.
•  „Jõed ja järved sügisel, nende olustik” – projekti raames 
toimus lodjasõit Võrtsjärvel.
• „Veealune kari” ja „Sissejuhatus täheteadusesse” – plane-
taariumi programmid OÜ-lt Vaatepiir.
•  „Inimese füsioloogia” – projekti raames külastati vana 
anatoomikumi, toetas Valga Maavalitsus. 

Elavnes huvitegevus, kultuuri- ja 
spordielu, vaba aja sisustamine, tulid 
tunnustused  
- Maakonna talimängude lõppvõistlustel oli kuni 2000 ela-
nikuga valdade hulgas Palupera vald taas I kohal. Punktiar-
vestuses oldi aga valdade hulgas parimad murdmaasuusa-
tamises, laskmises. II koht tuli lauatennises ja korvpallis. 
Kabetajad, maletajad ja bowling mahtusid samuti pjedes-
taalile, seekord III koht.
- Toimus VII Nõuni triatlon Nõuni järve ääres (ujumine-jalg-
rattasõit-jooks) ja tilluduatlon (rattasõit-jooks). 
- Jätkus traditsiooniline spordisari – küladevaheline IV jalg-
palliturniir. Võitjaks tuli Palupera küla. 
- Toimus võrkpalliturniir Põrsas Cup VII.
- Kolmas valla suusapäev toimus koos vastlapäevaga. Tartu 
Maratoni rajal, Hellenurme TP juures oli kohal ka suusabuss, 
lõpuks soe jook, supp ja vastlakuklid.
- Üle-eestilise südamenädala raames toimus liikumispäev 
„Sinu sammud loevad”. Sammuti Palupera ja Hellenurme 
mõisa vahel.
- Üle-eestilisel Teatetantsul osalesid ka Palupera valla tant-
sijad. Nõuni kultuurimaja sai 60 eurot Eesti Kultuurkapitali 
Valgamaa ekspertgrupilt tantsijate transportimiseks.
- Toimus Valgamaa esimese ehk Nõuni purjeklubi avaüritus 
Nõuni järvel. Uus hooaeg uueks tegevuseks Palupera vallas 
avatakse 2012. aasta kevadel.
- Jalgpalliklubi FC ELVA korraldamisel toimus Palupera staa-
dionil jalgpalliturniir Palupera Cup VII 8 võistkonnaga, kus 
kodumeeskond saavutas III koha. Palupera jalgpalliüritust 
toetas ka Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp. Rõn-
gu Cup´ilt tulid Palupera noored jalgpallurid koju I kohaga 
(osales 8 võistkonda). Esikoha tõi kolmest mängitud män-
gust üks viik (Puhjaga) ja kaks võitu (Puka 0:4 ja Elva tüdru-
kute vastu 0:3). Parima väravavahi (Mait Käos) ja väravaküti 
(Kris Käos, 8 väravat) tiitlidki tulid Paluperra. Märtsikuiselt 
hooaja „soojendusmängult” Puhja Cup´ilt tõid poisid koju III 
koha (10 võistkonda).
- noored jalgpallurid Paluperast said esindada Valgamaad 
Eesti Koolispordi Liidu 6-9 kl. saalijalgpalli meistriliiga va-
bariiklikul finaalvõistlusel, kuna mängisid hästi Valgamaal 
6-9 klasside poiste saalijalgpalli võistlustel. Viis Palupera 
noormeest käisid augustis Taanis jalgpallireisil Vildbjerg 
Cup´il. Välisreisi toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupp ja Valgamaa Partnerluskogu.
- Palupera põhikool liitus Eesti tervist edendavate koolide 
võrgustikuga.
- 2011. aastal alustati Palupera mail uue traditsiooniga, 
esialgu mõisakoolist ja loodame, et võistlust hakatakse 
korraldama mujalgi. 2011. aasta lause oli “Palupera parun 
palub palukakarva parukat parunessile”. Igal aastal lauset 
pikendatakse, ikka p-tähega algava sõna võrra. Võistlus 
toimub alati emakeelepäeval. Võitja on see, kes ühe minuti 
jooksul suudab kõige rohkem kordi selge diktsiooniga öelda 
nimetatud lauset. 

PALUPERA VALD ja aasta 2011
Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja, põhi-
taotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partne-
rina, kaasfinantseerijana. 
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2011 IV jaotus. 
Sihtstipendium – otsustati eraldada 200 eurot 
Nõuni eakate ansambli Lõbusad lesed 15. 
aastapäeva tähistamiseks ja uute esinemisriiete 
soetamiseks. 
Projekti lõpp – 30. aprill 2012.

Eesti Post ja talv
2011. aasta kevadel, möödunud lumerohke 
talve järel, tänas EESTI POST Palupera valda ja 
lumetõrjujaid valla teedel rasketes oludes posti-
teenuse kättesaadavuse tagamise eest. 
   Sel talvel, kui lund on alles nädalat-paar, tuleb 
lahendada tekkinud olukordi. Nimelt teenin-
davad meie valda küll samad sahad, kuid uue, 
noore postineiu võimalused pole endised. Eks 
tegelik elu ole ikka nii, et kui valla tee on lumest 
puhas, ei pruugi seda veel olla riigimaantee või 
vastupidi. Või on ühele masinale ja juhile teelõik 
läbitav lumevaalu tõttu, teisele mitte. Või ei ole 
postkasti peremees alati jõudnud veel labidaga 
lumest puhastada juurdepääsu postkastini jpm. 
   Üksikuid postiljoni ettepanekuid ja soove oli 
ka eelnevatel aastatel, mida püüti esimesel 
võimalusel lahendada. Kokkuvõttes – kui sinu 
postkasti ei jõua tellitud post, kas või näitena 
Otepää Teatajagi, siis tasub seda otsima minna 
kas Hellenurme postkontorisse (avatud E, T, N, 
R 8.30-12.00 ja K 11.00-14.30) või Nõuni raama-
tukokku (E, T, N, R 9.00-12.00 ja 13.00-17.00 ning 
K 12.00-15.00 ja 16.00-19.00). 
   Postineiu lubas iga päev jõuda nii paljude pos-
tkastideni, kui vähegi võimalik, kuid kui kuskil 
tuleb ots ringi pöörata või tagurpidi tagasi tulla, 
võib lausa mitu majapidamist ajaleheta jääda. 
   Püüame kõik rahulikult meie uut postineiut 
aidata ja varuda ikka mõistvat suhtumist!

Palupera vallavalitsus

Jätkub järgmises OT

Lasteaiaga tutvumise 
päev

Hellenurme lasteaias on 
17. veebruaril kell 10-12 

lasteaiaga tutvumine. 

   Koduvalla nädalal 13.-17. veebruar toimub 
teisigi põnevaid ettevõtmisi lastele ja 

lastevanematele. Jälgi ikka reklaami lasteaia 
kodulehelt www.lasteaed.palupera.ee. 

   17. veebruaril ootame lapsi koos 
vanematega uudistama ja mängima nii oma 

kui ka naabervaldadest. Nooremas liitrühmas 
(2-4aastastele lastele) on veel mõned 

vabad kohadki. 
   Info tel 767 9509.
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Puka Vallavalitsuses:

 Toimetulekutoetust otsustati maksta jaanuarikuus 
seitsmele, matusetoetust kolmele ja sünnitoetust ühele 
taotlejale; ühekordset toetust kokku 319.- euro ulatuses 
(kahele prillide, ühele  lapse koolitarvete, ühele kütte-
puude, ühele erakorralise abi osutamise ja ühele erikoo-
lilapse sõidukulude maksumuse kompenseerimiseks).
 Hooldus määrati kolmele puudega isikule, lõpetati ühel 

isikul.
 Nõustuti projekteerimistingimuste väljastamisega 

Kibena külas asuva Eesalu kinnistu omanikule elamu, 
majapidamishoone, kuuri ja sauna ehitusprojekti koosta-
miseks.
 Valgamaalt Pukast oma sportlasteed alustanud kahe-

kordse olümpiamedali võitja ja teenelise kergejõustiklase 
Bruno Junk´i mälestamiseks ja võistluskäimise popula-
riseerimise jätkamiseks peetakse Valgas sellel aastal 26. 
mail XVII temanimelised mälestusvõistlused. Osa võta-
vad ka külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Soomest,  Rootsist, 
Venemaalt, Poolast, Ukrainast, Valgevenest ja Austraaliast. 
Võistluste korraldaja on Tartu Käimisklubi, vallavalitsus 
toetab ürituse läbiviimist 100 euro ulatuses.
 Pikendati ühe kodaniku üürilepingut sotsiaalkorteris 

elamiseks.

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

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

www.puka.ee
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AMETLIK INFO

Nii nagu paljude varasemate aastate kokkuvõtteid te-
hes, pean ka möödunud aasta kohta ütlema, et see 
oli pingeline ja töine, kuid samas said mitmed mured 

lahendatud.
   Loomulikult jäävad möödunud 2011. aastat meenutama tor-
mid ja lumerohke talv,  mis pani meid mitmes mõttes tõsiselt 
proovile. Tuisud algasid novembris ja viimased lumekoris-
tused toimusid veel märtsi lõpus ja aprilli alguses. Teedele 
kavandatud eelarve kahanes kohutava kiirusega.
   Külmakraadid ulatusid kohati üle 30 kraadi ning rekordilisi 
küttekulusid saime tunda kõik nii kodudes kui ka valla alla-
sutustes. 
   Loomulikult jättis see valla eelarvele ja meie võimaluste-
le jälje, kulutusi on olnud vaja kärpida läbi terve aasta, aga 
sellest hoolimata suutsime teostada mitmeid suuri investee-
ringuid. 
   Aasta alguses remonditi Ameerika Saatkonna abiga Puka 
Keskkooli vanema õppekorpuse katus. See oli üks oluline 
investeering, sest hoone ehitamisajast pärinev katus oli 
amortiseerunud ning jooksis mitmest kohast läbi. Toredaks 
ürituseks kujunes  ka kevadel koos saatkonna inimestega 
katuse vastuvõtmine ja tänutahvli avamine.
   Kevadisse aega on juba mitmendat aastat mahtunud üle-
vallalised koristustalgud. Osalejate hulk oli seekord pisut 
väiksem, aga palju tööd tehti ära Kuigatsi pargis ja külaplat-
sil, Aakre pargis ning mitmes Puka aleviku paigas. Talgud on 

aidanud meie valda muuta kenamaks küll. Aitäh inimestele, 
kes hoolivad ning panevad töödele käed külge. 
   Möödunud aastal jõudsid lõpule ka Puka koolipargi kor-
rastamise esimese etapi tööd. Rajatud on teerajad, lehtla, 
tervisespordipaigad, tiik ja noorte poolt kaua igatsetud rula-
park. Pargi uuendamine jätkub kevadel puude istutamisega. 
Esialgu on küll rohkesti probleeme olnud vandaalitsemisega, 
aga loodan, et ka need mured lahenevad peagi. Siinkohal 
tuleb kiita Puka Keskkooli vilistlaskogu ja projektijuht Ants 
Manglust.
   Mitmeid aastaid on käinud vilgas tegevus Kuigatsi külas. 
Tegeletud on külamaja remondiga ning külaplatsi väljaaren-
damisega. Möödunud aasta ei olnud  selles osas erand. Kü-
laplats sai kiige, lehtla ja haljastuse. Järve kaldale on loodud 
kena supluskoht. Külamaja remontimisel paigaldati  majale 
uus katus ning tööd jätkuvad nüüd välisfassaadi korrastami-
sega. Neid tegemisi on vedanud Õnne Paimre ja Kodupaiga 
külaselts.
   Möödunud suvi oli meie noortele varasemast sisukam, 
sest toimusid kaks suvelaagrit. Esmakordselt toimus üle-
maakondlik suvine korvpallilaager Pukas. Treeneriks oli tu-
medanahaline mees, kes pakkus noortele pinget nii treeneri  
kui ka inimesena.
   Lisaks toimus Puka ja Palupera valla noortele ühislaager, 
kus kaitseliitlased, politseinikud ja päästeametnikud õpetasid 
noortele eluks vajalikke oskusi ning teadmisi. Olen kuulnud 

mõlema laagri kohta ainult positiivseid hinnanguid. Tänu 
eestvedajatele. Projektide eestvedajaks olid Ants Manglus, 
Anti Vasar ja Kalev Lõhmus.
   Head meelt saab tunda Puka alevikus uue veetrassi ehi-
tamise üle. Tegelikult rekonstrueeriti KIKi rahastamisel Ääre 
tänavalt Puka Keskkoolini praegune veetrass ja ehitati juurde 
Pargi ja Koidu tänavate kaudu veetrass kuni Puka Rahvama-
jani. Nii saime lahendada Puka Rahvamaja veepuuduse mure 
ning pakkuda  rohkem kui kümnele majapidamisele veetras-
siga liitumise võimaluse. Oluliselt paranes ka vee kvaliteet 
Puka Keskkoolis ning vähenes joogivee kadu.
   Olulised investeeringud toimusid 2011. aastal Aakre 
Rahvamajas. Rahvamaja katuse kehvale olukorrale juhtisid 
tähelepanu mitmed inimesed. Olime loomulikult olukorrast 
ka ise teadlikud, kuna aga katuse seisund järjest halvenes, 
esitasime möödunud aastal taas taotluse EASle. Meie suu-
reks rõõmuks saime positiivse otsuse ning katusekatte uuen-
damine võis alata. Samaaegselt avanes võimalus taotleda 
CO-kvootide müügist vahendeid hoonete soojustamiseks. 
Esitasime taotluse ka Aakre Rahvamaja akende ja välisuste 
vahetamiseks ning seinte soojustamiseks. Õnneks osutuski 
Aakre rahvamaja väljavalituks ning saime muuta kogu maja 
soojapidavaks. Täiendava boonusena saime koos soojusta-
misega anda majale uue väljanägemise. Tänusõnad tõrgete-
ta töö kuuluvad eest ehitajatele, projekteerijale, EAS ja ERKS 
esindajatele.

   Kui vaadata tagasi majanduslikult raskele aastale, ei saa 
kuidagi öelda, et see oleks Puka vallale olnud halb aasta, 
pigem ikka hea. 
   Heale aastale viitab ka see, et 2011. aastal valiti Puka ale-
vik Valgamaa Partnerluskogu poolt  maakonna kaunimaks 
kodupaigaks. On hea meel, et väljastpoolt märgatakse meie 
pingutusi. Kuid kas   me ka ise märkame?
   Kuna viimastel aastatel on meie vallas korrastatud palju 
muinsuskaitse all olevaid hooneid ja rajatisi, siis sellest 
tulenevalt oleme teinud tihedat koostööd muinsuskaitsea-
metiga. Möödunud aastal tänaski muinsuskaitseamet meie 
valla inimesi panuse eest ajalooliste väärtuste säilitamisel 
ja korrastamisel. Meie täname omalt poolt hea koostöö eest 
Valgamaa muinsuskaitse esindajat Mari-Liis Parist.
   Kokkuvõtteks võib öelda, et nn. ”kivisse paigutatud raha” 
on meie vallas end õigustanud, sest see on loonud uusi 
algatusi ja toonud ka uusi tegijaid. Näiteks on Puka Rahva-
majas ruumide kasutamine muutunud üsna aktiivseks nii 
kultuuritegelaste kui ka  teiste kasutajate poolt.
   Uue tegevusena on alustatud aleviku keskuses hoonete 
remonti, mõnigi tondiloss on saanud kenama ilme. Uued 
tegijad on ka Pukamõisa söögitares, mis on möödunud aasta 
lõpust taas avatud.
   Soovin kõikidele uutele ja ka praegustele aktiivsetele ini-
mestele edu ja jõudu ning suur tänu kõikidele tehtud töö 
eest!  

Vallavanem HEIKKI KADAJA

Kokkuvõte Puka valla tegemistest 2011. aastal

Puka vald loodi 13. veebruaril 1992. aastal 
Puka külanõukogu piirides. Eesti Ajaloo-
arhiivis leiduvad vanemad andmed eesti 

ala valdade registrist Puka valla kohta: aastatest 
1866 – 1897 kuulusid mõisad Vana-Puka ehk 
Alt-Bockenhof, esmased teated aastast 1529, 
Vastse-Puka ehk Neu-Bockenhof, teated 1723 
ja 1731 vahel ja Väike-Puka ehk Klein-Bocken-
hof teated 18. sajandi 3. veerandist Puka valda, 
mis liideti 1897 aastal Kuigatsi vallaga. Kuigatsi 
valda kuulusid1866. aastast Kuigatsi mõis – Lö-
wenhof, Pringi mõis – Brinkenhof ja Vaalu mõis 
– Wahlenhof ja 1897. aastast ka Soontaga mõis 
– Sontack.
   4. veebruari 1922. a ajalehes Lõuna-Eesti kir-

jutatakse, et „Kuigatsi vallas on 3781 elanikku. 
Vallavalitsuse moodustab vallavanem kolme 
abiga. Sekretär töötab ühe abilise ja õpilasega. 
Nõukogus on 17 liiget.“ 
   1923. aasta ajalehest on lugeda, et „Hariduse 

saamiseks on Kuigatsis 5 kooli: Puka 4 klassili-
ne algkool 160 lapsega ja 4 õppejõuga, Vaalu 4 
klassiline algkool 100 lapsega ja kahe õppejõu-
ga, Priipalu 4 klassiline algkool 70 - 80 lapse ja 
kahe õppejõuga, Keerdi 2 klassiline algkool 30 
- 40 ühe õppejõuga, Kuigatsi mõisa kõrgem al-
gkool 30 - 40 lapsega ja kahe õppejõuga. Tegut-
sevad Kuigatsi karskusselts, Kuigatsi haridu-
se selts, Priipalu tuletõrje selts, Puka tuletõrje 
selts, Puka jahi ja spordi seltsid.“ (14. veebruar 
1923.)
   „1927. aastal uuesti valitud vallavolikogu esi-

mesel koosolekul 17. märtsil kujundas valla-
valitsuse järgmises koosseisus: vallavanemaks 
valiti Peeter Ojaver ja abideks Jaan Jeppe, Jo-
hannes Mäelo, Peeter Klaassepp. Sekretäriks 
valiti ühel häälel tagasi senini lugupeetud sek-
retäri kohusetäitja Karl Sillmann. Vallavane-
male määrati palgaks 2000, abidele 1000 ja sek-
retärile 8400 marka kuus. Revisjoni komisjoni 
valiti Johannes Saral, Peeter Pool, Leopold Pa-
abstel, Hermann Trees ja Peeter Hermann.“ 
(L-E 19. märts 1927.)
   „1930. aasta Kuigatsi uued vallavolinikud. 

Kuigatsi vallavalimistel said kohti: põllume-
hed 11 kohta, asunikud 8 kohta ja väikemaa-
pidajad, töölised 6 kohta. Vallavolikokku pää-
sevad järgmised isikud. Põllumehed: Johannes 

Oja, Kuusik, Peeter Hermann, Peeter Madi-
sson, Jaan Rosenberg, Peeter Ojaver, Juhan 
Hallik, Kusta Kakk, Karl Valgepea, Kristjan 
Hänilane, Leopold Pabstel. Asunikud: Paul 
Prits, August Raudsepp, Jakob Kiivit, Vidrik 
Käärik, Jaan Kirk, Hans Dorbek, Jaan Kiivit, 
Karl Tuvi. Väikemaapidajad ja töölised: Paul 
Ivan, Peeter Hermann, Peeter Oinas, Her-
mann Trees, Juhan Rosenberg, Paul Tera.“ (L-
E 11. märts 1930)
   „Kes pääsesid Valgamaa vallavolikogudes-

se 1939. aastal? P. Ojaver, P. Kapp, A. Pihu, 
O. Tein, J. Ruusmaa, J. Kinger, J. Hallik, L. 
Kõiv, K. Tuvi, A. Sutt, P. Herman, L. Pabstel, 
A. Tamm, A. Kroon, K. Kakk.“ (L-E 18. oktoo-
ber 1939.)
   Aastatega Puka arenes ja kasvas: ehitati uued 

seltsimaja ja koolimaja, haridust jagas ka ko-
dutööstuskool, tegutsesid Kingeri lauavabrik, 
raudtee ja transport, kaubaaidad, ühispank, kä-
sitöölised ja ärid-restoranid, hoo sai sisse sport, 
seltsitegevus ning kodukaunistamine.
   Pärast sõda juba nõukogude ajal jätkas uutel 

alustel tööd Kuigatsi vald. Erinevatel andmetel 
on 1945. aastal piirkonnas elanikke loendatud 
3010, 3355 või 3380.
   „Kokku on Kuigatsi vallas kolm külanõuko-

gu ja 817 talumajapidamist-eluaseme kohta, 
millised on 75 külapiirkonnas. Neist on Priipa-
lu külanõukogu 29 piirkonda, 297 majapidami-
sega, Kuigatsi külanõukogu 26 küla 228 maja-
pidamisega ja Puka külanõukogu 20 küla 292 
majapidamisega.” (Kuigatsis, 17. jaanuar, 1947 
Kuigatsi Valla TK esimees.)
   Igast külast valiti külakoosolekul külavoli-

nikud, kes pidid moodustama aktiivi ja juhti-
ma elu. Võeti üle peremehetut vara, koosati 
maade korraldamise kava, moodustati kolhoo-
se: Avangard, Kungla, Oktoobri Võit, Soonta-
ga, Leek, Liinamäe, Ühiselu, Rahvaste Sõprus, 
Rahva Võit ja Puka. 
   Järgnesid piirkondade-külade-kolhooside 

liitmised ja lahutamised ning tänaseks on Kui-
gatsi vald ära jagatud Puka, Sangase ja Õru 
valdade vahel.
   Kasutatud Valga Maa-arhiivi, Rahvusarhii-

vi, ajalehte Lõuna-Eesti ja Kuigatsi materjale, 
millega saab tutvuda osaliselt Kuigatsi kodu-
lehel või Kuigatsi Raamatukogus. Tasapisi on 
tekkinud huvi piirkonna ajaloo vastu ja ootan 
materjale ja mälestusi möödunud aegadest, et 
neid säilitada ja tutvustada. 

ÕNNE PAIMRE

11. veebruaril 
algusega kell 18 toimub 

Puka rahvamajas 

sõbrapäevapidu, 
kus astub üles esinejaid Pukast Valkani. 

Peakülaliseks on 
folklooriansambel Sudmalinas Valkast. 

Saab nii kuulata-vaadata kui ka ise kaasa lüüa. 
Pilet 3 eurot.

Teade

Kui tunnete huvi 
kvaliteetsete kosmeetikatoodete 

vastu, siis tulge 
18. veebruaril kell 10.00 Puka rahvamajja.

Tutvustatakse ja saab proovida tooteid. 
Kohal on nõustajad. 

Info tel 5563 7056, Henry Storhannus.

Puka vallast Kuigatsi 
poolt vaadates

Möödunud aasta üheks olulisemaks sünd-
museks on Aakre Rahvamaja katuse ja 
välisfassaadi remont.

   Hoone on ehitatud 1967. aastal ning enamik-
ku hoonest varem remonditud pole. Katus joo-
ksis läbi ja aknad ning uksed olid pehkinud. 
Möödunud aasta lõpus valmis aga hoone vä-
liskülje remont. Ettevõtluse Arendamise Sih-
tasutuse toel paigaldati uus katusekate ja CO² 
kvoodide müügist saadud 84 700 euroga vahe-
tati aknad ja uksed ning soojustati välisseinad. 
Tööd olid suuremahulised, ent valmisid kiires-
ti ja sujusid hästi. Kõik mured said ruttu lahen-
duse. Katuse renoveerimise töid rahastati re-
gionaalsete investeeringutoetuste programmist 
summas 31 955 eurot. 
   Vallavalitsus ja rahvamaja korraldasid 24. 

jaanuaril tänuõhtu, et kõiki aitajaid tänada. 
Tänukirjad anti maavanem Margus Lepikule, 
Riigi Kinnisvara AS esindaja Indrek Kannile, 

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus esindaja 
Priit Koppelile, projekteerija Peeter Aunapuu-
le, katuse ehitaja OÜ Vikepuule ning fassaa-
ditööde teostajatele OÜ Deckol Ehitus ja OÜ 
Auricu.

Puka vallavalitsus

Aakre rahvamajas toimus tänuüritus

Kolmekümnendad Võrtsjärve 
talimängud 

Käesoleval aastal toimuvad 30. Võrtsjärve talimän-
gud, korraldajaks on Rõngu vald. Osalevad Võrtsjärve 
äärsed vallad Põdrala, Puka, Rõngu, Tarvastu, Rannu, 
Kolga-Jaani ja Viiratsi. Võisteldakse Tartumaa Tervis-
espordikeskuses v.a meeste ja naiste võrkpall, mis 
toimub Elva Gümnaasiumi Puiestee tänava spordi-
kompleksis. 

3. veebruaril LASTE VÕISTLUSPÄEV
Avamine kell 11 Tervisespordikeskuse esisel koos 
virgutusvõimlemisega.
Alad: suusatamine ja teatesuusatamine, lauatennis, 
kelgutamine, laserlaskmine, mälumäng.

4. veebruaril: TÄISKASVANUTE VÕISTLUSPÄEV
Avamine kell 10 Tervisespordikeskuse esisel koos 
virgutusvõimlemisega.
Alad: Võrkpall (Elva Gümnaasiumi võimlas), lauaten-
nis, male, suusatamine ja teatesuusatamine, autode 
lumerada, reesõit, laskmine, mälumäng.
Alates kella 11 on võimalik kasutada Tervisespordikes-
kuse saunasid. 
Pärast lõpetamist on peoõhtu kõigile ansambli IN 
MOD saatel.
   Juhendiga saab tutvuda Puka valla kodulehel. Oota-
me võistlema.Info telefonil 766 9412, 503 2442.



27. jaanuar  2012S A N G A S T E 
Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

www.sangaste.ee

6

20. jaanuaril toimus Sangaste seltsimajas järje-
kordne pensionäride ühenduse „Härmalõng” 
kokkusaamine. Seekord olid meil külas ja 
vestlusringis Kagu-Eestist valitud Riigikogu 
saadikud: Ülo Tulik ja Priit Sibul IRList, Rein 
Randver ja Kalvi Kõva SDEst ning Heimar 
Lenk ja Tarmo Tamm Keskerakonnast.
   Kohtumise tantsulise tervituse tõid eakate 

rühma Rõõmurullid Katrin Kõiva juhendami-
sel. Sangaste valla pensionäride ühenduse ju-
hatuse esimees Lea Korbun ütles avasõnad ja 
rääkis ühingu tegemistest.
   Kõigepealt said kõik saadikud vastata, mis 

neid soeb Valgamaa ja Sangastega. Ja algaski 
küsimuste-vastuste osa. Küsimusi oli rohkesti, 
kuid paljud neist jäid siiski vastuseta.
   Mis on rohi, et maa ei jääks tühjaks? Kuidas 

tuua elu maale tagasi? Kas ei võiks kehtestada 
lastetusmaksu? Kuidas jääb lubatud pensio-
nitõusuga? Kui palju maksab ühe vangi ja ühe 
hooldekodu elaniku ülalpidamine? Siin tuli 
vastus kohe – Ülo Tulik teadis, et vangi ülalpi-
damiseks kulub 1000 eurot, hooldekodus aga 
500 eurot kuus. Kas kõigil noortel on võrdsed 
õppimisvõimalused? Kuidas võetakse vastu 
seadusi ja miks tehakse nii palju seaduse muu-
datusi ja muudatuste muudatusi? 
   Külaline Laatrest küsis, miks kõik saadi-

kud räägivad praeguse valituse puudustest, 

kuid mida on ära tehtud ja hästi tehtud? Mida 
konkreetselt? Ja kas teil pole häbi rääkida, et 
meil on hea elada? Ja mis saab maavalitsus-
test? Kalvi Kõva vastas, et toetab igati maa-
valitsuste tugevdamist, kuidas seda teha, see 
oleneb poliitilisest otsusest. Miks on elekter 
nii kallis? Tarmo Tamm: meie fraktsioon on 
püüdnud elektri aktsiisi vähendada, aga ei ole 
suutnud. See ongi poliitika ja demokraatia.
   Hariduse ja õpetajate palkade üle võttis 

sõna Keeni Põhikooli direktor Diana Sarapuu. 
Ega ta ammendavat vastust oma südamevalu-
ga esitatud küsimustele küll ei saanud! Hari-
dus on jäetud üksi!
   Oli ka küsimus raha eraldamiseks demo-

kraatia arendamise sihtasutuse (DASA) loo-
miseks. Selle poolt olid Riigikogus kõik era-
konnad. Ja juttu jätkus kauemaks… Kohtu-
mine kestis kolm tundi ja lõppes nentimisega: 
kahju, et ei olnud kohal ühtegi reformikat. 
Kohtumise lõpus kanti ette Virve Osila luule-
tus, mille lõpuread on sellised:

Ülal mõeldakse eneste heale
Võim nagu viin lööb pähe
Kadriorgu ja Toompeale
Eestimaast paistab vähe.

Kohtumisel osales ja tegi märkmeid
TIIU IVASK

Kohtumine Riigikogu liikmetega

20. jaanuaril tänati ja premeeriti Otepää 
Gümnaasiumis tublisid kultuuri- ja spordiini-
mesi.
   Kultuurivaldkonnas sai preemia Kiisatam-

me Turismitalu perenaine Tuuli Merimaa. 
2011. aastal on tema panus kohalikku ja maa-
kondlikku kultuuriellu olnud märkimisväärne. 

Tuuli Merimaa tõi Sangaste lossi PolygonTeat-
ri etenduse ”Boob teab”. 2011. aasta suvel kor-
raldas ta Kiisatamme talus koostöös Poygon-
teatriga Madis Kõivu suveetenduse ”Peiarite 
õhtunäitus”, kus lõid kaasa ka kohalikud ini-
mesed ja noored malevlased. Samuti korral-
das Tuuli Merimaa Kiisatammel Lauri Saatpa-
lu, Raivo Tafenau ja Peeter Rebase kontserdi 
ning Sangaste valla 20. sünnipäevaks Sangaste 
Seltsimajas gurmeeõhtu koos Ivo Linnaga. Ta 
aitas luua kontakte Tartu Kõrgema Kunstikoo-
liga, et saada kaante vahele Sangaste valla ko-
halike loomeinimeste looming.
   Tänu Tuuli Merimaa tegevusele on piirkon-

na kultuurielu muutunud rikkamaks ja mitme-

Kaks Kultuurkapitali aastapreemiat 
tuli Sangaste valda

RMK asub taastama Eesti 
liigirikkaimat metsaparki 
Sangaste metsapargi vaadete avamiseks ja 
dendroloogiliste väärtuste vaatlemise paranda-
miseks alustab RMK jaanuaris pargi rekonst-
rueerimistöödega. Projekti finantseerib Euroopa 
Regionaalarengu Fond 35 000 euroga.
   „Tulenevalt pargi ulatuslikust kinnikasvamisest 
on tänavusteks suuremateks töödeks Sangaste 
metsapargi südameks oleva Luise tiigi ümbruse 
võsast väljaraiumine ning kasutatavate radadega 
külgneva metsa avatumaks kujundamine,“ selgitas 
RMK kaitsekorraldusspetsialist Kaupo Kohv ja 
lisas, et tiigi ümbrusest ja pargi keskosast on plaa-
nis eemaldada elujõuetud ning ohtlikud puud.
   Tööd toimuvad jaanuarist maini ning töid teeb 
OÜ Grün-E World. Pargi rekonstrueerimisprojekti 
tegi OÜ Artes Terrae maastikuarhitekt Sulev Nur-
me juhtimisel.
   „Kunagisele inglise stiilis maastikupargile vii-
tavad praegu vaid vabakujulised ja eriliigilised 
puuderühmad; pargiaasad ja avatud pargiosad on 
kinni kasvanud ning puistute alusmets on muu-
tunud väga tihedaks,“ kirjeldas olukorda maas-
tikuarhitekt Sulev Nurme. „Kinni on kasvanud 
vaated ümbritsevale maastikule ja lossile ning 
raskendatud on pargi dendroloogiliste väärtuste 
vaadeldavus,“ lisas ta.
   Järgnevatel aastatel peaks pidevale hooldusele 
lisanduma ka pargi algset kontseptsiooni toetav 
võõrpuuliikide istutamine pargi eri piirkondadesse.
   Pargis on raiete maht suhteliselt suur, mistõttu 
RMK loodab raietööde ja raiutud materjali väljaveo 
ajal kohalike inimeste mõistvale suhtumisele.
   Sangaste metsapargi pindala on 37,5 ha ja ta 
moodustab maastikulise terviku Sangaste mõisa 
peahoonega. Pargi rajas krahv F. Berg, kes lisaks 
pargi esteetilisele kujundamisele kasutas metsa-
parki ka metsateaduse huvides. Krahv püüdis uuri-
da, kuidas kasvavad Sangaste oludes maailma eri 
piirkondadest pärit puuliigid võrreldes kodumaiste 
liikidega. Tema reisidelt toodud puude seemnetest 
sai alguse Eesti kõige liigirikkam metsapark.
   RMK on metsaseadusega moodustatud riigitu-
lundusasutus, mille põhiülesanne on riigimetsa 
säästlik ja efektiivne majandamine. RMK kasvatab 
metsauuendusmaterjali, korraldab metsatöid, 
tegeleb metsa ja puidu müügiga ning korraldab 
ulukihoolet. Lisaks loob RMK looduses liikumise ja 
metsapuhkuse võimalusi puhkealadel, viies Eesti 
rahvuspargis ja ligi 40 muul kaitsealal ning kujun-
dab loodusteadlikkust. 
   Lisainfo: Kaupo Kohv, RMK kaitsekorraldusspet-
sialist, tel.: 5349 7924, e-post kaupo.kohv@rmk.ee
 ja Sulev Nurme, Artes Terrae OÜ maastikuarhi-
tekst, tel.; 5340 1463, e-post: sulev@artes.ee.

RMK

ZUMBA, ZUMBA, 
ZUMBA

Ootame huvilisi zumba trenni neljapäeval 

2. veebruaril kell 19.00 
Sangaste Seltsimajja.

   Trenni viivad läbi Kuldre Kooli tantsutüdrukud 
Selje Korp ja Katri-Liis Klaar.

   Trenni tasu 1 euro.

Zumba on emotsionaalne tantsuline fitnesstreening, 
mis sobib inimestele, kellele meeldib tantsida. 

Zumba tunnine treeningprogramm sisaldab tuntud 
ja vähemtuntud ladina-ameerika tantsude elemente 
nagu salsa, merengue, reggaeton, cumbia, samba, 

batchata, cha-cha, kõhutants, hip-hop, swing jt. ning 
kogu treening kulgeb 10-15 erineva tantsuloo saatel. 
   Sõltuvalt treeningtunnis osalemise intensiivsusest 

on kaotatud kilokalorite hulk 400 kuni 800. Zumba 
tunnis ei õpita kavasid. Zumba tund on PIDU, 

mitte lihtsalt kuiv treening! Pärast tundi valdab sind 
seletamatu õnnetunne, mis pühib masenduse ja 

muremõtted. 
   Mida Zumba tundi kaasa võtta? Kindlasti vajad sa 

vedelikku – veepudel kaasa! Riietus võiks olla mugav 
ning kaasas peaksid olema kindlasti vahetusriided. 
Jalanõud sportlikud, soovitavalt mitte väga jäiga 

tallaga.

Tule seltskonnatantsu 
ÕPPIMA!

Esimene kokkusaamine 

1. veebruaril 
Sangaste seltsimajas

kell 17.00 lapsed,
kell 19.00 täiskasvanud.

Juhendajaks meie kohalik elanik Lennart 
Kaarna.

Olete oodatud!

Lisainfo Merle Tombak

kesisemaks. 
   Spordivaldkonnas sai aastapreemia meie 

raudnael Mati Raudsepp. 2011. aastal võitis ta 
Euroopa meistrivõistlustel pronksmedali vä-
gikaikaveos ning sai kolmanda koha ka samas 
toimunud sumoturniiril.
   Mati Raudsepp on aktiivne kogukonna liige, 

kelle südameasjaks on piirkonna spordielu 
arendamine ja eestvedamine. Tema initsiatiivil 
on viimastel aastatel kokku pandud Valgamaa 
tali- ja suvemängude edukad meeskonnad, kes 
on pideval tõusuteel oma saavutustes. 2011. 
aastal tõi Mati koos oma meeskonnaga San-
gaste vallale Valgamaa suvemängudelt esiko-
ha ja talimängudelt teise koha.
   Mati Raudsepa initsiatiivil on peetud väga 

auväärse eaga Restu spordipäeva, mis oma 
loodusliku staadioni ja mõnusa õhkkonna poo-
lest on väga populaarne sündmus kogu piir-
konnas. Tänavu toimus juba 77. Restu spordi-
päev.

MERLE TOMBAK

Rahvastikusündmustest 
Sangaste vallas 2011. aastal
Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas 
eelmise aasta jooksul on mõeldud neile, kellele arvud 
huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan 
riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed 
ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab 
näiteks see, kas tegelikult mujale kolinud inimene ka riigile 
oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud 
on oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, 
saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi). 

Elanike arvu muutused 
2011. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv 8 inimese 
võrra. 
   Elanike arv suurenes 2011. aastal 51 inimese võrra, kellest 
36 tuli meile elama ja 15 olid aasta jooksul sündinud lapsed. 
Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Valgast (6 
inimest), Urvastest (3) ja Otepäält (4); aga ka Tallinnast (3 
inimest). Soomest naases 2 endist valla elanikku. 
   Aasta jooksul sündis 8 poissi (Georg, Margo, Airon Mattias, 
Jasper, Keron, Kerto, Sander, Ricardo) ning 7 tüdrukut (Keidy, 
Sandra, Laura Lisette, Lisette, Karina, Lisandra, Getter). Sün-
dinud lastest 6 last olid ema esimesed lapsed. 
   2011. aastal vähenes elanike arv 59 inimese võrra, neist 15 
inimest suri (sh 9 meest ja 6 naist), 43 kolisid mujale elama 
ning 1 inimesel lõppes tähtajaline elamisluba. Tallinnasse ja 
Harjumaale lahkus 12 inimest, Tartu linna lahkus 2 inimest ja 
maakonda 4; Valga linna 9, Otepääle ja mujale Valgamaale 5 
inimest. Soomes registreeris oma elukoha 5 inimest. Koos 
eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes 
elama 32 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal 
ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. 
Suurimaks kaotajaks oli Keeni küla, juurde tuli inimesi Los-
sikülla, Tiidu, Mägiste ja Vaalu külla. Täpsemalt saate lugeda 
alltoodud tabelist. 

Elanike sotsiaalne staatus 
01.01.2012 seisuga elas Sangaste vallas 91 alla 7aastast last, 
kellest 16 elab Sangaste alevikus ja 18 Keeni külas; 11 last 
Tiidu külas, mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest käib 
Sangaste Lasteaias „Kratila“ 26 last (lisaks käib lasteaias 4 
last, kelle registreeritud elukoht on mujal); Puka, Pühajärve ja 
Valga lasteaias vastavalt 1 laps ning Keeni Põhikooli etteval-
mistusrühmas 10 last, ülejäänud on kodused. 
   Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli 
õpib kokku 204 valla hingekirja kantud last, kellest 50 elab 
Keenis, 27 Sangaste alevikus, 23 Tiidu külas, 18 Restu külas, 
16 Laukülas ja Kureveres. 
   Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 131, nendest 23 õpib 
väljaspool Sangaste valda ja 1 välismaal. Keeni Põhikoolis 
õpib 124 last, kellest omakorda 17 on pärit mujalt omava-
litsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest 
õpib Puka Keskkoolis 7, Pühajärve Põhikoolis 6 ja Otepää 
Gümnaasiumis 2 last. Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 29 
last, kutsekoolides pärast põhikooli 45 ja õhtukoolis 2 inimest. 
Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse 
ka Viljandis, Vana-Antslas, Olustveres, Luual ja mujal. Selle 
aasta veebruaris ja juunis peaksid lõpetama Sangaste valla 
noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 kunstiline 
kujundaja, 5 logistikut, 4 autotehnikut, 1 automaaler, 1 veoau-
tojuht, 1 suurköögikokk, 1 arvutit ja 4 kodu/põllumajandust 
õppinud noort. Keskkoolinoortest 10 last õpib Otepääl, 3 
Pukas, 4 Valgas; kokku on erinevaid gümnaasiume 12, sh üks 
nn. õhtukool. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli 
lõpetamist peaks olema 53, osa nendest õpib ka töö kõrvalt. 
   Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 
36, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (7 inimest). 
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 312 vanaduspensio-
näri, kellest enamus (60 eakat) elas Keenis; 48 pensionäri 
elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 29 eakat 
Laukülas, 23 Restus, 26 Tiidu külas ja 24 Lossikülas, mujal on 
eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre 
on mulle teadaolevalt 108 inimest. 
   Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2011 a. 
seisuga end töötuna arvele võtnud 47 valla elanikku. Tegelik 
Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud 

tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 152 inimest 
(seega umbes 3 korda suurem).  
   Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt 
eestlased, teistest rahvustest inimesi on 33 ehk umbes 2,4 %: 
21 venelast, 5 ukrainlast, 2 soomlast, 2 valgevenelast, 1 isur ja 
1 mordvalane. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor
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Elanike arv 01.01.03 

seisuga

Elanike arv 01.01.05 

seisuga 

Elanike arv 01.01.07 

seisuga

Elanike arv 1.01.09 

seisuga

Elanike arv 1.01.10 

seisuga

Elanike arv 1.01.11 

seisuga

Elanike arv 1.01.12 

seisuga

Vahe 

Keeni küla 
385

364
340

321
333

331
321

-10  
Sangaste alevik

251
250

239
241

228
217

217
0

Tiidu küla
148

151
152

157
158

149
152

+
3

Lauküla
142

128
132

126
123

115
115

0
Restu küla

110
108

108
104

108
109

108
-1

Lossiküla
100

90
71

69
71

75
78

+
3

Ä
du küla

73
67

66
63

74 
74

73
-1

Kurevere
80

65
70

66
71

71
70

-1
Sarapuu

75
65

56
53

49
48

46
-2

M
äeküla

58
65

69
61

60
57

57
0

Pringi küla
54

55
53

53
53

47
45

-2
Vaalu küla

44
44

43
39

37
37

38
+

1
Risttee küla

37
43

40
41

43
43

43
0

M
ägiste küla

27
31

28
26

25
23

25
+

2
KO

KKU
1584

1526
1467

1420
1433

1396
1388

 - 8
Sh. m

ehi
791

783
745

732
730

713
709

-4
       naisi

793
743

722
688

703
683

679
-4

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.
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Pro Fiksum OÜ

pakub tööd

KAUBAALUSTE 
VALMISTAJALE.

Info telefonil: 515 7019
või info@profiksum.ee

Mälestame toredat ja sõbralikku 

EINO LOOGI
Südamlik kaastunne 

lähedastele.

Hooldekodu pere

7K U U L U T U S E D

Iga hetk on meie elusaatus, 
igal hetkel oma hind…

iga hetk võib tulla viimne vaatus, 
kõlab gong ja sulgunud on eluring…

Mälestame varalahkunud

KERSTI ASORIT
Jagame omaste ja lähedaste 

kaotusvalu.
Hiie ja Arno

Leinas kodumaja ja koduõu

Kallist ristiisa

HEINO LOOGI

Südamlik kaastunne abikaasale 
ja lastele peredega.

Hanno Roose pere

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

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

Südamlik kaastunne Ene 
Pruusile ja kogu tema perele 

kalli isa

EINO LOOG 
surma puhul.

Lähemad naabrid Pärna ja Õuna 
tänavalt, Elve ja Helgi.

Südamlik kaastunne Mati Loog´i 
perele

ISA
surma puhul

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Lugupeetud ja armastatud 
õpetajat

AUGUST UNDUSKIT
23.07.1932 - 14.01.2012

mälestab Otepää Keskkooli 1960. 
a lõpetanud XXXIII lend ja klassi-

juhataja Linda Napp.

Südamlik kaastunne Enele ja 
Lembitule, kõigile teistele 

lähedastele kalli

EINO LOOGI 
kaotuse puhul.

Tiiu abikaasaga ja Aili

HARRI JOHANSON
18.04.1923 - 10.01.2012

AASA LOIDAP
15.01.1929 - 18.01.2012

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvuti-
parandust ja veebilehtede tege-
mist. Telefon: 58 043 046, e-mail: 
siim@eurocsim.ee.

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

Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176

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

Cantervilla Loss otsib kokka. Kontakt: 
info@cantervilla.ee tel. 53 403 523

Eraisik ostab otse omanikult 1-2ha 
elamumaaks sobivat maad Otepää 
vallas. Tel. 5810 3862

Keskealine naine Otepääl pakub lapse-
hoiuteenust omas kodus 24h/7 p. Tel. 
5254 896.

KU U LU T U S E D

(Lipuväljak 13, Otepää) 

annab teada:

alates veebruarikuust 
on meie PÄEVAPRAE hind 

varasemaga võrreldes 
kliendisõbralikum 

2.10 €. 
Tule ja proovi! 

Seoses töömahu suurenemi-
sega otsime oma meeskonda 

KLIENDITEENINDAJAT.

Info telefonil 5346 1550.

METSANDUSLIK NÕUSTAMINE
(metsaomanikule 15 tundi aastas tasuta)

AITAN: 
- metsanduslike toetuste taotlemisel;
- metsa ülestöötamisel ja turustamisel;
- metsaseisundi ja turuväärtuse 
  hindamisel;
- metsaseisukorrast tulenevate tööde    
  planeerimisel;
- metsanduslike seadusaktide 
  tutvustamisel:
- metsamajandamiskavade koostamisel;
- istutusmaterjali hankimisel.

Metsakonsulent: tel. 516 9682
Ülo Kuusik. sambuc@hot.ee. 

Jäägu koit Sul küünlatuleks, 
õhtulambiks ehajoon.

Olgu vaikne tuulekohin 
unelauluks Sinule.

Südamlik kaastunne Ernestiinele, 
Matile, Mallele, Marele, Enele, 

Virvele, Viivele ja Olevile peredega 
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

EINO LOOGI 
kaotuse puhul.

Helgi ja Raik perega

Alates veebruari keskpaigast võivad kõik need, kes e-loen-
dusel osaleda ei jõudnud või soovinud, hakata ootama 
rahvaloendaja külastust. Üle 2000 rahvaloendaja alus-

tavad tööd 16. veebruaril. 
   „Rahvaloendajad hakkavad tõepoolest käima alates 16. 

veebruarist, kindlasti mitte enne seda,“ kinnitas Viljandi ring-
konnajuht Kristi Siimso. „Loendajad külastavad vaid neid ini-
mesi, kes pole osalenud e-loendusel või kui ankeet on jäänud 
lõpetamata,“ lisas Siimso. 
   Rahvaloendajat saab tuvastada Statistikaameti poolt väljas-

tatud pildiga töötõendi, sinise kohvri ja loenduse logoga salli 
järgi. „Tõendil on loendaja nimi ja pilt, Statistikaameti logo, 
töötõendi number ja kehtivuse aeg. Rahvaloendaja peab oma 
töötõendit näitama kohe uksel,“ selgitas rahvaloenduse väli-
tööde juht Maris Post. 

Tuleb arvutiga
Rahvaloendaja sinises kohvris on sülearvuti, kuhu ta märgib 

kõik vastused. Iga leibkonna ja inimese kohta avaneb arvutis 
ankeet, mida peale täitmist ja kinnitamist enam uuesti avada 
ei saa. Kõik andmed on loendajate arvutites krüpteeritud. 
„See tähendab, et kui rahvaloendaja järel uks sulgub, võite 
olla kindel, et teie vastused on kindlalt kaitstud,“ kinnitas vä-
litööde juht. 
   Kui kedagi pole kodus või pole vastamiseks parim aeg, jätab 

loendaja postkasti teatise oma kontaktandmetega. „Siis tuleks 
loendajale helistada ja leppida kokku kohtumiseks sobiv aeg, 
pidades siiski silmas, et loendaja tööaeg on kella 9–21,“ ütles 
ringkonnajuht Kristi Siimso.  

Vastamiseks on soovitav valmistuda
Et loendamine läheks võimalikult sujuvalt, tuleks inimes-

tel rahvaloendaja külaskäiguks ka veidi valmistuda. Valmis 
peaks vaatama leibkonnaliikmete isikukoodid ja ametinime-
tused, sest seda sageli igapäevaselt ei teata. Samuti tuleks täp-
sustada eluruumi ehitamise ajavahemik ja suurus. „Küsimus-
ed on täpselt samasugused nagu e-loendusel ning vajadusel 
rahvaloendaja selgitab, mida täpselt soovitakse teada saada. 
Näiteks tervise küsimuse juures pole sugugi tarvis haiguslugu 
välja otsida, vaid märkida lihtsalt, kas inimesel esineb pikaaja-
lisi terviseprobleeme. See on lihtne „jah-ei“ küsimus,“ selgitas 
ringkonnajuht Kristi Siimso. 
   Rahvaloendaja ei uuri üheltki inimeselt ka tema sissetule-

ku suurust – küsitakse vaid elatusallika kohta ehk kas selleks 
on palk, pension, toetus, teiste pereliikmete poolne ülalpida-
mine vms. 

Andmed turvaliselt kaitstud
Kõik loendusel kogutud isikuandmed on igal juhul kaitstud 

ja mida keegi vastas, teab ainult tema ise. „Rahvaloendu-
sel kogutud andmeid kasutatakse vaid statistika tegemiseks. 
Neid ei anta edasi teistele riigiasutustele. Seega ei pea keegi 
ka kartma, et muutuks tema sissekirjutus, sotsiaaltoetused 
või pensionimaksed,“ selgitas Viljandi ringkonnajuht Kristi 
Siimso. 
   Rahva ja eluruumide loendust on vaja selleks, et kogu ühis-

konda puudutavaid olulisi otsuseid tehes saaks tugineda värs-
kele teabele ühiskonna vajaduste kohta. Võimalikult täpsete 
andmete saamiseks on loendus kõikne – see tähendab, et kü-
sitletakse igat Eestis püsivalt (alaliselt) elavat inimest ja loen-
datakse kõik eluruumid.

Rahva ja eluruumide loendus 2011
• 31. detsember 2011: kõik rahvaloenduse andmed kogu-

takse 31. detsembri seisuga.
• Küsitlusloendus: 16. veebruar – 31. märts 2012.
• Rahvaloendaja näitab alati töötõendit, kannab salli ja 

sinist kohvrit, Teie palganumbrit ei küsi ja enne 16. veebruari 
Teid loendama ei tule. 
• E-loendus toimus 31. detsember 2011 – 31. jaanuar 2012.
• Tulemusi avaldatakse alates 2012. aasta maist.
• Rahvaloendusel osalemine on kohustuslik. 
   Lisainfo: www.rel2011.ee ja infotelefonil 625 9100 (küsitlus-

loenduse ajal E–R kell 8–18). 
KARIN VOLMER, Statistikaamet

RAHVALOENDAJAD 
alustavad tööd

Silmaarst V. VIHMANNI
vastuvõtt

OTEPÄÄ TERVISEKESKUSES
— kolmapäeviti —

Registreerimine 
tel. 76 68560,

võimalik ka nö elav järjekord.
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80 aastat tagasi (1932) alustati hädaabi-
töödena Pika (tollase Pärnu) ja Oru tänava re-
konstrueerimist.

75 aastat tagasi (24. I 1937) alustas Ote-
pääl tegevust helifilmi kino. Kino omanik oli 
E.Vähi, filme demonstreeriti tuletõrjemajas, 
esimese helifilmina näidati “Vaikselt anuvad 
mu laulud”.

75 aastat tagasi (1937) tegutses Otepääl 
37 puuseppa, 27 õmblejat, kingseppa ja voori-
meest, 18 ratasseppa, 11 tislerit, 9 müüriseppa, 
7 kangrut, 8 kudujat, 5 potiseppa, 5 krohvitöö-
list, 4 kaevutegĳat, 4 seppa, 3 maalrit, 3 plek-
kseppa ja 2 lukkseppa.

75 aastat tagasi (1937) asutati Otepää 
Lastekaitse Ühing, esinaiseks valiti K.Niklus.

75 aastat tagasi (23. VI 1937) avati Otepää 
Linnamäel Eesti linnuste metallkaart. Rajatise 
avas Kaitseliidu Tartumaa maleva pealik kolo-
nel Asmus.

65 aastat tagasi (1947) alustas TRÜ Kää-
rikule spordibaasi rajamist. Koha valis välja tol-
lane kehakultuuriteaduskonna dekaan Fred 
Kudu, projekti autorid olid Uno Tölpus ja 
Peeter Tarvas.

55 aastat tagasi (11. VII 1957) kuulutati 
Eesti NSV Ministrite Nõukogu määrusega loo-
duskaitselisteks keelualadeks teiste kõrval ka 
Pühajärv, Väike-Munamägi ja Tedremägi.

55 aastat tagasi (1957) ehitati otepäälas-
te ühistööna tollase Otepää kinoteatri juurde 
mängude väljak (kompleksväljak). Ehitustööde 
üldjuht oli Hindrik Väärand.

55 aastat tagasi (XI 1957) omistati Otepää 
Rajooni Kultuurimaja näiteringile (näitejuht-
lavastaja Kalju Ruuven) rahvateatri nimetus.

55 aastat tagasi (XI 1957) valmis Otepää 
rajooni administratiivhoone (praegune valla-
maja).

50 aastat tagasi (17. I 1962) avati Otepää 
Keskkooli koolimuuseumi esimene ekspositsi-
oon, mis oli pühendatud Otepää asula 100. aas-
tapäevale.

45 aastat tagasi (1967) reorganiseeriti Pü-
hajärve Tuberkuloosisanatoorium üldtüüpi 
puhkekoduks.

40 aastat tagasi (1. IX 1972) alustasid 
tööd Otepää Keskkooli juures talispordi erik-
lassid, mis töötasid 1975. aastani.

40 aastat tagasi (1972) valmis Tehvandi 
suusahüppetrampliin selle esialgsel kujul. Hüp-
pevõimsus oli 70 meetrit. 

25 aastat tagasi (3. X 1987) avati Otepää 
Keskkooli ees mälestuskivi, tähistamaks 
Otepää rahvakooli asutamise 300. aastapäeva. 
Skulptor Endel Taniloo.

20 aastat tagasi (6. XII 1992) avati Otepää 
pastoraadi hoonetekompleksis mõisaaegse 
aida, sovhoosiaegse laohoone rekonstrueeri-
mise tulemusena Otepää Vaeslapse-Lesknaise 
Kabel (tuntud ka talvekirikuna). Projekti autor 
on Jüri Rentel.

15 aastat tagasi (3. X 1997) Otepää Güm-
naasiumi 90. aastapäeva tähistamise ajal õn-
nistas Otepää kirikus Jüri Stepanov Otepää 
Gümnaasiumi lipu. Lipu valmistasid kooli kä-
sitööõpetaja Tiiu Maasika juhendamisel 10. 
klassi tütarlapsed (VI 1997).

15 aastat tagasi ( X. 1997) reorganiseeriti 
munitsipaalettevõte Karu Otepää vallale kuu-
luvaks aktsiaseltsiks Otepää Veevärk.

10 aastat tagasi (23. VIII 2002) otsustati 
luua noorte suusatajate Karupesa Team. Ees-
märk oli populariseerida murdmaasuusatamist 
Otepää laste hulgas ning viia treeningprotsess 
sponsorite abiga uuele tasemele.

HEINO MÄGI 
materjalide põhjal koostas Otepää Teataja toimetus

795 aastat tagasi (1217) sakslaste vallu-
tatud Otepää linnust piirasid 17 päeva eest-
lased ja venelased. Sakslased sunniti Otepäält 
lahkuma, see oli nende suurimaks sõjaliseks 
lüüasaamiseks Ugandis.

595 aastat tagasi (1417) mainitakse Pü-
hajärve mõisat. Selle koosseisus on märgitud 
Arula, Kauru jt. külasid.

430 aastat tagasi (1582) viidi läbi Otepää 
kihelkonnas maarevisjon. Siinse talunduse 
piirkonna keskuse – Otepää mõisa (Odenpe) 
juurde kuulusid järgmised külad: Makitakül – 
Makita, Neiwekul – Nõuni, Hellenurm – Hel-
lenurme, Jelmetar – Ilmjärve. Aadlimõisatest 
kuulusid Otepää alla: Wollust – Pühajärve, 
Hastfier – Astuvere (umbes 2,5 km Paluperast). 
Viimase juurde kuulusid külad: Hastfier – As-
tuvere, Kastel – Kastolatsi, Paliuper – Palupera, 
Arula kandist Rail, Arrolakul ja Wastokülla.

245 aastat tagasi (1767) alustas tegevust 
Ilmjärve talurahvakool.

240 aastat tagasi (1772) on valmistatud 
Otepää kiriku unikaalne tornipoolse ukse lukk, 
mille annetas kirikule Pilkuse mõisnik parun 
Bellingshausen.

150 aastat tagasi (17.I 1862) saabus Pü-
hajärve mõisnik Julie von Schrenckile Riia ku-
bermanguvalitsuselt luba Nuustaku maa-alale 
aleviku asutamiseks. Sellega pandi alus praegu-
sele Otepää asulale (linnale).

140 aastat tagasi (II 1872) alustas Nuus-
taku alevikus tegevust esimene apteek. Esime-
seks apteekriks sai proviisor Ernst Jürvetson 
(1840-1882), kes lõpetas oma elu Apteekrimäe 
jalamil.

140 aastat tagasi (25.II 1872) algas Eesti 
Kirjameeste Seltsi tegevus, presidendiks valiti 
Jakob Hurt. Samast kevadest sai Jakob Hur-
dast Otepää pastor.

130 aastat tagasi (1882) lavastati Otepää 
Kastolatsi vene kihelkonnakooli õpetaja Jakob 
Johanson-Pärna ja Nuustaku kaupmees Wil-
helm Mülleri eestvõttel C.R.Jakobsoni näi-
dend “Arthur ja Anna”. See tähistab näitekuns-
ti viljelemise algust Otepääl.

125 aastat tagasi (1887) valmis mõisnik 
von Sieversti tellimusel ehitatud Pühajärve 
loss. Hoone hävis sõjatules 1944. a. Loss taasta-
ti muudetud kujul 1951. aastal. Juurdeehitused 
valmisid 1975. ja 2000tel aastatel.

120 aastat tagasi (1892) toodi Nuustaku 
alevikku üle Vastse-Otepää vallas 1890. aastal 
Karl Eisenschmidti asutatud karskusselts 
“Edasi”. Ligi pool sajandit oli “Edasi” selts 
Otepää kultuurielu peamine kujundaja.

115 aastat tagasi (6. VIII 1897) asutati 
Nuustaku Priitahtlik Pritsi Selts.

105 aastat tagasi (3. X 1907) avati Nuus-
taku alevikus eestikeelne progümnaasium, mis 
oli esimene taoline kogu Eesti maapiirkonnas 
(Tartu ja Pärnu eestikeelsete linnakoolide järel 
Eestis kolmas). Esimene direktor oli Saaremaa 
mees Jakob Kuusk (1871-1926).

100 aastat tagasi (1912) asutati Nuustaku 
alevikku ühispiimatalitus.

90 aastat tagasi (13. VIII 1922) muudeti 
alevivolikogu otsusega Nuustaku alev Otepää 
aleviks. Vastavasisulise ettepaneku tegi profes-
sor M.J.Eisen Otepää Linnamäel peetud kõnes 
2. juulil 1922. a.

80 aastat tagasi (18. III 1932) hakkas Ote-
pääl ilmuma nädalaleht “Otepää Teataja”. Esi-
mene toimetaja-väljaandja oli August Toomin-
gas (kirjanikunimega Kusta Toom).

80 aastat tagasi (12. VI 1932) toimus 
Otepää Linnamäel esimene vaimulik laulupä-
ev. Osales 20 koori umbes 550 lauljaga.

OTEPÄÄ AJALOOST 2012. a

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu ja SA Valgamaa Arenguagentuuri korraldavad ühise infopäeva 
30. jaanuaril algusega kell 14.00 Otepää Vallavalitsuse III korruse saalis.

   1. Valgamaa Partnerluskogu taotlusvõimalused 2012. 
       Avanevaid meetmeid tutvustavad meetmekoordinaatorid.
   2. Valgamaa Arenguagentuuri EAS-i taotlusvõimalused 2012.

   Lisainfo: info@valgaleader.ee, Mihkel Meidla, tel 5349 1195;
info@arenguagentuur.ee, Ülle Juht, tel. 513 7185.   

   Osalema oodatakse kõiki, kel vähegi huvi LEADER-meetmest või EASist taotlemise vastu.

Valgamaa Partnerluskogu 
infopäev Otepääl

28. jaanuaril toimub juba kolmas mootorsaa-
nide kestvussõit Leigo 2012. Start antakse kell 
13.00.
   2011. a jaanuaris esmakordselt toimunud 

mootorkelgu sõit osutus nii populaarseks, et 
märtsis korrati sama üritust. Osalejate arv 
ületas kõik ootused, sest stardijoonele oli kogu-
nenud rekordarv mootorkelgusportlasi. Kokku 
oli startipuu taga 2011. aastal Leigol 67kelku, 
mis oli rekord osalejate arvuga mootorkelgu-
üritus Eestis.
   Masinaklasse jagub ka seekord kõigile. 

Rajale pääsevad järgmised klassid: Open, Hobi, 
Veteran40 +, Beginners, Matkakelk, Naised, 
Team (kaks sõitjat), Buraan.
   Osavõtumaks on 35 eurot (team`il 50eurot). 

Autasustatakse kõik osalejaid.

   Palume sõitjatel kindlasti teha eelregistreeri-
mine koduleheküljel www.joyride.ee, kus asub 
ka võistluste juhend.
   Sõitma on oodatud kõik Eesti mootorkel-

gu omanikud (harrastajad, sportlased jne), sest 
rada saab valmistatud nii, et kõigil oleks või-
malus end proovile panna. Raja pikkus on ori-
enteeruvalt 5-6 km ja lumeolud on hetkel Leigol 
väga head.
  Võistluspaik asub väga kaunis looduses, 

Otepää kuppelmaastikul, kus suviti toimub 
Leigo Järvemuusika festival.
   Kohale võib tulla mitmeid päevi varem. Ma-

jutuse info ja broneerimine www.leigo.ee (tel 
524 6543).

Korraldaja Riho Kollist, info: 501 4885, 
e-mail: riho.kollist@mail.ee

LEIGO MOOTORSAANIDE KESTVUSSÕIT 2012

„VeniVidiVici“ õpilasvahetusprogramm, mis on 
loodud Entrumi raames, tegeleb kahenädalase 
eestisisese õpilasvahetusega, mis hõlmab 7.-9. ja 
10.-12. klasside õpilasi. 
   Selline õpilasvahetus aitab noortel tutvuda 

Eesti erinevate piirkondadega, leida uusi sõpru, 

sisendada ühtekuuluvustunnet, anda julgust 
ning muutuda iseseisvamaks. 
   Koolide huvi sellise tegevuse vastu on suur: 

praeguseks on programmiga liitunud juba 16 
kooli üle Eesti.
   Kui soovid saada uusi kogemusi, leida lahe-

daid sõpru ja ennast proovile panna, siis liitu 
„VeniVidiVici“ õpilasvahetusprogrammiga.

   Kontakt: venvidvic.est@gmail.com
Programmiga saab lähemalt tutvuda: blogi: http://

venividiviciii.blogspot.com/
Facebook: VeniVidiVici õpilasvahetusprogramm. 

Sügisel viis Elion lõpule võrguarendus-
tööd, mille tulemusel paranes märgatavalt 
teenuste kättesaadavus ja kvaliteet Otepää 

aedlinnas.
   Nüüdsest saavad kiirema interneti ja Elioni 

nutiTV koos kõikide lisateenustega nii tänased 
aedlinna Elioni kliendid kui ka uued soovijad, 
kelle eramuteni on kaabel viidud. Alates 2011. 
aasta juunikuust saavad Elioni kliendid kõiki 
teenuseid (internet, televisioon, telefon) ka 
eraldi valida ning tellida oma pere vajadusi ar-
vestav meelepärane lahendus.
  Kui varem sai Otepää aedlinnas kasutada pii-

ratud internetikiirust ja vaadata nutiTV-d vaid 
ühes teleris majapidamise kohta, siis nüüdsest 
saavad pered valida endale sobiva internetikii-
ruse, soovi korral kaks nutiTV vaatamiskohta ja 
täiendada kanalivalikut rohkem kui 100 teleka-

nali seast. Elioni kliendid saavad ka võimaluse 
kasutada mitmeid populaarseid lisateenuseid, 
nagu digitaalne videolaenutus, nutiTV salvesta-
mine ja kordusTV.
   Lauatelefoni teenus asendatakse digitaalse 

internetitelefoniga, millel mitmeid lisamugavu-
si – näiteks näeb vastamata kõnesid ja kõnere-
gistrit teleri ekraanilt.
   Samad lahendused on võimalikud enamu-

sele klientidele Otepää linnas, samuti Aakres, 
Pukas, Keenis ja Sangastes.
   Täpsemat infot teenuste kasutamise võimaluse 

kohta saabb küsida Elioni infonumbrilt 165 või kü-
lastada veebilehte www.elion.ee. Head nõu an-
navad ka Elioni spetsialistid lähimates poodides: 
Tartu Lõunakeskuses, Tartu Kaubamajas ja Eede-
nis.

AIN KRUUSMAA

Uued interneti ja digitelevisiooni 
võimalused Otepää aedlinnas
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