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Talvepealinn õigustab oma nime
Otepääl näitab talv oma võimu. Talvepealinnas töötavad
kõik talveatraktsioonid, ees seisab hulk toredaid üritusi:
Leigo Jäämuusika, saunamaraton, Tartu maraton, lumememmede MM.

M

urdmaasuusatajaid ootavad
Tehvandi rajad, kus iga päev
on avatud hooldatud ja valgustatud 3,75 km kunstlumerada klassika- kui vabatehnikajäljega. Avatud
on ka 1,5 km, 5 km rada ning 10 km
matkarada.
Käärikul saab suusatada Kekkose suusarajal (14 km), valgustatud
2,5km rajal ning 3 ja 5 km rajal (kõikidel radadel uisu- ja klassikajälg)
ning Kääriku-Pühajärve-Kääriku 16
km rajal (valgustatud on 6 km Kääriku-Sihva-Kääriku). Saab laenutada
suusavarustust ja hooldada suuski,
samuti lõõgastuda saunas. Lastele
on kelgumägi ja 200 m pikkune suusaring hotelli õues.
Tartu maratoni rada on sõidetav
täies pikkuses, Otepää ümbruses on
lumeolud paremad, Elva kandis on
lund veidi vähem.
Mäesuusatajaid ja lumelaudureid
ootab Kuutsemäe mäesuusakeskus,
kus on avatud 6 nõlva, nädalavahetusel ka lastenõlv. Nõlvad on lahti E-R
11-19, L 10-20 ja P 10-18. Kohapeal
laenutatakse mäesuusa- ja lumelauavarustust ning mäesuusatamise algtõdesid õpetab Sadolini Suusakool.
Ansomäe mäesuusakeskuses on
avatud 6 nõlva ja Baltimaade pikimad tuubirajad, samuti lumelauapark (iga päev 11-20). Kohapeal on
mäesuusa- ja lumelauavarustuse laenutus ning mäesuusa- ja lumelauaõpe.
Piiri puhkekeskuses on avatud 200

m pikkune tõstukiga nõlv, laenutatakse murdmaa- ja mäesuuski ning
tehakse õpilasgruppidele suusaõpet.
Talispordivarustust rendivad ning
hooldavad mitmed firmad Otepää
linnas ja ümbruskonnas: Sportland
Otepää Suusastaap, Veetee, ReeDe
Villa, Fan-Sport, Suusabaas, MHLSport, Hawaii Express, Järve turismitalu, Toonus Pluss.
Kesklinnas asuv Otepää Snowtubingu park on avatud E-R 11-19, L 920, P 9-18. Lisaks tuubiradadele ootavad lapsi lumekarussell ja tasuta
kelgumägi!
Kelgutada saab oma kelkudega
kesklinna vahetus läheduses Neljakasemäel Tehvandil. Mägi on valgustatud igal õhtul kl 21ni. Kõrval asuvast Fan-Spordist saab rentida kelke,
soovi korral ka suuski.

Mootorkelgutajatele on Kuutsemäe Mootorkelkude rendikeskuse
safaripark, mis on avatud esmaspäevast neljapäevani kl 11-19, reedel
11-20, laupäeval 10-21 ning pühapäeval 10-18. Avatud on ka Kuutsemäe-Tõrva saanirada pikkusega 30
km ja Otepää-Kuutsemäe saanirada
pikkusega 18 km. Radadel võib sõita
ka isikliku mootorsaaniga ja nende
kasutamine on tasuline. Vastava
kleepsu saab Kuutsemäe Mootorkelkude Rendikeskusest või Nuustaku pubist.
Saanisõite või ratsutamist lumisel maastikul pakub Tobra ratsatalu.
Ponidega ratsutamine ja ponide paitamine Ponimaal. Tehvandi talvine
9 rajaga Disc Golfi park on samuti
avatud. Raja algus umbes 100 m lasketiiru tribüünist Munamäe poole.
Valgustatud uisuväljakud on
avatud Pühajärve SPA ja Puhkekeskuse ning Kääriku Hotelli juures.
Kohapeal saab uiske ka laenutada.
Leigo talu pakub seltskondadele lumisel maastikul orienteerumismängu ja amfiibtransportööriga
sõitu.
Ilusat lumist maastikku saab nautida Tehvandi K90 hüppemäe vaateplatvormilt, mis on avatud laupäeval ja pühapäeval kl 11-16, ettetellimisel ka gruppidele alates 10
inimesest.
Kel lumest villand, saab külastada Otepää muuseume: Otepää Talispordimuuseumi Tehvandi Spordikeskuses ja ettetellimisel ka Eesti Lipu
Muuseumi ja Jakob Hurda tuba Kirikumõisas.
Ettetellimisel ootab külastajaid
ka Hellenurme vesiveski-muuseumi,
Hobuvankrite muuseumi ja Ketta
talu sepikoda. Kunstihuvilistele on

avatud Nerva graafikanäitus “Öö
algus” kohvikus l.u.m.i.
Pärast aktiivset päeva saab lõõgastuda Pühajärve, Bernhardi ja Cantervilla SPAdes. Õhtuseks meelelahutuseks on avatud piirkonna restoranid
ja pubid, nädalavahetustel pakuvad
neist elavat muusikat GMP Clubhotel & Pühajärve Restoran, Nuustaku
pubi ja Pühajärve pubi. Nädalavahetustel on avatud ööklubid Comeback
ja HELP, mõlemasse ööklubisse on
sissepääs südaööni tasuta.
Meeldejäävaid maitseelamusi saab
kogeda Villa Müllerbecki restoranis või GMP Clubhotel &Pühajärve
Restoranis, mitmekülgset kohvikukultuuri tutvustab kohvik l.u.m.i.
Kesklinnas asuvas Hermani pubis
leiad peale maitsva toidu ka legendaarse kuulsuste autogrammiseina,
linna südames asuvas Oti pubis saad
nii keha kinnitada kui ka mugavalt
tööasju ajada. Kauni vaatega Pühajärve tornikohvik ja pubi ootavad külastajaid, Tehvandi staadionikohvik
ning söögisaal on avatud kõigile.

Veebruari suursündmused
Otepääl:
12. 02. III Euroopa Saunamaraton
Otepääl ning 41. Tartu maratoni
Avatud rada ja 1. Tartu Teatemaraton.
19.02. 41. Tartu maraton
23.-26.02. Leigo Jäämuusika kontserdid
Otepääl
24.02. Lumememmede MM Kääriku
Puhke-ja Spordikeskuses

Tule Otepääle talvemõnusid nautima
ja lõõgastuma!
Lisainformatsiooni küsi Otepää Turismiinfokeskusest telefonil 766 1200
või turism@otepaa.ee.
OT

Otepää on valmis Euroopa

www.otepaa.ee/ot

Eesti Vabariigi
94. aastapäeva
tähistamine
Otepääl
24. veebruaril

NELJAKASEMÄEL
Kell 11.00

jumalateenistus Otepää suures
kirikus.

Kell 11.45

pärgade asetamine Otepää
Vabadussõja ausamba jalamile.

Kell 12.00-14.00

perepäev Neljakasemäel
(jõustruktuuride tehnikanäitus,
teatevõistlused, saanisõit,
sõdurisupp, külas on Otepää
sõpruslaeva Ugandi meeskonna
esindajad).
Korraldajad: KL Otepää Üksikkompanii,
Naiskodukaitse Otepää jaoskond,
Päästeamet, Politsei, miinijahtija
Ugandi, Otepää vald, Otepää Kultuurikeskus.

Päästeamet suleb
Puka komando

SAUNAMARATONIKS
12. veebruaril toimub Otepääl juba kolmandat korda Euroopa Saunamaraton “Kuum saun kuumas Talvepealinnas Otepääl.” Saunamaratonil osaleb
15 piirkonna sauna.
Otepää kultuurijuhi Sirje Ginteri andmeil ootavad saunalisi lisaks lavale
jääaugud, kümblustünnid ja muud atraktsioonid, näiteks Tootsi saun. „Saunalised peavad olema kindlad oma tervislikus seisundis, et jaksata saunamaratonist osa võtta,“ ütles Sirje Ginter. „Meie eesmärk on tutvustada erinevaid
saunu, kasutagem siis seda võimalust ja nautigem Otepää saunu!“
Saunamaratonist osavõtjad valivad oma lemmiksauna, kolm parimat sauna
saavad üllatusauhinna. Ka saunaomanikud on ka välja pannud erinevaid auhindu. Eelmisel aastal tunnistati parimaks saunaks Sokka suitsusaun.
Sauna peremees Urvel Laev sõnas, et Saunamaratoni ajal võisteldakse küll
aja peale, kuid võistlejaid ütlevad, et saun on siiski nautimiseks. „Suitsusauna külastades võib juhtuda, et puhtana minnakse sisse ja mustemana tullakse välja, ent hinge saab kindlasti puhtamaks ja vaimu virgeks,“ kinnitas Urvel
Laev. “Kui tunneme end tihti tuima ja elutuna, siis saunas on seda imelihtne
muuta – kuum leil, jääauk ja tagasi lavale – kosutab ja karastab!“
Saunamaratoni start antakse Pühajärve Spa&Puhkekeskusest (Aedlinn,
Pühajärve küla) kell 12.00-13.00, finiš avatud samas kohas kuni kella 18.00.
Võist-kond on 4liikmeline. Kes soovib, võib võistelda üksinda. Võistkond saab
stardipaigas saunade orienteerumiskaardi ja võistlusjuhendi. Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit. Sauna sisenedes
annab iga võistkond saunaomanikule saunakaardi, millele saunast lahkudest
võtab saunaomanikult tõenduse saunas viibimise kohta. Lisaboonust (aja vähendamine) annab saunalistele jääaukude, kümblustünnide ja muu saunaomanike poolt pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses osalemine. Lühima
ajaga enim arvu saunu läbinud võistkond või üksikvõistleja on võitja. Finišisse
jõudes tagastatakse saunakaart, et välja selgitada võitjad.
Autasustamine ja ühine koosviibimine koos saunaomanikega toimub 12.
veebruaril kell 18.30 Pühajärve Pubis.
Saunamaratoni korraldavad: Otepää Kultuurikeskus, Pühajärve
Spa&Puhkekeskus ja Otepää saunaomanikud. Toetab Otepää Vallavalitsus.
Võistkondade registreerimine kohapeal. Täiendav info: Sirje Ginter, 509
7795.
MONIKA OTROKOVA

Päästeamet korraldab tänavu ümber riikliku komandovõrgustiku, mille tulemusel
saavad täiendavalt 25 päästekomandot
aastaringse elupäästevõimekuse ning
üheksa komandot suletakse. Päästjate
arv jääb Eestis samaks.
16. mail suletakse Palamuse, Võnnu,
Emmaste, Leisi, Puhja, Puka, Saku, Võsu
ja Kanepi komando. Nende piirkondade
kohalikke omavalitsusi toetab Päästeamet
igakülgselt vabatahtliku päästekomando
loomisel.
OT

41. Tartu maraton
KAVA

Pühapäev, 12. veebruar
Avatud Rada: Otepää - Arula - Palu - Elva
9.00
63 km ja 1. Tartu Teatemaratoni
start Otepääl Tehvandi Spordikeskuses
11.00
31 km start Arula teeristis
12.00
Tervis Plussi 11. Tartu Maratoni
Naistesõidu start Palult 16 km
Finiš Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses
Pühapäev, 19. veebruar
41. TARTU MARATON
9.00
63 km start Otepääl Tehvandi
Spordikeskuse staadionil
12.30
31 km start Arula teeristis
11.55
Võitja finiš Elvas Tartumaa
Tervisespordikeskuses
14.00
Autasustamine
19.00
Finiš suletakse
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

OTEPÄÄ

10. veebruar 2012

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
26.01.2012
Võeti vastu Otepää valla 2012. aasta eelarve.
Otsustati lõpetada Otepää valla 2012. aasta
eelarve projekti II lugemine ja võtta eelarve määrusena vastu.
Toetati loa andmist OÜ Nor-Est Wood Invest
Tartu Maakohtu Valga jaoskonna kinnistusregistri
registriossa nr 1587040 kantud kinnistu Vääsa
omandamiseks.
Otsustati delegeerida Veeseadusega kohaliku
omavalitsuse pädevusse antud küsimuste lahendamine.
Otsustati võõrandada kirjalikul enampakkumisel järgmised kinnistud: Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri
registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse
vallamaja (katastritunnused 63602:002:2110, pindala 5,29 ha, asukoht: Pilkuse küla Otepää vallas)
alghinnaga 25 000 (kakskümmend viis tuhat)
eurot. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga
jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2165240
kantud korteriomand asukohaga Luiga elamu
korter 3, Raudsepa küla, Otepää vald (katastritunnused 63601:003:2560, 431/1718 mõttelist osa 4242
m² suurusest kinnistust ja reaalosana eluruum nr 3
üldpinnaga 43,1 m²), alghinnaga 3 300 (kolm tuhat
kolmsada) eurot. Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 2165340 kantud korteriomand asukohaga
Luiga elamu korter 4, Raudsepa küla, Otepää vald
(katastritunnused 63601:003:2560, 434/1718 mõttelist osa 4242 m² suurusest kinnistust ja reaalosana
eluruum nr 4 üldpinnaga 43,4 m²) alghinnaga 3 300
(kolm tuhat kolmsada) eurot.
Lubati Otepää Vallavalitsusel sõlmida kolmepoolne töövõtuleping „Otepää jäätmejaama rajamine.
Lubati Otepää Vallavalitsusel esitada garantiikiri „Otepää Gümnaasiumi spordihoone saali
põranda remont” omaosaluse katmiseks summas
1 203 eurot.
Lubati Otepää Vallavalitsusel esitada garantiikiri „Välisvalgustussüsteemide kaasajastamise
projekt” omaosaluse katmiseks summas 116 000
eurot.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 16.12.2010.
a. otsust nr 1-4-84 „Vallavara tasuta kasutusse
andmine otsustuskorras sihtasutusele Otepää
Turism“.
Lubati Otepää Vallavalitsusel esitada garantiikiri „Rohelise investeerimisskeemi kaudu energiasäästu parandamise” projekti omaosaluse katmiseks summas 125 761 eurot.
Avaldati vallavanem Andres Visnapuule noomitus.
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Muutusid Otepää valla korraldatud
jäätmeveo rakendamise
TINGIMUSED ja KORD

O

tepää vallavolikogu 22. septembri istungil muudeti Otepää Vallavolikogu
23.04.2008. a määrust nr 1-6-4 „Otepää
valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimused ja kord.” Muudatuse tingisid Jäätmeseaduses läbiviidud muudatused, mis puudutavad korraldatud jäätmeveoga liitumist.
2004. aasta 1. maist jõustus Eestis jäätmeseadus, mis kohustab kohalikke omavalitsusi
korraldama olmejäätmete vedu oma haldusterritooriumil. Otepää vallas rakendus korraldatud jäätmevedu 1. juulist 2009. Tutvustame
suuremaid muudatusi Jäätmeseaduses, mis
puudutavad tavakodanikku ehk jäätmevaldajat otsesemalt.
1.Jäätmeseaduse vana redaktsiooni kohaselt võis valla- või linnavalitsus erandkorras
teatud tähtajaks jäätmevaldaja lugeda korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks tema põhjendatud avalduse alusel, kui ta korraldab jäätmekäitluse ise. Seadusemuudatuse järgi peab
kohalik omavalitsus veenduma, et kinnistul ei
elata või kinnistut ei kasutata ja alles siis võib
ta jäätmevaldaja erandkorras vabastada tema
taotluse alusel teatud tähtajaks korraldatud
jäätmeveoga liitumisest. Seadusega on kohalikul omavalitsuse üksusel õigus eelnevalt kohapeal kontrollida, et jäätmevaldaja korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamise asjaolud
on tõesed ja vabastamist võimaldavad.
2. Jäätmeseaduse vana redaktsioon sätestas,
et jäätmevaldaja pidi esitama üks kord aastas
valla- või linnavalitsusele viimase määratud
tähtajal kirjaliku selgituse oma jäätmete käitlemise kohta. Uus seadusemuudatus kohustab

jäätmevaldajat esitama järgmise aasta 20. jaanuariks kohaliku omavalitsusele kirjaliku kinnituse, et kinnistul ei ole aasta kestel elatud või
kinnistut ei ole kasutatud. Jäätmevaldaja, kes
ei esita nimetatud tähtajaks kinnitust, loetakse korraldatud jäätmeveoga liitunuks 21. jaanuarist arvates.
Lähtuvalt ülaltoodud Jäätmeseaduse muudatustest toimusid muudatused määruses
„Otepää valla korraldatud jäätmeveo rakendamise tingimusted ja kord“, täpsemini määruse 8. §-is.
Täiendused:
(1) Jäätmevaldajat võib erandkorras vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest õigusaktidega sätestatud tingimustel ja korras.
(2) Jäätmevaldaja erandkorras korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamise otsustab
vallavalitsus 30 päeva jooksul arvates taotluse
esitamisest.
(3) Vallavalitsus teavitab jäätmevaldajate registri pidajat ja jäätmevedajat jäätmevaldaja
korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamisest.
(4) Vallavalitsus korraldab jäätmeveost vabastatud jäätmevaldajate jäätmekäitluse üle järelevalvet.
(5) Vallavalitsus tunnistab jäätmevaldaja korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise
korralduse kehtetuks, kui jäätmekäitleja enne
liitumisest vabastamise tähtaja möödumist ei
vasta enam õigusaktidega kehtestatud tingimustele.
Täiendav info: 7664810, 5303 3031
(abivallavanem ANDRES ARIKE)
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Otepää Vallavalitsuses
25.01.2012
Anti nõusolek MTÜ Orienteerumisklubi Põlva
Kobras viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil
noororienteerujate projektlaagrid.
Kinnitati Pühajärve Põhikooli tegevuse ümberkorraldamise kava.
Määrati matusetoetust ühele vallakodanikule
summas 128 eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele vallaelanikule
summas 64 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
üheksa isikut.
Otsustati viia läbi teenistuslik järelevalve Otepää
Gümnaasiumis 06.–14.02.2012.
Otsustati viia läbi teenistuslik järelevalve
Pühajärve Põhikoolis 30.01.2012 – 06.02.2012.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kuus isikut.
Arvati korraldatud jäätmeveoga registrist välja
kaks isikut.
Jäeti rahuldamata taotlused korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks kahel isikul.
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Otepää-Kuutsemäe avalik mootorsaanirada on avatud

A

lates kolmapäevast on ametlikult avatud
Otepää–Kuutsemäe avalik mootorsaanirada. Tegemist on Eesti seni ainukese
avaliku, märgistatud mootorsaanirajaga.
Rada algab Tehvandilt Tartu maratoni raja
stardisirge lõpus olevast autoparklast, kulgeb
Väikesele Munamäele Pühajärvele ja sealt
edasi Kuutsemäele, raja pikkuseks on 18 km.
Rada on kahesuunaline ja seal kehtib parempoolne liiklus ning parema käe reegel. Rajal
sõitmine toimub kasutaja omal vastutusel. Pühajärvel on rada tähistatud jäässe torgatud
okstega, rajamärgistust tuleb ka jälgida. Raja
hooldusega tegeleb Rajameistrite Selts, sõitmiseks tuleb soetada saanile kleebis-märgis,
müügil Nuustaku Pubis ja Kuutsemäel Saanikuuris.
„Mootorkelguga on lubatud liikuda ainult
selleks ettenähtud rajal,“ sõnas Otepää vallavanem Andres Visnapuu. „Oleme loonud
mootorkelguhuvilistele võimaluse sõita nii, et
ei oleks häiritud ei loodus ega ka teised inimesed.“
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01.02.2012
Väljastati Tarmo Ladvale ja Toomas Ladvale
ehitusluba Otepää valla Otepää linnas Pikk tn 22
kuuri, tootmishoone-elamu ja masuudihoidla lammutamiseks.
Kinnitati Henn Ruukeli taotlusel projekteeriQ

Q

Südameapteek tuli Otepääle!

E

esti turul on uus apteegikett, mis kasutab
kaubamärki Südameapteek. Südameapteek jõudis ka Otepääle, sest kett sündis
seni Farmacia kaubamärgi all tegutsenud apteekide ning üheksa Apotheka kaubamärgi all
tegutsenud OÜ-le Pharma Group kuuluva apteegi liitmisel.
Usume, et Südameapteegid sümboliseerivad asjatundlikku ning kvaliteetset apteegiteenindust. Teame, et apteekrist ja apteegi teeninduskvaliteedist sõltub apteegikülastaja tervis ja
tuju – meie südamest tulevaks sooviks on, et
Südameapteek oleks teile hea sõber ja asjatundlik nõuandja, kaaslane tervenemise teel.
Oleme avanud kodulehekülje www.südameapteek.ee. Siit leiate palju nõuandelugusid
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Raja läbi sõitnud Tristar111 korraldaja AinAlar Juhanson rääkis, et rada oli tema jaoks
heaks üllatuseks. „Eeldasin, et avalik rada pole
nii huvitav, kuid rada pakkus huvi ja pinget –
oli nii kiiremaid kui ka aeglasemaid lõike,“
ütles Ain-Alar Juhanson.
Mootorkelgurajal on keelatud liigelda mootorrattaga ja neljarattaliste sõidukitega (sh
ATV). Saanijuht peab jälgima kõiki hoiatavaid märke, kuna rada kulgeb üle maanteede ning ka suusaradade. Samal ajal on aga
Otepää vallas keelatud mootorsaaniga sõitmine mujal, kui avalikul rajal. Mootorsaani juhil
peab olema mootorsõiduki juhtimise õigus,
kindlasti ei tohi mootorsaani juhtida ei alkoholi -ega narkojoobes. Mootorkelkude üle teostab kontrolli politsei.
Sõitmise lisavõimaluste kohta info Kuutsemäe Mootorkelkude Rendikeskusest (www.
saanikuur.ee) ja Paap Kõlari Safarikeskusest
(www.paap.ee).
MONIKA OTROKOVA

AMETLIK INFO
mistingimused Otepää vallas, Arula küla, Soo kinnistule
elamu rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Kehtestati toetuse (noortespordi tegevustoetus,
võistluste korraldamise toetus ja andeka noorsportlase lisatoetus) arvutamise kord.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli isikut.
Määrati sünnitoatust neljale vallaelanikule kogusummas 1152 eurot.
Määrati 100-protsendiline kooli- ja lasteaiatoidu toetus
seitsmele vallaelanikule, määrati 50-protsendiline kooli- ja
lasteaiatoidu toetus 16-le vallaelanikule.
Keelduti kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramisest
kahele vallaelanikule.
Kehtestati toetuse arvutamise kord.
Keelduti hajaasustuse veeprogrammi lõpparuande kinnitamisest ja pikendati toetuslepingut ühel vallaelanikul.
Kooskõlastati Äärmusliku Spordi AS vee erikasutusloa
taotlus.
Jäeti rahuldamata taotlused korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamiseks kahel vallaelanikul.
Kinnitati arvates 01. jaanuarist 2012. a hallatava asutuse
Otepää Lasteaed direktoriks Marju Ilistom.
Anti nõusolek Suusaklubile Jõulu viia läbi Otepää valla
haldusterritooriumil treeninglaagrid ajavahemikus 9.18.07.2012. a (toimub Audentese Spordikoolis Otepääl).
Anti nõusolek MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline
Spordiklubi viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil korvpallikooli õppe-treeninglaagrid ajavahemikul 28.07.-25.08.2012. a (toimuvad Kääriku Puhke- ja
Spordikeskuses).
Anti luba MTÜ Klubi Syrus Rally korraldada 04.
veebruaril 2012. a alates kella 08.00 kuni kell 17.00 Otepää
valla kohalikel maanteedel avaliku autospordiüritusena
“Otepää Talveralli 2012”.
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Otepää valla elanike arv seisuga
01.01.2012
Küla

Arula
Ilmjärve
Kassiratta
Kastolatsi
Kaurutootsi
Koigu
Kääriku
Mägestiku
Mäha
Nüpli
Otepää küla
Otepää linn
Pedajamäe
Pilkuse
Pühajärve
Raudsepa
Sihva
Truuta
Tõutsi
Vana-Otepää
Vidrike
Otepää vald KOKKU

Sünnid 2011. a 39
Surmad 2011. a 64

Mehed

Naised

Kokku

43
23
10
27
22
11
25
17
15
70
152
973
29
77
102
19
178
10
40
69
47

30
22
3
37
15
12
25
21
15
65
177
1167
37
62
84
18
185
5
29
73
38

73
45
13
64
37
23
50
38
30
135
329
2140
66
139
186
37
363
15
69
142
85

1995

2154

4149

Rahvastikuregistri andmed

NELJAPÄEVAL, 23. veebruaril kell 18 toimub
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää aedlinn)

LOODUSÕHTU
meie apteekritelt. Põhjalikud lood südametervisest ja nõuanded, kuidas talvel terve olla.
Kõikides Südameapteekides saab tasuta
mõõta vererõhku ja kaasa praktilise infovoldiku. Küsige julgelt meie apteekritelt nõu südametervise hoidmiseks.
Veebruaris on Südameapteekides paljud
tervisetooted ja toidulisandid 10-20% soodsamad.
Ootame alati teid külla Otepää Apteeki!

Auto24 Rally Estonia
infopäev
13. märtsil kell 15:00 Tehvandi Spordikeskuse pressikeskuse saalis (III korrus).
Info 20.-21. juulil 2012 toimuva ralli kohta
ettevõtjatele.
Osalemissoovist palume teada anda e-mailile
kristi@rallyestonia.ee

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

“Väike-konnakotkas Valgamaal ja mujal Eestis”
– Urmas Abel
Noor ja entusiastlik kotkamees Urmas Abel on kolm
aastat uurinud põhjalikult väike-konnakotka pesitsustingimusi Eestis. Loodusõhtul tutvustab ta kohati üllatuslikke tulemusi ja jagab oma mõtteid. Õhtu lõpetab
lühike teemakohaline mälumäng.
Loodusõhtu on tasuta, oodatud on kõik huvilised.
Loodusõhtu korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää
Loodusselts ja Otepää Kultuurikeskus, ürituse läbiviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

SÜNNID
Sander Markus Sisask 3. jaanuaril
Marlen Mehine
19. jaanuaril

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 2. märtsil.

10. veebruar 2012

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Mis juhtub siis, kui must kass
üle tee läheb?

ANDREAS NIGOL

13. jaanuaril toimus Otepää Kultuurikeskuses taidlejate ühine pidu. Seekord oli teemaks 13. ja reede ning see, mis juhtub siis,
kui must kass üle tee läheb.
Tantsuga kohvikklubi õhtul astusid üles
Otepää teatri draamastuudio noored, segakoor Eveko, rahvatantsurühma Nuustaku nais- ja segarühm, Otepää ANK tantsutrupp Feeling Good, Otepää Gümnaasiumi
noored ja õpetajate tantsurühm, eakate kollektiivid Laulurõõm ja Tantsurõõm, käsitööselts Karukäpp ja line-tantsurühm Linedance. Peomeeleolu nautisid veel ansambel

Relami ja rahvapilliansambli Karupojad ning
Otepää Teatri esindajad.
Õhtu avas valla kultuurijuht Sirje Ginter,
kes soovis kõigile taidlejatele head peomeeleolu ning edukat uut taidlusaastat. Pidu juhtis
edasi Otepää Teatri juhataja Margus Möll.
Etteastete vahepeal sai jalga keerutada
Otepää vallavanema ansambli Projekt saatel.
Etteastetes osales ka volikogu esimees Aivar
Nigol.
Vallajuhid tänavad kõiki peol esinejaid ja
peo läbiviijaid toreda ja meeleoluka õhtu
eest! Head algavat uut taidlusaastat!
MONIKA OTROKOVA

Kas pole eeltoodud tsitaat ammusest lehenumbrist vägagi tänapäevane? Egas muidu poleks
eakamad otepäälased ja ajalootundjad uuel ärkamisajalgi Otepääl aina meenutanud “esimese
Eesti ajal” ilmunud väikelehte, selle sisukust, päevakohaste teemade kiirkäsitlust.
Ühe eredama näitena meenub kuldse mäluga
Ago Kivi, kes just neil uutel ärevatel aegadel Tartus elades ja töötades sai otepäälastega kohtudes
hakata meenutama ja tsiteerima:
“Suur ja lai on saabas, mis mul jalas,
rikas aukudest ja paikadest ta pind.
Sellist saabast ilmas teist ei leidu,
kus nii vabalt hingab konnasilm.” (lauldi viisil
“Suur ja lai on maa…”)
See ja mõned teisedki tema mälus püsinud riimid pidid pärinema 1941. aastast, saksa okupatsiooni ajal ilmunud Otepää Teatajast ja ilmunud olid
need rubriigis “Surveaja rahvaluulet”.
Ju see leht siis omal ajal oli oluline, oodatud,
millegagi meeldejääv. Ja vajalik!
Kui 1989. aasta 12. oktoobril Otepää Arenduskeskuse töötajad Avo Raid ja Arno Kaseniit ning
linnapea Jaanus Raidal kutsusid linnavalitsusse
kohaliku ajakirjaniku ja siinse piirkonna aktiivsemad kirjasaatjad, olin juba eelnenud arupidamistest aru saanud, et nüüd see otsus oma lehe taasilmutamiseks sünnib.
Kandidaate toimetaja kohale esitati kaks: Arno
Kaseniit (kes EPAs õppides oli teinud põllumajanduskooli infolehte) ja Aili Miks (kel tollal oli juba
25 aastat ajakirjaniku tööstaaži). Demokraatlikult

17. veebr. kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsusalong. Veiko
Ratase juhendamisel tantsime tangot. Tantsuks mängib ansambel K&K. Avatud puhvet. Pilet 5 €. Info: 765 5212
21. veebr. kell 18.00 Kultuurikeskuses Sokikudumise jätkukursus. Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. Info:
Mari Mõttus 766 4816

23. veebr. kell 20.15 kohvik-restoranis l.u.m.i Gerli Padari kontsert. Sissepääs 7 €
23.-26. veeb. Leigo Jäämuusika-kontserdid Otepääl. Info: www.

8. märts kell 20.00 Kultuurikeskuses Kaunimate aastate Vennaskonna naistepäevakontsert „Sa ja Ma“. Pilet
7 €. Piletid müügil Piletilevis, Piletimaailmas ja Otepää
Kultuurikeskuses. Info: 765 5212
10. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Pärnu Endla Teatri etendus „Esimesed suudlused”. Osades Sepo Seeman ja Piret
Laurimaa. Pilet 8/10 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses ja
Turismiinfokeskuses. Info: 765 5212

Pühajärve Haridusselts kutsub
Seoses Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja
Šveitsi Vabaühenduste Fondi projektiga on
Pühajärve Haridusselts võtnud ülesandeks luua
tingimused vabaharidusliku teenuse pakkumiseks kogukonnale. Kogukonna all mõistame

me Otepää ja selle lähiümbruse Palupera, Puka
ja Sangaste valla elanikke, kes on huvitatud nii
isiklikust arengust kui ka suhete tugevnemisest
piirkonna elanike vahel.
Projekti eesmärk on luua eeldused õppiva,
areneva ja koostööd tegeva kogukonna kujunemisele. Käivitada piirkondlik vabahariduslik
tegevus, mis vastaks kogukonna ja inimeste
vajadustele ning huvidele.
Järgmine teemakohane arutelu toimub:
24. veebruaril Pühajärve Põhikoolis.
Olete oodatud osalema! Info tel 5598 7416.

Otepää Teataja saab 80aastaseks (III)

IMETLUS EEKÄIJATELE

TASUTA!

765 5212

Otepäälased noorte
taliolümpiamängudel

“Iga valla või linna tulevik ja arenemine oleneb
sellest, milline on tema volikogu koosseis ja
võimed. On tähtis, et iga mees või naine, keda
valitakse, oleks PEAGA inimene, siis saame ka
PEAGA volikogu. Peale “pea” peab volinikul
olema selgroogu, julgust väljaastumiseks ja mis
peaasi – tublisti ausust ja õiglust.
Ja lõpuks: iga volinik peab olema tõsine isamaalane, kes teab igal juhul ja igas olukorras, mis
on tema kohus riigi ja rahva ees.” (Otepää Teataja
1939, 29. sept.)

16. veebr. kell 19.00 kohvik-restoranis l.u.m.i vestlusõhtu näitlejanna Liina Tennosaarega, vestlust juhib Veikko Täär. Sissepääs

8. märts kell 11.00 Kultuurikeskuses tantsuteater Zick tantsulavastus „Sina ja mina ja kõik, keda me teame“. Pilet 2 €. Info:

S

KÕIK ALGAB PEAST

Info: Sirje Ginter 509 7795, saun@otepaa.ee

4. märts kell 11.00 Kultuurikeskuses käsitöö õpituba. Kavas on
tuniisi tehnika. Juhendaja on Kaie Vakmann. Info: 5615 3357.

lovakkias toimuval laskesuusatamise
EMil saavutas Grete Gaim naiste 7,5
km sprindidistantsil puhta laskmisega
16. koha, kaotas võitjale 1.37,9.
Esikoha saavutas ukrainlanna Olena Pidrushina, kes edestas kaasmaalannat Valja
Semerenkot 29,4 sekundiga. Kolmandana
lõpetas poolatar Weronika NowakowskaZiemniak, kaotades võitjale 35,5 sekundit.

E

12. veebr. kell 12.00 III Euroopa Saunamaraton Kuumas
Talvepealinnas Otepääl.

leigo.ee

Otepää neiu Grete Gaim
oli laskesuusatamise
EMil edukas

simesed noorte taliolümpiamängud toimusid Innsbruckis.
Maarja Maranik sai laskesuusatamises teatevõistluses Eesti võistkonnas 8.
koha ning neidude 6 km sprindis 25. ja 7,5
km viitstardist sõidus 33. koha.
Andreas Veerpalu oli segateatesõidus ja
10 km klassikatehnikas suusatamises 8. ning
vabatehnikas suusasprindis 15.

KULTUURIÜRITUSED

toimus avalik hääletus ja valituks osutus Miks
kohaliku elu parema tundjana.
Ülikoolist olin nõustajaks kutsunud ajakirjandustudengi Olavi Paide, meie rajoonilehe juures
olnud praktikandi, (vaikses lootuses, et ehk
võtab tema alustuseks pearolli). Tudeng (kes
praegu TVs ”ägedamaid” saateid toimetab) jäi
oma plaanide juurde ja andis ainult soovituse:
“Tee ära!”
Polnud mul tollal mingitki kogemust toimetamisest, levitamisest ega lehe majandamisest.
Arenduskeskuse tiiva all ja majandamisel see
töö algas. Lehe sisu, teemade valikut, traditsioone ja muudki otsustasin minna uurima Tartu
kirjandusmuuseumi. Mitut puhku kohal käies ja
pikki tööpäevi muuseumivaikuses lehepakke sirvides kasvas üllatus teadasaamistest, mis puudutas mu eelkäijaid. Kõrgharitud, paljulugenud,
teadmiste- ja põhimõtete kindlad mehed, kes
olid ühtlasi suurte päevalehtede kirjasaatjad,
tundsid ja rakendasid oma häid teadmisi lehe
kujundamisel ja teemade valikul.
Kui olin kõik varem ilmunud Otepää Teataja
tosin aastakäiku läbi sirvinud, sündis ülevaade
peateemadest ja traditsioonidest, millega oma
helesinistes unistustes soovisin ka taastuvas
väikelehes jätkata. Seda enam, et bibliograafina
Juhan Peegli juurde täienduskoolitusele suunatult olin leidnud ammuste ja tänapäevaste
nõudmiste juures lehetegijale ja lehele paljuski
kattuvat.
Ent ajad on möödunud, olud ja inimesed muutunud. Imetlus eelkäijate suhtes on endine.

TOIMETAJAD − KES NAD OLID?
August Toomingas (alias KUSTA TOOM) – 1932.
a märts – juuni (temast pikemalt eelmises OTs).
Oma metsaonnist Rõngu tagant Otepääle käimisega olnuks pikemat aega lehetoimetamise töö
metsaerakule ilmselt koormav. Tema toimetamisel ilmus 1932. aastal 11 lehenumbrit.
Tema erakordsele isiksusele ja elulaadile on
kõige enam tähelepanu pühendanud kirjandusteadlane August Eelmäe, kes käis August
Toomingat Rõngu mail metsaonnis külastamas
ja küsitlemas. Eelmäe kirjutas nende käikude
põhjal artikleid eesti- ja soomekeelseis väljaan-

deis (Kulttuurivihkot, Vagabund, 1990, Otepää
Teataja) ja tituleeris meie esimest toimetajat
eesti sõltumatu pressi isaks. Seda mõtet on
väljendanud ka praeguse ajakirjandusmaailma
suurkuju Hans H.Luik (Noorus”, 1990, nr.1).
Arvo (Aleksei) Orn (1905 – 1986) oli Otepää
Teataja toimetaja kõige pikemalt (1932 – 1940).
Arvo Orn sündis Pühajärve vallas Kiivitsa talus.
Sai hea hariduse. Õppis Pühajärve vallakoolis,
Otepää Hariduse Seltsi gümnaasiumis, TÜ
filosoofiateaduskonnas, mis jäi majanduslikel
põhjustel lõpetamata. Lõpetas Tartu Õpetajate
Instituudi kaugõppes.
Otepää Teataja toimetamise kõrval tegutses
ta kõigi Eesti suuremate päevalehtede kaastöölisena. 1937. aastast juhatas Otepää Hariduse
Seltsi. 1939. aastal valiti Orn Otepää linnavanemaks. Kandideeris 1940. aastal Riigikogu valimistel, kuid uus võim tegi ettepaneku tal oma
kandidatuur tagasi võtta. Seepeale astus tagasi
linnavanema ametist. Pärast sõda töötas Võru
rajoonis õpetajana.
Vello Pekomäe (1919 – 1995) oli Otepää Teataja toimetaja 1940. aasta juunist oktoobrini. Oli
ajalehe “Postimees”sõjakirjasaatja. Põgenes
Soome 1941. aastal. Lõpetas seal sõjakooli ja sai
ohvitseriks. Rootsi läks sõjapõgenikuna 1944. a.
Ta oli ajalehe “Välis-Eesti” kaastööline selle esimesest aastakäigust, hiljem tegevtoimetaja. Oli
kaastoimetaja koguteosele “Eesti riik ja rahvas
Teises maailmasõjas”. Kirjutas raamatu “Eesti
pildis ja sõnas” (tõlgitud rootsi ja inglise keelde)
ja 1986. a “Eesti läbi aegade”.
Aleksander Tiitsmaa (1898 – 1955) oli Otepää
Teataja toimetaja 1941. a juuli – 1944. Sai hea
hariduse, õppides TÜs eesti keelt (folkloor,
etnograafia, murded). 1930 – 1940 Tartus “Postimehe” ajakirjanik. Saksa okupatsiooni ajal tuli
Otepääle, töötas siin lehetoimetajana ja linnapeana. Arreteeriti 1950. aastal, mil ta töötas
Lihulas õpetajana. Saadeti Siberisse.
“Otepää Teataja toimetaja amet maksis mu
isale elu,” kirjutas tema tütar Mai Jõgi Tiitsmaa
Otepää Teataja toimetusele 10. aprillil 1991.
Kuuldud tollaste hinnangute järgi olnud Otepää Teataja üks nõukogude-vaenulikumaid väljaandeid Eestis.
AILI MIKS

15. veebruaril kell 16.00 Anu Kase nim. Kammermuusika päev (Otepää Gümnaasiumi aulas)

SÕBRAPÄEVA PIDU
LASTELE
REEDEL, 17. VEEBRUARIL

kell 18.00
PÄRNA 15, OTEPÄÄ
Mängime, laulame, kuulame põnevat lugu Piiblist
jne.
Külas on sõbrad Soomest.

Noored mäesuusatajad Läti
meistrivõistlustel
4.-5. veebruaril Siguldas Korde mäesuusakeskuses toimunud
Läti noorte meistrivõistlustel pakkusid Mäesuusaklubi VäikeMunamägi noored lõunanaabritele tõsist konkurentsi.
Pühapäevase slaalomi võitis Carmen Piho (sünd. 2001, MSK
Väike-Munamägi, treener Peeter Siim). Anna-Liisa Kärson sõitis vanemas klassis ennast pjedestaali kolmandale astmele.
Laupäeval pidid toimuma nii GS kui SG võistlused, viidi
läbi ainult GS. GS võistlused toimusid -25kraadise külmaga.
Kohad: 3.Carmen Piho, 3. Anna-Liisa Kärson ja 4. Erik Sume (3.
kohast jäi teda lahutama 0,01 sekundit).
MSK Väike-Munamägi

Hea lapsevanem!
Hommikuti liigub kõigil aeg kindlasti kiiremini kui päeva
ülejäänud osades. Kooli ja tööle hilineda ei soovi keegi. Kahjuks on Otepää Gümnaasiumit ümbritsevad tänavad kitsad
ning tihe autoliiklus muudab jalgsi koolis käijatel tee väga
ohtlikuks. Palun kasutage võimalusel Lipuväljaku ja Konsumi
parklaid võimalike uute peatuskohtadena. 400 m pikkune
ja 5 minutit kestev jalutuskäik ei ole loodetavasti edaspidi
hilinemise põhjuseks, sest kuidagi teistmoodi negatiivselt
selline uuendus küll ei tohiks mõjuda.
Esialgu tundub selline ettepanek kindlasti võõrastav.
Igal inimesel on õigus ise valida oma liikumistrajektoor.
Kuid hommikuti meie koolimaja ümbrust vaadates tekib
tunne, et mõni lapsevanem sõidaks autoga uksestki sisse,
kui see poleks keelatud. Kaks ülekäigurada on ammu oma
turvalisuse kaotanud, pigem tuleks selle kasutamist lapse
ellujäämiskursuseks nimetada.
Natuke järele mõeldes ja asja seedides saavad kindlasti
kõik aru, et eesmärk pühitseb abinõu ning silmas on peetud
kogu koolipere turvalisust. Autoliikluse oluline vähenemine
koolimaja lähiümbruses on väga tähtis ning see on ka üks
kasvatuse osa. Kuidas me oma lapsi tulevikuks suuname,
kui ise anname lapsevanematena halba eeskuju?
Otepää Gümnaasiumi I klassis käiva lapse ema K. K
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PALUPERA VALD ja aasta 2011 (II)

AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
24. jaanuaril 2012:
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Pastaku
külas asuv maa-ala nimetusega „Väike-Päiva”, suurusega 16303 m² ja sihtotstarbega 100% elamumaa.
Otsustati arvestada osaühingu Palu-Teenus (registrikood 10352579) osakapital ümber eurodesse. Määrati
uueks osakapitali miinimumsuuruseks 2556 EUR ja maksimumsuuruseks 10226 EUR. Kroonide eurodeks ümberarvestamine ei mõjuta osadega seotud õigusi ja osade
nimiväärtuste suhet osakapitalisse. Osade nimiväärtuste
ümberarvestamise tulemi ümardamisel ei ole õiguslikku
tähendust. Ümberarvestamisest tingituna muudeti ka
osaühingu Palu-Teenus põhikirja ning kinnitati uus
redaktsioon.
Toimus valla 2012. aasta eelarve II lugemine.
Otsustati esitada järelpärimisi mõningate taotluste
osas.
Arutati Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruannet. Kiideti heaks 12. jaanuaril 2012 toimunud asjast
huvitatud Palupera piirkonna elanike arutelu järgselt
sõnastatud ettepanekud, vastuväited ja küsimused.
Otsustati pöördumisega ühineda.
Otsustati nõustuda Suure-Kirmi kinnistu (katastritunnus 58202:002:0274) omandamiseks loa andmisega
OÜ Nor-EstWoodInvestile (äriregistrikood 12003452),
kelle esindaja poolt esitatud tegevuskava alusel jätkatakse
Suure-Kirmi kinnistu haritaval maal 10,97 ha heina niitmist ja hoitakse korras rohumaa 0,20 ha ning metsamaa
0,26 ha. Teisi majanduslikke tegevusi ei planeerita.
Volikogu liikmed esitasid enamuses oma täidetud kinnitusvormid endaga seotud osapoolte kohta.
Teavitati Valga maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste
Liidu esimehe kutsest Eesti Vabariigi 94. aastapäeva vastuvõtule 23. veebruaril. VIII Linnade ja Valdade Päevadel
15.-16. veebruaril osaleb volikogu esimees.
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Palupera Vallavalitsuses
3.02.2012 korraldati:
Anti üks sünnitoetus 130 eurot.
Lõpetati ühe hooldajatoetuse maksmine hooldatava
eest tagasiulatuvalt 16. jaanuarist seoses vanuri hooldekeskusesse paigutamisega.
Väljastati KÜ-le Populus ehitusluba Hellenurme
külas Populuse kinnistul asuva ridaelamu rekonstrueerimiseks.
Väljastati kasutusluba Päidla külas Põrgumäe kinnistule rajatud veehaardele.
Kiideti heaks ja kinnitati Ermo Kruuse hajaasustuse
veeprogrammi projekti „Päidla küla puurkaevu rajamine
ja veetorustiku uuendamine” aruanne. Toetuse saaja
arvelduskontole kantakse lõplik summa toetusest, 1170
eurot.
Väljastati kasutusluba Hellenurme külas hooldekeskust
ja mõisahoonet teenindavale maaküttesüsteemile.
Nõustuti Neeruti külas Mäe-Piiri kinnistule planeeritud maneeži laiendamisega projekteerimisel.
Otsustati kuulutada välja ja korraldada lihtmenetlusega riigihange nimetusega „Via Hanseatica – 3 puhkeala parendamine Hellenurme puhkepiirkonnas”, mis
on seotud Eesti-Läti-Vene programmi projektiga ELR-I-113
„Via Hanseatica”. Pakkumuste hindamiskriteeriumiks on
hanke iga erineva osa pakkumuse maksumus. Edukaks
osutub igale osale laekunud madalaima maksumusega
(käibemaksuta) pakkumus. Pakkumuse tagatis ei ole nõutav. Määrati riigihanke eest vastutavaks isikuks vallavanem, kui hankekomisjoni esimees ja liikmed. Kinnitati
riigihanke hanketingimused. Riigihanke välja kuulutamisest teatatakse valla veebilehel vähemalt 4 tööpäeva
enne pakkumuste esitamise tähtpäeva, võimalusel ka
ajalehes Otepää Teataja. Riigihanke eest vastutav isik võib
teha ka ise hinnapäringuid.
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/Algus OT nr 2/
- Õppetööd Palupera põhikoolis rikastasid mitmed üritused
– Tartu tähetorni planetaariumi külastus sai teoks tänu Valga
Maavalitsusele; Otepää Looduspargiga ja Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA-ga koostöös osaleti mitmes keskkonnaalases ühistegevuses ja õppeprogrammis; käidi Eesti Põllumajandusmuuseumis, Olustvere mõisas ja Otepääl juunioride
MM võistlusi vaatamas; teadmisi tuleohust täiendati Otepää
Päästekomandos; SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse
toetusel käidi teatris „Prügihunt ja superjänes” vaatamas.
Appi mindi Hellenurme lasteaiale, kuhu 8.-9. klasside noormehed valmistasid liiklusmärgid. Tervisepäeva „Talvevõlud”
loosiõnn naeratas Palupera põhikoolile ja saadi 30 Otepää
Seikluspargi pääset.
Koolisisest tegevust rikastasid stiilipäev „Punane on vallutanud kooli”, traditsiooniline I veerandit lõpetav matemaatikaalane viktoriin, tobedate rekordite päev naljapäeval ja
pahupidipäev, PlayBack, õpetlik loeng „Pommiennetus” ja
Ruta Vahi loeng „Elustiil”. Loomulikult veel sajas naistepäev,
spordi- ja vastlapäev, mõisapargi maijooks, iseseisvuspäevale pühendatud aktus, emadepäevale pühendatud kevadkontsert, tutipäev ja viimase koolikella aktus, eelkooli lõpetamine,
õpetajatepäev „uute õpetajatega”, mitmed näitused.
- Mõisakooli sobisid eriliselt kogukonnale pakutud kontserdid – MTÜ Muusikasõprade Seltsi fagoti- ja tromboonikontsert, esinemas käisid Eliise Ustav, Indrek Kalda, Norra sopran
Kersti Ala Murr, viiulivirtuoosid Prantsusmaalt, aga ka Elva
Muusikakooli akordionistide ansambel ja lõõtspillimängija
Enn Hurt. Ka piirkonnavoor 2011 Valgamaa laululaps toimus
meie mõisakoolis.
- Nõuni endine kool korraldas vilistlastele II kokkutuleku.
- Toimusid järjekordsed Leigo järvemuusika kontserdid
– „Eesti hääled“, „Hingelele” ja Neeme Järvi meistriklassi
kontsert. Esinesid jazzmuusikud, vennad Urbid ja orkester,
trompetimängija Nils Petter Molvaer, Eesti Noorte Sümfooniaorkester jt.
- Leigol toimus mootorkelkude kestvuskross “Leigo Järved
2011”. Jääraja pikkuseks 4–5 km, kestus 1,5 h põneval maastikul Leigo järvede vahel.
- Palupera mõis osales traditsiooniliselt külastusmängus
Unustatud mõisad, seekord ainukesena Valgamaalt.
- Palupera vallast osales Teeme Ära heakorratalgupäeval seitse objekti – Hellenurme võrkpalliplatsid, Nõuni külakeskus,
Makita küla kiigeplats, Neeruti külaplats, Palupera puhkeala,
Kruusa Aboala talu ja Hellenurme veski. Talgulised tegid ära
suure töö oma koduvalla objektide ja talude korrastamisel.
Õhtul toimus kõigile Nõuni kultuurimajas talgudisco.
- Toimus valla külaelu edendajate, seltsingute ja mittetulundusühingute ümarlaud. Teemaks uus tegevustoetuste kord.
Küladest oli kõige aktiivsem piirkondlike koosolekute pidaja
Palupera kant.
- Valgamaa Kodukant tegi 2011 aastal ettepaneku esitada
Aasta Küla konkursile Palupera piirkonna külad (Palupera,
Atra, Astuvere ja Miti). Palupera külade piirkond sai lõpptulemusena eriauhinna Eesti Omavalitsuste Liidult, kui omavalitsusega kõige rohkem koostööd tegev küla.
- Jaaniõhtud korraldati Makita külaplatsil, Neeruti külaplatsil,
Nõuni kultuurimaja parklas ja Palupera staadionil. Paluperas
esines Rõngu noortebänd A-Pluss.
- Vallas tähistati Eesti iseseisvuspäeva Nõuni kultuurimajas,
mitmes külas kolmekuningapäeva kuuselõkkega, tähistati
emade- ja isadepäeva, lastekaitsepäeva, vanavanemate
päeva, korraldati lugemisaasta üritusi, korraldati mitmeid
laatasid.
- Toimus vallasisene lauamängude (male-kabe) turniir.
- Kõnniti üheskoos käimiskeppidega ümber Nõuni järve.
- Palupera valla esindusvõistkond osales Tartu Maraton
neliküritusel. Teenindati nelikürituse toitlustuspunkte Astuveres, Hellenurmes ja Palus.

Lasteaiast
- MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaia üldeesmärk 2011. aastal oli „Raamat õppimise inspireerijana“. Kulmineerus see

emakeele päevaga, mil tutvuti erinevate raamatutega. Hellenurme raamatukogu tõi kaasa kõige vanema aabitsa ja põnevaid uusi raamatuid. Aga ka projektiga saadud E. Valteri „Pokuraamat”, „Pokuaabits” ja „Kuidas õppida vaatama?”olid
abiks ja innustajaks tähtede ja häälikute õppimisel.
- MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed viis ellu projekti „Avastame Pokumaad”. Toetajaks SA Keskkonnainvesteeringute
Keskus 211 euroga, omaosalus 24 eurot. Käidi Pokumaal,
osteti Edgar Valteri raamatuid.
- MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed viis ellu projekti „Liiklusega sõbraks”. Toetajaks Maanteeameti Lõuna regioon 131
euroga, lisaks ühingu enda panus 139 eurot ja lapsevanemate sõidukulu toetus Maanteemuuseumi külastamiseks.
Projekti raames osteti lasteaiale 4 tõukeratast, ohutuslint,
helkurriba ja viidi läbi helkurkoolitus Tartu OÜ Autosõidu
poolt ning korraldati liiklusnädala lõpetamise piknik.
- Hellenurme lasteaialapsed tähistasid kolmekuningapäeva
jõululuuletuste lugemise ja laulmisega; toimus lauamängude nädal; jäneseaasta algust tähistati lõbusate mängude
ja näomaalingutega ning õue kerkis värvilise näoga lumejänes; sõbrapäeval tehti rühmade vahel väikesi kingitusi ja
külla tuli tädi Agnes koos väikese taksiga; Vabariigi aastapäeva tähistati kodulaulude kontserdiga hooldekeskuses;
lumerohkel vastlapäeval oli võimalik hooldekeskuse mäest
liugu lastes proovida erinevaid liulaskmise vahendeid
ning õpetajad võtsid mõõtu harja kaugusviskes; kevade
alguses käidi jõe ääres kobraste tegutsemise jälgi otsimas;
teatripäeval mängisid mesimummide rühma lapsed väiksematele lavastust „Vares keedab hernesuppi“; naljapäeval
panid kõik selga naljakad riideid ja tegid üksteisele trikke;
kevadpüha traditsioonilise munadevärvimise ja ajatatud
okstega; Otepää Päästekomando käis tutvustamas hapnikumaske ja õpetas Päästeametisse helistama; külastati
Järvemuuseumi, Maanteemuuseumi ja Ugala teatrit, kus
käidi etendust „Karlsson katuselt” vaatamas; emadepäeva
kontsert hooldekeskuses; kevadmatk „Linnulaul kevadises
metsas” toimus Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA abiga, nemad õpetasid lastele sügisel ka seeni ja taimi metsas Väikesel Väerajal; liiklusnädalal õpiti tõukeratastega sõitma ning
konstaabel õpetas liikluseeskirju; Sipsik tegi koolisaatmise
peo huvitavamaks; lastekaitsepäeva tähistati pannkookide
küpsetamise ja õuemängudega; sügisesele pargiüritusele
tulid tsiklistid; leivanädalal käidi Hellenurme vesiveskis ja
söödi kodus küpsetatud leiba; lasteaia sünnipäevaks aitasid
lapsed ise valmistada võileivatorti; isadepäevapeo „Ole terve” ettevalmistusena pandi koridori üles näitus „Minu pere”;
igal advendihommikul kuulati mõnd põnevat juttu, lauldi või
mängiti; käisid päkapikud ja toimus jõululaat; jõulupidu rahvuslike mängudega.
- MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed sai uue kodulehe www.
lasteaed.palupera.ee.

Taidlejate tegemistest
- Nõuni kultuurimaja tantsugrupp Pääsusilmad osales tantsupäeval „Rannu tantsutallad“ ja Arula küla kokkutulekul;
koos lauluansambliga Lõbusad lesed käidi Relami sünnipäevakontserdil Otepääl, Kodijärve hooldekodus ja „Käbid,
kännud“ jõulupeol Sihval; naiste lauluansambel käis veel
Kambja lüüral, Hellenurme laulupäeval ja eakate päeval
Valgas; linetantsutrupp Oikuimaru käis esinemas tantsupäeval Antslas. Nõunis näidati näitemänge: Paistu külateatrilt
„Kõik armastavad Roosit“, Nõo näitetrupilt „Latern“, Kanepi
teatrilt „Naisevõtt“, Sulbi külateatrilt „Farmis ainult naised“,
Tsirguliina teatrilt „Lõikuspidu“ ja peeti pidusid: kevadpidu
vokaalduoga Boomer, jaanipidu ansambliga Anti ja sõbrad,
maarahvapidu ansambliga Ronja Mulgimaalt ja vana-aasta
lõpupidu Jüri Homenja ja Otepää noortekeskuse tantsutüdrukutega „Feelingood“. Käidi metsaistutustalgutel, osaleti
üle-eestilises kultuuritöötajate suvekoolis Narva-Jõesuus ja
võõrustati Soome Leaderi esindajaid. Korraldati volbrilõke,
muinastulede päikeseloojangukontsert viiuliansambliga
Põlvast, eakate jõulupidu. Hooajal tantsiti regulaarselt seltskonnatantsu, tehti aeroobikat ja toimusid kõigi tantsu- ja
laulugruppide proovid.
/jätkub järgmises OT/
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27.01.2012:
Anti üksteist ühekordset sotsiaaltoetust a´ 20 eurot,
kaks toetust lapse 1-aastaseks saamisel a´100 eurot, üks
hüvitis lapsele prillide ostuks 43,71 eurot ja üks matusetoetus 130 eurot.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste toetuse nimekiri 11 inimesele kogumahus 270, 94
eurot.
Kinnitati jaanuarikuu toimetulekutoetuse saajate
nimekiri 6 perele kogusummas 872, 66 eurot.
Kinnitati hooldajatoetuse saajate nimekiri 26 inimesele jaanuarikuus kogusummas 476, 76 eurot ja otsustati
maksta viie hooldaja eest sotsiaalmaksu summas 458,75
eurot.
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 30. jaanuarist kuni 2012. aasta lõpuni.
Väljastati ehitusluba Eesti Energia Jaotusvõrk OÜ-le
Neeruti külas Vana-Annuse 10/04kV alajaama ja 10kV
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Jäätisepulgast Eiffeli tornini
Detsembris kuulutasid teaduskeskus AHHAA ja AS
Balbiino välja disainikonkursi “Jäätisepulgast Eiffeli
tornini”. Konkursile oodati noorte disainerite huvitavaid ja praktilisi ideekavandeid Balbiino jäätisepulkadest. Žürii valis välja kümme põnevamat ja finalistid
said võimaluse oma idee teoks teha.
Palupera Põhikooli õpilaste ideekavanditest jõudsid
finaali kaks: 3. klassi õpilaste Caroliis Miksi ja Rena Tiganiku „Jõululamp“ ning Kairit Kruusa „Balbiino kell“.
Meie disainerid said Balbiinolt 360 kumera servaga
kasepuust jäätisepulka. Jõuluvaheajal algas kolmel
perel meisterdamise aeg. Lihtne on oma fantaasial
lennata lasta ja toredad ideed paberile joonistada, aga
palju keerulisem nendest valmistööd teha. Lõpuks
said kõik takistused ületatud, pereisade leiutajaoskused proovile pandud ning kell ja jõululamp valmis.
Konkursi võitjad kuulutati välja 3. veebruaril Tallinnas Teaduskeskuses AHHAA näituse “Ahhaa, jäätisega metsa!?” avamisel. Nädala jooksul hääletas üle
viiesaja inimese Facebooki AHHAA ja Balbiino lehtedel oma lemmikute poolt. Kairit Kruusa „Balbiino kell“
võitis kolmanda ning Caroliis Miksi ja Rena Tiganiku
punase valgusega „Jõululamp“ (pildil) neljanda koha.
Preemiaks said meie noored disainerid kasti Balbiino
jäätist ja priipääsme AHHAA 4D elamuskinno. Kõigi
lõppvõistlusele jõudnud noorte tööd on näha AHHAA
Tallinna filiaalis interaktiivsel näitusel “Jäätisega metsa!” Konkursitööd jäävad hiljem Balbiino jäätisemuuseumile.
Pärast auhinnaliste kohtade väljakuulutamist seiklesime poolteist tundi keset külma talve Tallinna Vabaduse väljaku alla ehitatud Riigimetsa Majandamise
Keskuse (RMK) mudelmetsas, uudistasime ajaloolisi
jäätise valmistamise masinaid, testisime oma võimeid erinevatel AHHAA keskuse interaktiivsetel
masinatel ja nautisime 4D elamuskapsis „Reisi maa
südamesse“.

Caroliis Miks ja Rena Tiganik
Mudelmetsas otsisime vastust küsimusele, milline
on meie jälg metsas? Esialgu oli see veel päris pisike.
Jäätisehuvilistena tutvusime Eesti Jäätise Isa Evald
Rooma ehk Onu Eskimo jäätisetööstuse masinatega,
millega valmistati esimesi Eesti jäätiseid juba enam
kui 70 aastat tagasi. Eelmisel aastal sai Evald Rooma
100aastaseks ja tema sünnipäeval lubasid AS Balbiino esindajad tootmisse tagasi tuua vanilje-banaani
jäätise. Meil õnnestus seda jäätist degusteerida.
Interaktiivsed näitused, kus saab ise kõike katsuda
ja oma oskusi proovile panna, on mõnusad. Palju
mõnusamad sellistest, kus eksponaadid paistavad
kaugelt ja klaasi tagant. Meie lastele meeldis tekitada tornaadot, toota elektrienergiat, leida väljapääs
peeglitega ruumist ja lahendada erinevaid tähelepanu nõudvaid ülesandeid.
Täname südamest sõpru ja tuttavaid, kes Facebookis meie noorte disainerite tööde poolt hääletasid!
Juhendaja RELIKA KALBUS

AMETLIK INFO
ning 0,4kV maakaabelliinide väljaehita-miseks.
Tunnistati Palupera põhikooli, Hellenurme kultuurijama/raamatukogu ja Nõuni kultuurimaja/raamatukogu tuletõrjesignalisatsiooni hoolduse teostamiseks Osaühingule FIIDER L.E.G, AS-ile G4S Eesti ja
OÜ-le Mano Grupp tehtud hinnapäringute järgselt
laekunud pakkumustest edukaks Osaühing FIIDER
L.E.G komplekspakkumus aastaks 360 eurot käibemaksuta.
Arutati Miti kruusakarjääri rajamisega ja sealt
kaevandamisega kaasneva keskkonnamõju hindamise aruannet. Kiideti heaks 12. jaanuaril 2012 toimunud asjast huvitatud Palupera piirkonna elanike
arutelu järgselt sõnastatud ettepanekud, vastuväited
ja küsimused. Otsustati pöördumisega ühineda.
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PROJEKTID
Tantsutrupp Muhedad ja külateater
Muhkel 5. aastapäeva tähistamine
Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde,
põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital
2011 IV jaotus.
Sihtstipendium – otsustati eraldada 65 eurot tantsutrupp Muhedad ja külateater
Muhkel 5. aastapäeva tähistamise korraldamiseks.
Projekti lõpp – 28. veebruar 2012.

Külateatri Muhkel juubel
Kummaline võlu on olla näitleja. Hakata elama teist elu.
Proovida ja harjutada seda teist elu. Algul saamatult, nagu
laps hakkab kõndima ja kõnelema. Jumalik ja põnev.
Hakata kujutama teiste inimeste elu. Ja seda uskuma.
Uskuma nii, et ka teised seda usuksid.

21. jaanuaril tähistas Palupera külateater Muhkel
Hellenurme maakultuurimajas viiendat sünnipäeva,
kus esinesid Rõngu isetegevuslased: näitering
Maimu ja Matilda, peotantsutrupp Rõngu noored ja
noorteansambel A - + . Õhtut juhtis Ilona Jaanikesing. Tantsuks mängis Toivo Nikopensius.
Lühikese ülevaate näiteringi tööst ja tegemistest
tegi meie juhendaja Anita – kes teeb palju, jõuab
palju ning tema temperamenti ja ilmekust annab
kadestada. Ise ta ütleb: „ Teate, pean ennast õnnelikuks inimeseks. Etendused on vahvad, näitlejad
toredad, publik rahul, mida veel tahta. Ja pärast iga
etendust on hea tunne.”
Etendused on tõesti kõik õnnestunud. Selliseid
esinemisi, mille lõppedes oleksime enda peale
vihased, et küll läks halvasti, polegi. Keskendunult
ja hästi ettevalmistunult lavale astudes on tulemus
alati hea. Selle-eest täname Anitat, kes teeb iga
lavastusega palju eeltööd. Tal on selge, mis peab
toimuma ja kuhu peab välja jõudma. Samaegselt
juhendab ka näitemängulist showtantsutruppi, kes
osalevad tihti meie etendustes. Tantsud on kõik
kordumatud, kuna on omaloomingulised. Lausa
uskumatu, kuidas ta produtseerib ideid, olles ise
sõbralik ja rahulik. See on nii nakkav, et kogu trupp
mõtleb kaasa ja lõpptulemus on meid ennast
vapustav.
Meie esimesteks proovikivideks olid Anita
kirjutatud naljamängud „Kosjaskäik” ja „Milliooniparaad”, kus naeruvääristame satiiri ja huumori
abil inimlikke nõrkusi, pahesid... „Kosjaskäiguga”
naerutasime rahvast VI Külateatrite festivalil Antslas. Etendused said sooja vastuvõtu osaliseks. See
innustas edasi tegutsema.
Järgmisena võtsime endale väga raske ülesande
tuua lavale Heino Kiige romaani „Maria Siberimaal”
instseneeringu, millega esinesime Valga- ja Viljandimaa VII Külateatrite festivalil. Saime parima
lavakujunduse preemia.
Mai Talviste „ Naabrid”. Elustuvad seitsmekümne
aasta tagused koomilised sündmused Valga ja
Valka vahel. Kes on ahnemad, kas eestlased või
lätlased? Kellele kuulub muna, kui eestlase kana
lätlase põõsa alla muneb?... Aga Riia suits ja Viru
valge liikusid siiski salaja maad ja jõge pidi. Esinesime VIII Külateatrite festivalil Tabiveres. Näidendis
osales ka tantsutrupp Mathilde. Festivalidel esinemised said teoks tänu projektidele.
Rein Salumäe näident „ Meie kallis osmik”. Esinduslik härrasmees John saabub oma kallisse kodutallu. Kuid nüüdseks polnud õlgkatusega kaetud
osmik enam tema kodu. Nüüd oli see vaene osmik
kallis kodu neile, kes istusid metsas, kes saadeti
Siberisse, ent lõpuks jäid ikka ellu.
Estraadietendus „Muhkel ja Muhedad” sai teoks

/jätkub lk5/

SÜNNID
Rasmus Aarna

29. jaanuaril
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äesoleval õppeaastal on Puka Keskkool
liitunud Comenius projektiga 2011-2013.
Projekti koordinaator meie koolis on õppealajuhataja Liidia Saarmann. Selles osalevad
veel koolid Lätist, Leedust, Poolast, Bulgaariast,
Austriast, Itaaliast ja Türgist. Projekti läbivaks
teemaks on „ Õpime elama tervislikult“.
Oktoobrikuus külastas meie kooli esimene
grupp õpilasi ja õpetajaid Leedu kooli. Järgmine kokkusaamine oli kavandatud Itaalias 18.23. jaanuarini. Seega oli meil võimalus keset
külma jaanuarikuud minna märksa leebema
kliimaga Itaaliasse. Vastuvõtjaks oli umbes 150
õpilasega algkool Ragognas, mis asub FriuliVenezia Giulia maakonnas.
Eelnevalt on vaja kõikidel projektis osalevatel koolidel teha kodutöö etteantud teemal
erinevate ülesannetena, salvestada see ning
järgmisel kohtumisel oma materjale esitleda.
Seekordsete tööde teemad olid „ Kooli ilma
vanemate taksota“ ning „ Erinevate tegevustega sõltuvuste vastu“.
Külastuse esimene päev kulus kodutööde
esitlustele ning uute eesmärkide ja ülesannete
selgitamisele. Joonistuste, fotode ja videoklippide abil nägime eri riikide õpilastel koolitee
erinevusi ja koolituleku võimalusi. Elevust tekitas teistele see, et Eesti maakooli õpilased
saavad talvel tulla kooli suuskadega. Ka sõltuvusainete vastase ennetustegevuse mooduseid
oli palju – rollimängudest plakativõistlusteni.
Vahepeale mahtusid kõikvõimalikud sportlikud tegevused.
Korraldajad olid kokku pannud väga huvitava ja hariva programmi. Järgnevatel päevadel
toimusid ekskursioonid Veneetsiasse ja maakonna lähilinnadesse, kus kõigis oli oma aja-

S

eekordsed mängud olid juubelihõngulised,
sest talimänge Võrtsjärve ääres peeti kolmekümnendat korda. Mängude korraldajaks oli Rõngu vald. Korraldusjärjekorda täpsemini jälgijad teavad, et tegelikult oleks pidanud
need mängud Puka vallas olema, aga kuna Puka
vald aitas mõned aastad tagasi naabreid hädas ja
vahetas järjekorrad ära, siis nii juhtuski, et need
mängud korraldas Rõngu vald.
Võistlused viidi läbi Rõngu vallas asuvas Tartumaa spordikeskuses ja võrkpall Elva Keskkooli spordisaalis. Lastepäev sai teoks 3. ja täiskasvanute võistluspäev toimus 4. veebruaril.
Kui tavaliselt iseloomustab Võrtsjärve talimänge mure, kas lund jagub ja suusatada saab,
siis seekord oli mureks hoopis see, kas külm
laseb suusatada või mitte.
Tegelikult ei lasknud ikka küll, sest võistluspäeval oli kohati külma üle 30 kraadi ja muidugi tuli sellises olukorras suusatamine ära jätta.
Lastepäeval asendati alad sisealadega, täiskasvanutel ei olnud ka seda mõtet teha.
Puka rahvamajas
24. veebruaril kell 16.00
Vabariigi aastapäevale ja Puka valla 20.
sünnipäevale pühendatud
KONTSERT-AKTUS.
Esinevad valla taidlejad. Pärastlõuna
jätkub kapelliga Rukkilill tantsurütmis.
Võta kaasa sõber, tule kuula, vaata ja
tunne end mõnusalt.

AMETLIK INFO
Puka Vallavalitsuses
Q

Q

Puka Keskkool Comenius-projektis
looline ja omapärane vanalinn. Linnad olid
puhtad, omapärase arhitektuuri ja rikkaliku
igihalja taimestikuga. Koduõuedes kasvas muu
haljastuse kõrval sageli ka viinamarja- ja oliivipuid. Pikk jalgsimatk Veneetsias andis aimu,
mis tunne on viibida autovabas linnas. Oma
väikese grupiga tegime ka gondlisõidu.
Meie õpilastel oli võimalus elada Itaalia peredes. Algul tekitas see neis natuke ärevust,
sest väikesed algkooliõpilased, kes neid vastu
võtsid, alles hakkasid õppima inglise keelt.
Pered olid väga sõbralikud, hoolivad ja koostöövalmid, seega kohanemine polnud raske.
Silma paistis väga hea koostöö kooli ja lapsevanemate vahel, lapsevanemad aitasid igati
projektis kaasa. Kogu programmi korraldus

Muhkli näitleja ELSA

Puka vald osales kõikidel kavasolnud aladel,
meie spordirahvas oli tubli ning ka edukas.
Koju toodi mitmeid medaleid, samas ka palju
rõõmu osavõtust ning mängulustigi. Nii mõnigi
arvas, et nüüd on õige aeg harjutama hakata.
Osaledes ise võistlustel, pean ütlema, et
see tunne on endiselt tore, kui naabrid saavad

kokku, võistlevad omavahel, meenutavad ilusaid aegu ning lähevad laiali mõttega, et taas
kokku saada.
Ütlen kiidusõnad kõikidele osalejatele.
Tänan teid, et ei lasknud külmal endast võitu
saada.
Vallavanem HEIKKI KADAJA

TÄISKASVANUTE TULEMUSED

Mälumäng – VI Karel Objartel,
Raul Semsugov, Liisa-Marie Koort,
Pille Markov, Karel Romet Pedajas;
laskmine – VII Steve Vahi, Marge
Anette Koort, Sandra Kuus;
ajakeegel – VII Steve Vahi, Marge
Anette Koort, Sandra Kuus;
laserlaskmine – VII Kaisa Ööbik,
Karel Objartel, Karel Kuus.

Naiste võrkpall – I Kaire Kuvvas, Anneli
Meier, Anniki Jaama, Eva Ojakivi, Kristiina Kopli, Mari Loorman, Terje Kartau,
Heidi Sibul;
meeste võrkpall – II Gunnar Arak,
Ingemar Liigand, Sergei Dinis, Artjom
Blohin, Margus Savisaar, Tarmo Taresaar, Slava Lepman;
mälumäng – II Tõnis Mark, Eerik Müts,

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, K.Jürgenson

Agur Ostrak, Kristjan Moorast,
Marko Koort;
lumerada – III Heikki Kadaja, Karl
Kadaja;
võistkondlik male – IV Elle Luik,
Toivo Toots, Mango Frantz;
lauatennis – Rita Vaht – IV; Kristjan
Moorast – XI; Heini Härm – IX;
laskmine – III Aili Popp, Kunnar Vahi.

Puka rahvamajas
4. märtsil kell 10
ILUSEEPIDE
VALMISTAMISE
KURSUS.
Osalustasu 14 eurot, sisaldab 6-8 seebi materjali ja
lektori tasu.
Info Anne Perlovilt, tel 528 9278

17. veebruaril,
algusega kell 19.00 toimub

Palupera Pritsikuuris

SÕBRAPÄEVA ÕHTU NOORTELE.
Vaadatakse koos filme ja mängidakse
erinevaid mänge!
Üritus kestab öö läbi, seega võtke kaasa magamiseks vajalik ja midagi söögipoolist.

18. veebruaril, keskpäeval (12.00)
toimub Nõunis

VASTLAPÄEVA ÜRITUS KOGU
PERELE!
Võtke kindlasti kaasa kõik sõbrad, hea tuju ja
midagi, millel liugu lasta.
Toimuvad erinevad võistlused!
Koguneda Nõuni kultuurimaja juurde.
Lisainfo: noored.palupera.ee
Liis Lõhmus 5553 6222; liisl6hmus@gmail.com

Info tel 767 9509.

Noortevolikogu katsub aidata nii nõu kui ka jõuga!

Transpordiprobleemi korral võta KINDLASTI
ühendust.

Q

Q

Q

Puka Keskkooli klassiõpetaja EVA KOSK

LASTE TULEMUSED

Hellenurme lasteaias on 17. veebruaril
kell 10-12 lasteaiaga tutvumine.
www.lasteaed.palupera.ee.

oli väga ladus ja läbimõeldud, inimesed hästi
koostöövalmid, naeratavad ja sõbralikud.
Tundsime, et olime oodatud külalised.
Koolis on õpilastel oma koolivorm, klassi
suurus umbes 20 õpilast ning õppetunni pikkus
60 minutit.
Võimalus näha ja kogeda erinevaid kombeid
ja kultuuri, kuulata ja püüda rääkida erinevaid
võõrkeeli rikastab nii õpilasi kui ka õpetajaid.
Aitäh toredatele reisikaaslastele, õpetajatele
Liidiale ja Evele ning õpilastele Gerlile ja Karelile! Oli meeleolukas ja silmaringi laiendav
reis ning tore meeskonnatöö! Järgmine projektikohtumine toimub juba märtsis Poolas.

30. VÕRTSJÄRVE TALIMÄNGUD
toimusid Rõngu vallas Tartumaal

/Algus lk4/

tänu Anitale, kes põimis etendusse parimad naljad
elust enesest, näitemängulised showtantsud ja eksootilised kõhutantsud. Peaaegu kahetunnilise etenduse peategelasteks on kaunid „peenemad preilid”
Andres ja Aare, lõkkele löövad armukired, peretülid,
käiakse ära sanatooriumis ja öösel viina järel...
Vello Jaska komöödia ” Valgete pilvede lend”
esilinastus Astuvere külas Savi talu õuel, kus nähti
naistraktoristide võlu ja valu Eesti NSVs Suure Võidu
kolhoosis läbi naeru ja pisarate. Suur tänu Lokk´i
perele, kes aitasid igati kaasa. Ja tänu projektijuht
Kalev Lõhmusele.
Vabandame paljude küllakutsujate ees, et pole
saanud esinema tulla, kuna näitlejad on ka tööinimesed ja aega napib.
Täname meie toetajaid: Kohaliku Omaalgatuse
Programmi, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgruppi, Hasartmängumaksu Nõukougu, Palupera vallavalitsust, näitlejaid, kes valmistavad oma kuludega
kostüüme.

Nõustuti OÜ-le Jaotusvõrk ehitusloa väljastamisega
Pühaste külas asuva Puuritsa alajaama F2 pingeparanduse ehitamiseks.
MTÜ Klubi Tartu Maraton pöördus vallavalitsuse poole taotlusega toetada Tartu Maratoni ja Tartu
Rattamaratoni Peebu ning Puka teeninduspunkti väljaehitamist ja korraldamist, kuna tegu on Puka vallas toimuvate suurte rahvaspordiüritustega. Tartu Nelikürituse
sarja kuuluvad üritused on ühed tuntuimad Eesti rahvaspordielu kaubamärgid. Need üritused annavad aastaringselt motivatsiooni spordiga tegelemiseks tuhandetele inimestele üle Eesti ning toovad mitu korda aastas Puka valda rahvusvahelist spordimelu. Klubi Tartu
Maraton korraldamisel toimuvad 2012. aastal Puka valla
territooriumil kaks Eesti rahvaspordi suursündmust:
41. Tartu Maraton (19. veebruar 2012) ja SEB 15. Tartu
Rattamaraton (16. september 2012). Puka vallavalitsus
toetab ürituste läbiviimist 100.- euroga.
Kinnitati Puka Kunstikooli hoolekogu koosseisus
Diana Prii, Maret Uustalo, Raina Koort, Tiina Semsugov,
Dagmar Miil.
Mäesuusaklubi Väike Munamägi palub rahalist
toetust treeningtegevuseks ja võistlustel käimiseks.
Puka vallast treenib seal Anna-Liisa Kärson, kes käib 34 korda nädalas Kuutsemäel treeningutel, osaleb võistlustel Eestis, Lätis ja Soomes. 2011. aastal parim tulemus
Eesti noorte MV Põhja-Soomes II koht suurslaalomis ja
ülisuurslaalomis. Vallavalitsus toetab Mäesuusaklubi
Väike Munamägi 100.- euroga.
Otsustati maksta sünnitoetust kahele taotlejale a´
319,56 €; ühekordset toetust kahele taotlejale 100 euro
ulatuses.
Kelguspordi huvilised korraldavad 24.-25. veebruaril
kaunil Otepää kuppelmaastikul Puka vallas Kibena külas
kahepäevase kelguürituse. Esimesel päeval on kavas mootorkelgukross, mis pakub pealtvaatajatele adrenaliinirohket vaatemängu ja sõitjatele tõsist pingutust, teisel
päeval on plaanis enduuro, mis on hetkel üks köitvamaid
kelguspordi alasid. Vallavalitsus annab nõusoleku ürituse
läbiviimiseks ning toetab seda 100.- euroga.
Kinnitati autobusside kasutamisel uued hinnad:
täishind 1,10 eurot, soodushind (kooli- ja lasteaialapsed,
pensionärid) 0,80 eurot.
Tutvuti 2012. aasta eelarve projektiga, Puka
Lasteaia arengukavaga 2012-2016 ning Puka valla
arengukava muudatustega.

Lp. teatrisõber!
Olete oodatud teisipäeval,

14. veebruaril kell 19
Nõuni kultuurimajja,
et osa saada lustlikust Oskar
Lutsu ning Ago-Endrik Kerge
poolt kirja pandud jandist kolmes pildis ja ühes vaatuses
„VÕIDULAENU LOOSIPILET“
Tabivere Harrastusteatri
esituses.
Pilet 2 eurot, õpilastele 1 euro.

LAUPÄEVAL,
25. veebruaril
algusega kell 20 toimub
Nõuni kultuurimajas

küünlakuine

PEOÕHTU.

* tantsulist külakosti pakub
ansambel „SeeMees“
* üllatusesinejad
* pilet 5 eurot

Q

Q

Q

SÜNNID
Kadri-Liis Häelme
Katre Kadaja

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

SANGASTE

10. veebruar 2012

www.sangaste.ee

Meie Eesti ja meie!
Eesti on ilus maa! Eesti on isegi väga ilus maa oma nelja
aastaaja ja hingematvate loodusmaalingutega. Oma
põhjamaiselt vaheldusrikka ilu ja soodsa asukoha pärast
kaubateedel on Eestis ka kõvasti sõdu peetud, on tulnud
taluda kaotusi, näha vaesust ja häda. Vaja-dus olukordadest välja tulla ja oskus ellu jääda on kujundanud ka siinse
inimese näo ja iseloomu. Sellest inimloomusest võib leida
visaduse, töökuse, läbimõel-duse, talumisoskuse ja palju
muud. Võib aga leida ka kinnisust, umbusku, usaldamatust, murede suuremaks mõtlemist ja liigset enesepiitsutamist. Ja kõike sellest tulenevat.
Ajaloo särk meie seljas on tihtipeale tormide räsitud ja
selle kandja elab pidevas kellegi hõlmahakkamise kartuses. Kuid meie rahval on veel üks oluline iseloomulik omadus ja kvaliteet. Uuendustealdis ja edasiliikumisvõimeline
on siinne rahvas alati olnud. Kohe, kui avanes võimalus,
osteti maad mõisnikult omaks ja pandi elu edukalt käima.
Kohe, kui saadi vabaks, asuti kartmatult ja kiirelt Riiki üles
ehitama, seejuures ilma pidurdava liigse alalhoidlikkuseta
ja kõige uuega kiirelt kaasa minnes. See on olnud Eesti
edu oluliseks nurgakiviks nii siis kui ka praegu. Kõige selle
taga on ju ikkagi seesama Eesti Inimene oma heade- ja
halvemate iseloomuomaduste- ja olemisoskustega. On
meil nii sädeinimesi, koosmeele kandjaid, õie-, teo-, tööinimesi jne. On ka ,,õielõikajaid“, kes end teiste töö viljadega ehivad ja ,,tupikinimesi“, kes vaid ühisvilju tarbivad, ise
grammigi vastu andmata.
Oskus kohanduda ja uueneda on inimtasandil väga
oluline ka praegu, sest meist on vaja välja ajada halvad
ajaloolised taagad. Meie iseenda ja ümbritsevate huvides
on oluline saada lahti ärapanemisetahtest, lõhkuvast
ebamõistlikust kadedusest, enese kartlikust allasurumisest ning põhjendamatust umbusust kõigi ja kõige meist
erineva vastu.
Teisisõnu on Riik vabaks tehtud ja nüüd tuleb ka ise
vabaks saada, seda eelkõige iseendas ja oma eelarvamustes. Vaba kodanikuga ei saa niisama lihtsalt enam
manipuleerida alaväärsuskompleksis ametnik, ennasttäis
võimur ning ülehinnatud ja ülemakstud poliitikukene
kohapeal ega kaugemalgi. Eestist ja laiast ilmast on sel
aastal palju märke kodanikuliikumiste kasvust ja rahva
aktiivsuse tõusust.
Uus Eesti peab ja saabki olema kodaniku ja kogukondade riik, milles pole kohta võimuülbusel ja arrogantsel
poliitilisel rullnoklusel.
Lähenev Tartu Maraton toob inimesed nautima liikumist
ja vabadust suuskadel. Õhku ja liikumisvabadust vajab ka
meie ühiskond. Loodetavasti toovad lähiajad Eesti kodaniku veel aktiivsemalt oma riigi asju ajama ja oma Riigist
Oma Kodu ehitama, sest ega keegi muu ju seda meie eest
ei tee!
Käesolevaga tervitan Sangaste Vallavolikogu ja Vallavalitsuse nimel kõiki meie nooremaid ja vanemaid kogukonnaliikmeid, häid naabreid ja viisakaid külalisigi Eesti
riigi peatse sünnipäeva puhul! Soovin libedat liugu maratoonaritele ja oma headele rahvasportlastele! Pits peent
riigiviina (või mõni muu adekvaatjook) koos kiluleivaga ei
peaks ka sel päeval keelatud olema ning vabastagem end
iseenda ja riigi tuleviku jaoks! Vabariigi terviseks, Kodaniku hüvanguks! Kaunist talve ja ilusat pidupäeva!
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Sangaste valla õiguskorrast

alga politseijaoskonna tegevusplaan näeb
ette kaks korda aastas teavitada kirjalikult kohalikku omavalitsust tema territooriumil valitsevast õiguskorrast.

2011. aasta tulemused
Kuritegevus. 2011. aastal registreeriti San-

gaste valla territooriumil 29 kuritegu, 2010.
aastal oli vastav arv 23. Registreeritud kuritegudest avastas politsei 15 kuritegu. Sangaste
valla kuritegude üldarvust annavad olulise osa
varavastased kuriteod.
Väärteod. Kokku registreeriti Sangaste valla
territooriumil 302 väärtegu. Registreeritud
väärtegudest olid 279 liiklusväärteod. Koostati
15 protokolli alaealistele, kes tarbisid alkoholi
ja tubakatooteid ning rikkusid liikluseeskirju.

Karistusseadustiku alusel alustati 13 väärteomenetlust.
Sangaste vallas toimus 2011. aastal 3
liiklusõnnetust, milles sai viga 2 inimest.
Paraku juhtus ka üks liiklusõnnetus, kus
hukkus inimene.
Sangaste valda teenindab 2012. aastal piirkonnapolitseinik Reelika Paomees, kes töötab
politseis alates 2006. aastast. Senine teenistus
on tal möödunud Valga linnas piirkonnapolitseinikuna. Reelika Paomees võtab Sangaste vallamajas kodanikke vastu teisipäeviti kell
09.00-10.00.
Kiireloomuliste küsimuste puhul palume
helistada politsei ööpäevaringsele tasuta lühinumbrile 110.
Piirkonnavanem MAREK KÄIS

Soodustusega lastelaagrikohad Sangaste
valla lastele eeloleval suvel
2012. aastal on võimalik Sangaste valla lastel
taotleda nn. “soodustuusikuid” mereäärsesse
Kloogaranna noortelaagrisse. Meile on eraldatud 5 kohta 6.08-12.08.2012 toimuvasse vahetusse. Tuusiku hind on 70,63 eurot (umbes
1105 krooni, täishind 2280 kr) ning oodatud
on 11-13aastased (kaasa arvatud) lapsed.
Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga. Perel lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse ja tagasi ning lapse taskuraha. Täiendavat infot laagri kohta saab internetist aadressilt www.entk.ee/kloogarannanoortelaager.
Vanematel, kes soovivad last laagrisse saata,
palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha saamiseks hiljemalt 16. märtsiks. Juhul,
kui selleks ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähe-

vad kohad jagamisele teiste valdade vahel. Kui
avaldusi on rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus valiku ja annab lapsevanematele otsusest teada hiljemalt 9. aprilliks. Avalduse esitamisel palume järgida laste vanusepiiri.
Avaldusse palume märkida avalduse esitaja nimi ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel telefoninumber) ning andmed selle lapse
kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse
nimi, vanus, kool ja klass). Avalduse alla kirjutada esitamise kuupäev ja avaldaja allkiri.
Juhul, kui taotlete laagritasu maksmiseks
vallavalitsuse toetust, tuleb avaldusele lisada
ka andmed pere sissetuleku kohta.
Sotsiaalinspektor PILLE SIKK

ZUMBA TREENING
Ootame huvilisi liikuma
NELJAPÄEVITI

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.

KAIDO TAMBERG Sangastest

Tule seltskonnatantsu ÕPPIMA!
KOLMAPÄEVITI Sangaste Seltsimajas
kell 17.00 lapsed, kell 19.00 täiskasvanud.
Juhendajaks meie oma valla inimene
Lennart Kaarna.
Võta kaasa vahetusjalanõud! Info Merle, 5647 2632.

Sangaste Seltsimajas

28. veebruaril kell 15.00

„VÄIKE PRINTS TAHAB KOJU „
Antoine de Saint-Exupeary “Väikese printsi” ainetel.
Väike Prints aitab taas avastada saladusi, mida täiskasvanud kipuvad unustama, kui nad enam ei vaata ega
tunneta elu südamega.
Etenduses mängivad : Tõrva noorte teatritrupp “Hingevärvid“,
Laulu ja Tantsustuudio.
Tegelased:
• LENDUR – Valdek Ott
• VÄIKE PRINTS –Aleksander Alikas
• ROOS – Teve Rajamets
• KUNINGAS – Romet Piller
• UHKELDAJA –Hardo Adamson

• JOODIK – Kadi Lääts
• ÄRIMEES – Aigi Adamson
• REBANE – Karoliina Omuk
• TÄHED JA ROOSIAED–LYS- tantsijad
LAULJAD: Sandra Buda ja Pamela Paul.

Juhendajad: Novella Hanson, Ulvi Riitsalu ja Külli Alumäe.

TASUTA !

Koostöös peitub
jõud!
Teisipäeval, 31. jaanuaril said Keeni Põhikoolis kokku kooli õpilasesindus ning
hoolekogu esindajad Marjana Lehepuu ja
Ly Käärik. Toimus peaaegu tunnipikkune
koosolek, mille jooksul räägiti mitmetel
teemadel. Päevakorras oli kooli õpilasesinduse ja hoolekogu edaspidine koostöö,
ühiste ürituste korraldamine, lapsevanemate kaasamine, ühtekuuluvustunde
suurendamine ning koostöö koolis tekkinud probleemide lahendamisel.
Arutasime talvise perepäeva korraldamist ja reklaamimist. On üks oluline fakt,
mida peame õpilasesindusega meeles
pidama: hoolekogu on vajadusel alati
õpilasesindusele toeks ja abiks. Meie
saime palju uusi ideid ning innustust
uuteks tegemisteks!
Keeni Põhikooli ÕE pressiesindus

Noortekeskus SVANK esitleb:

VASTLA- ja PERESPORDIPÄEV
25. veebruaril kell 12.00 Kellamäel.

Kavas: SUUSAHÜPPED, PIKIM LIUG, LUMELAUAHÜPPED,
ISEVALMISTATUD KELGU SÕIT.
Tulge ja veetke üks tore päev koos perega!

Lisainformatsioon: 5664 8555 (Rait Elvet)

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
22.12.2011
• Muudeti 2011. aasta vallaeelarvet.
• Võeti vastu 2011. aasta lisaeelarve.
• Muudeti volikogu 26. märtsi 2009. a määrust nr 4 “Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise
kord”.
• Kinnitati Keeni Põhikooli arengukava 20122016.
• Toetati loa andmist osaühingule Nor-Est Wood
Invest Restu külas asuva Vääsa kinnistu omandamiseks.
03.02.2012
• Võeti vastu Sangaste valla arengukava 20122018.
• Võeti vastu 2012. aasta vallaeelarve.
• Kehtestati sünnitoetuse suuruseks 320 eurot, sellest esimene osa 128 eurot ja teine osa 192 eurot.
• Otsustati võtta aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32
000 euro suurune arvelduslaen.
• Muudeti volikogu 5. novembri 2010. a otsust
nr 22 “Sangaste Lasteaia põhimääruse kinnitamine”.

Sangaste Vallavalitsuses
• Väljastati projekteerimistingimused Andrei
Maslovile Kurevere külas asuval Pöksi kinnistul
tiigi ehitusprojekti koostamiseks, aktsiaseltsile
Eesti Energia Võrguehitus Tiidu külas Kooba
jaotuspunkt kinnistu – Keeni külas Keeni alajaam
kinnistu lõigul alajaamade ja elektri maakaabelliini ehitusprojekti koostamiseks, aktsiaseltsile
Eesti Energia Võrguehitus Lauküla külas Kotka
kinnistu – Sarapuu külas Grüüdneri kinnistu lõigul alajaamade, elektri maakaabelliini ja liitumiskilpide ehitusprojekti koostamiseks, Raul Nämile
Restu külas asuval Ristiotsa kinnistul kasvatustiigi
ehitusprojekti koostamiseks ja Raul Nämile Restu
külas asuval Ristiotsa kinnistul kudemistiigi ehitusprojekti koostamiseks.
• Väljastati osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk
ehitusluba Lauküla külas Männi kinnistu – Musti
kinnistu – Tsäälitse kinnistu lõigul ja Musti kinnistu – Lätte kinnistu lõigul komplektalajaama,
elektri maakaabelliini, jaotuskilbi, harukilpide ja
liitumiskilpide ehitamiseks.
• Väljastati ehitise kasutusluba osaühingule Eesti
Energia Jaotusvõrk Keeni külas Suur-Saarde kinnistu – Tuule kinnistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
• Anti 2012. aastaks maamaksuvabastust kolmekümne üheksale vastava avalduse esitanud isikule kogusummas 384 eurot.
• Määrati Sangaste vallas segaolmejäätmete jäätmeveo teenustasu uued suurused.
• Otsustati lugeda kakskümmend seitse isikut
korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
• Kinnitati Keeni Põhikooli hoolekogu koosseisu
vanemate esindajad Marju Karavin, Ly Käärik,
Marjana Lehepuu, Piibe Vällo ja Imre Õim, kooli
toetava organisatsiooni esindaja Rait Elvet, õpilaste
esindaja Vete Hainsoo, õppenõukogu esindaja Tiina
Kukk, vilistlaste esindaja Airi Linde ja volikogu
esindaja Rando Undrus.
• Nõustuti Sarapuu külas asuva Kõlli katastriüksuse jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega
Kõlli ja Kõllimetsa.
• Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele isikule kogusummas 2049,19 eurot ja
täiendav sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot.
• Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele isikule kogusummas 1757,17 eurot ja
täiendav sotsiaaltoetus ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas
15 eurot.
• Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele
isikule kogusummas 566,81 eurot.
• Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele
isikule kogusummas 404,63 eurot.
• Määrati 2011/2012 õppeaasta 3. ja 4. õppeveerandiks ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kolme
õpilase koolitoidu kulude katmiseks.
• Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viiele isikule
kogusummas 213,48 eurot.
• Lõpetati ühele puudega isiku üle seatud
hooldus.
• Lõpetati hooldajatoetuse maksmine ühele isikule.

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

IGA PÄEV HEAD HINNAD!
Reedel, 10. veebruaril
JOGURTID -10%
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LASTETOIDUD -15%

Laupäeval, 11. veebruaril
SINGID, VORSTID, SARDELLID, VIINERID, PASTEEDID -10%
KOMMID, KOMMIKARBID -15%

Pühapäeval, 12. veebruaril
KÜLMUTATUD LIHA, PELMEENID, FRIKADELLID -10%
KÜPSISED , VAHVLID -15%

Elektritööd, õhk-soojuspumbadmüük 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

Esmaspäeval, 13. veebruaril
Müüa lõhutud küttepuid. Tel 5093
453; 7654 300

KONDIITRITOOTED -10% KOHV, TEE, KAKAO-15%
Teisipäeval, 14. veebruaril
PIIM JA PIIMATOOTED -10%
HOMMIKUHELBED, MÜSLID, PUDRUD -15%

Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197 8500

Kolmapäeval,15. veebruaril

Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107

TÖÖDELDUD KALATOOTED -10%
KUIVATATUD PUUVILJAD, PÄHKLID -15%

Neljapäeval, 16.veebruaril
LIHAKONSERVID -10%

LEMMIKLOOMATOIDUD -15%

Reedel, 17. veebruaril
JAHUTATUD LIHA -10%
KÜPSTUSSEGUD, LISAAINED KÜPSETAMISEKS, KAUNISTUSED

-15%

Laupäeval, 18. veebruaril
SINGID, VORSTID, SARDELLID, VIINERID, PASTEEDID

MAHLAD -15%

-10%

Pühapäeval, 19. veebruaril
KALAKONSERVID -10%

MAITSEAINED, SOOL -15%

MEELDIVAID OSTE!

Lõuna Eesti Kütteladu (LEK) müüb:
küttepuud, puitbrikett, süütebrikett,
kaminapuud, puidugraanulid. Transport. Pärna pst.13 (Biltexi hoov, ehituskaupluse kõrval).Tel: 5818 8863
Müüa renoveeritud, 2-toaline kõigi
mugavustega korter Otepää kesklinnas Kopli 8. Tel: 5622 2038, 5650
2793

AS Pühajärve Puhkekodu
võtab
määratud tähtajaks
tööle

Spaa- ja
tervisekeskuse

juhi

CV saata:
kirsti.lambot@pjpk.ee

OÜ Ökopesa
OTSIB

hooajatöölisi
metsaistutustöödele
Soome ja Rootsi.

Palk tükitöö alusel.
Kasuks tuleb eelnev kogemus,
tahtmine tööd teha,
keelete oskus ja B-kat.
Info:
5557 0798/triin@okopesa.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848

Täname südamest
SA Otepää Tervisekeskus Otepää
Hooldekodu kollektiivi

ehitusest@gmail.com

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

ERNESTINE ja EINO LOOGILE
Igakülgse hoolduse ja
meditsiinilise järelvalve
osutamise eest.
Omaksed
Täname südamest
kõiki sugulasi, sõpru, tuttavaid,
naabreid, endisi töökaaslasi,
ristipoeg Hannot perega,
kes olid abiks ja toeks ning
jagasid meie leina kalli
EINO LOOG`I
ärasaatmisel ja kalmu katmisel
kaunite õitega.
Lapsed peredega
Südamlik kaastunne Enele ja
Lembitule, kõigile teistele
lähedastele kalli

Südamlik kaastunne Kalev
Mals´ale kalli

Sügav kaastunnet Taimarile
kalli ema

Sügav kaastunne Tiiu, Hele ja
Helgi peredele kalli venna

HELVI SAAR´E

ANTS TAMME

Majanaabrid nr 1

Otepää Päästekomando

Eha laste peredega

Südamlik kaastunne Tiiule, Aivo
ja Allani perele kalli
venna ja onu

Südamlik kaastunne Tiiule,
Helele, Helgile venna

Sügav kaastunne Antsu perele
venna ja onu

Tunneme kaasa Boris Majakile

ISA

surma puhul .

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

ERNESTINE LOOG`I

kaotuse puhul.

EMA

Südamlik kaastunne Maiele
abikaasa, Anneli ja Andrese
perele isa ja vanaisa

ANTS TAMME

HANS TAMME

MADIS DRENKHANI

Tiiu abikaasaga ja Aili

Rein ja Karl peredega

HANS TAMME

Perekond Tanni

Tiina, Riina, Karli

Kaja perega

Mälestame head
naabrimemme

Mälestame head naabrit.
Südamlik kaastunne Siljale,
Reilile ja Taimarile perega kalli ema,
ämma ja vanaema

Südamlik kaastunne Ants
Drenkhani perele venna

Avaldame kaastunnet Taimarile
kalli ema

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

surma puhul.

kaotuse puhul.

Tiina, Karli, Riina

ERNESTINE LOOGI

ja avaldame sügavat kaastunnet
lastele peredega.
Roosede pered

HELVI SAAR`E

surma puhul.
Silvi, Ilmar, Liia, Kalev, Ly, Kalmer,
Helgi, Heido perega, Avo perega,
Jaan, Edda, Mati

Siiras kaastunne Siljale ja
Taimarile perega kalli

EMA

kaotuse puhul.

MADIS DRENKHANI

HELVI SAAR´E

surma puhul.

kaotuse puhul.

Valve, Erich ja Johannes
peredega

Töökaaslased G4S-ist

Südamlik kaastunne
Mati Loog´ile

EMA

surma puhul
Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Perekond Lehtmaa
Üks eluvärav igaveseks sulgus
ees rahu, vaikus, uni pikk…

Südamlik kaastunne
Mati perele

ERNESTIINE ja EINO LOOGI

Üks paigake siin ilmas on,
kus varjul truudus, arm ja õnn…

Kallid Silja ja Taimar peredega,
oleme toeks teile teie leinas kalli
ema, ämma, vanaema

Tasa lööb tunde aegade kell,
hinge jääb mälestus helge ja soe…

Mälestame

ERNESTIINE LOOGI

kaotuse puhul.

HELVI SAARE

Avaldame kaastunnet
lähedastele.

Perek. Edesi, Tannik, Tanni

Eha laste peredega

Hooldekodu pere

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Matile ja
teistele lähedastele peredega kalli
ema, vanaema ja vanavanaema

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja kaotusvalu
leevendada aitab

Aasta järgneb aastale,
pea sajand täis sai emake

Sügav kaastunne kõigile
omastele kalli

Südamlik kaastunne lastele
kalli

ERNESTIINE LOOGI

ANTS TAMME
kaotuse puhul.

ERNESTIINE LOOGI

kaotuse puhul.

Helgi ja Raik perega

Silvia lasteperedega

Naabripered Tinno ja Adamson

kaotuse puhul.

MITMESUGUST
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Otepääle kerkib jääst kontserdilava
23.–26. veebruaril on Otepääl esimest korda Leigo
Jäämuusika, mil toimub kolm kontsertõhtut. Viimane,
neljas päev on laste ja perede päralt.
Kontserdisaaliks on Otepää kesklinna paigaldatav ca
150 inimest mahutav telk, mille sisse ehitatakse jääst
kontserdilava ning jääst pingid. Samuti on kõik dekoratsioonid ja rekvisiidid teemakohased.
Juba mitu aastat on Leigo talu peremehe Tõnu Tamme soov olnud korraldada talvist kontserti. Kuna Eesti
Talvepealinn on Leigole nii lähedal, siis otsustatigi Leigo
talvine muusikasündmus just Otepääle tuua. Leigo Jäämuusika korraldaja Tiiu Tamm: „Leigo kontsertide puhul
on lisaks muusikale tähtis osa ka miljööl, mis muusikaga
sulandub ja need sündmused eriliseks muudab. Jäämuusikal on selleks muusika, jää ja tule kooskõla.“
Igal õhtul kell 19 algavad ajutises „jää-kontserdisaalis“
kontserdid, mille vaheajal toimuvad tule ja jääga seotud rituaalid. Kontserdi pikkuse ja kontserdisaali sisustuse juures on arvestatud sellega, et publik ei peaks külmetama.

23. veebruaril saab tunda vene talve hõngu: vene
romansse esitavad sopran Olga Zaitseva ja metsosopran Maria Kondratjeva. Eesti Vabariigi aastapäeva
õhtul laulab Birgit Varjun ning 25. veebruaril esineb
Luisa Värk.
Pühapäeval, 26. veebruaril toimub jääfestivali
perepäev, kuhu on oodatud noorim publik. Ootame
külalisi kas kella 12ks või kella 13ks, et veeta tund
aega Jääprintsessi seltsis ning vaadata tantsuesitusi
tulegrupilt Flameous.

Leigo Jäämuusika kontsertide ametlik kava:
N. 23. veebr. kell 19:00 „Vene romansi saladus“, vene romansse esitavad Olga Zaitseva
(sopran) ja Maria Kondratjeva (metsosopran).
Klaveril Jaan Kapp.
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Aprillis saab dokumente
taotleda ka Otepääl

Swedbank: rahaautomaadid

Seoses eesolevatel aastatel prognoositava dokumentide taotluse hüppelise tõusuga avatakse käesoleva aasta aprillis LõunaEestis klientide teenindamiseks täiendav
teeninduspunkt Otepää konstaablijaoskonna
juures. Seni tuleb dokumentide taotlemiseks
pöörduda elukohale lähimasse või kliendile
sobivaimasse teenindusse.
Koostöös Otepää vallavalitsusega tehakse
Otepää konstaablijaoskonnas ümberehitusi, et avatavas teeninduspunktis saaks vastu
võtta dokumentide taotlusi ning ka dokumente väljastada.
Esmajärjekorras avatakse täiendav teeninduspunkt pilootprojekti korras Otepääl,
samas on kavas avada lisateeninduspunkt ka
Elvasse.
Lõuna prefektuuri kodakondsus- ja migratsioonibüroo juht Sirje Orgel ütles, et
kõigis maakondlikes teenindustes napib
ressurssi, kuid juurde pole seda saada. „Prefektuur on kaalunud oma võimalusi ja teinud
otsused, kuidas lahendada kõige suuremaid
vajadusi ning Otepää ja Elva on just need
kohad, mis aitavad leevendada Tartu teeninduse töömahtu, kus prognoositavad mahud
kasvavad üle kahe korra,“ selgitas Orgel.
Kuupäev, mil teeninduspunkt Otepääl
avatakse, on veel täpsustamisel, ent see jääb
kindlasti aprillikuusse. Anname avamisest
kindlasti teada.

uigi 1. märtsil sulgeb Swedbank Otepää
kontori, saavad kohalikud oma pangaasju
ka edaspidi linnas korda ajada.
Lihtsamad tehingud saab teha pangaautomaadis, keerulisemate küsimuste korral aitab Pangabuss. See on justkui liikuv pangakontor, kus
saab sõlmida lepinguid, teha ülekandeid ja esitada taotlusi. „Pangabussis on teller, kes aitab alati
hea nõuga. Täpselt nii, nagu oleme otepäälastele
seni toeks olnud meie,” kinnitas Otepää kontori
juhataja Anni Lillepea.
Pangabussis on lisaks sularahaautomaadid nii
raha sisse- kui ka väljamakseteks, samuti arvuti
internetipanga kasutamiseks. Liikuva kontoriga
saab tutvust teha 28. veebruaril kell 10–14 Otepää
keskväljakul. Alates 6. märtsist peatub Pangabuss
samal kohal igal teisipäeval kell 13.30–17.30.
Lisaks saab Pangabussi külastada Puka, Keeni
või Sangaste peatuses. 1. märtsist muutuvad ka
nende peatuste ajad. Täpse graafikuga saab tutvuda Swedbanki kodulehel www.swedbank.ee/
pangabuss, Rõngu ja ja Sangaste valla kodulehtedel ning bussi peatuspaikades.
Kellaajast ja nädalapäevast hoolimata on Otepääl avatud kolm pangaautomaati. Oma kohale
jääb Otepää Kaubanduskeskuse (Lipuväljak 25)
sularaha väljamakse automaat, sinnasamasse paigutatakse märtsikuu esimestel päevadel ka pangakontori makseautomaat. Praegu kontori juures
olev sularaha väljamakse automaat leiab endale
märtsi alguses uue asukoha Otepää Maximas
(Valga mnt 1b).
Samuti aitab inimesi ööpäev läbi töötav klienditugi telefonil 6 310 310. Loomulikult saavad
kõik oma rahaasju korraldada ka internetipangas
aadressil www.swedbank.ee.
„Kui kodus sellele ligipääs puudub, on netipanka võimalik tasuta kasutada ka Otepää ja Sihva
raamatukogus. Pangateenuse kättesaadavuse
nimel kingib Swedbank raamatukogudele märtsi
jooksul kokku kolm arvutit,” lisas Lillepea.

Politsei- ja Piirivalveameti kommunikatsioonibüroo pressiesindaja KERLY PEITEL

R. 24. veebr. kell 19:00 Birgit Varjun
L. 25. veebr. kell 19:00 Luisa Värk
P. 26. veebr. kell 12:00 ja 13:00 Jääfestivali
perepäeva programm
Lisainfo: www.leigo.ee
Kontakt: Tiiu Tamm, tiiu@leigo.ee; mob: 524 6543

jäävad, lisandub Pangabuss

K

Austatud linna- ja vallaelanik!
Meil on rõõm teile teatada, et 19. veebruaril 2012 sõidetakse Lõuna -Eesti metsade ja mägede vahel juba 41. Tartu Maraton, mille starti ootame taas enam kui 8000 suusatajat vähemalt 30 riigist. Suurte rahvahulkade
liikumine toob aga endaga kaasa teatud piiranguid liikluses ka teie elukoha lähistel, millega palume teil arvestada.
Võimalikult sujuva liikluskorralduse tagamiseks on 41. Tartu Maratoni ajaks muudetud liikluskorraldust Tartu Maratoni raja lähistel. Pühapäeval, 19 veebruaril kell 6.00-18.00 esineb mitmeid sulgemisi ja piirangud
skeemil näidatud kohtades. Ühtlasi palume jälgida liiklusmärke ja reguleerijate märguandeid. Suurte inimhulkade liikumise tõttu võib olla raskendatud Otepäält läbisõit ajavahemikul 7.00-9.30. Välistatud ei ole ka linna
läbiva transiitliikluse ümbersuunamine eeltoodud aegadel.
Seoses suusamaratoni stardiga ja suusatajate teeületusega on läbisõiduks suletud: kell 8.45.-9.20 Otepää-Valga mnt Väikese-Munamäe all, kell 9.20-10.45 Sihva-Sangaste mnt Matul.
Kell 10.30-13.00 on suurenenud liikluskoormuse tõttu raskendatud pääs Kuutsemäe mäesuusakeskusesse. Kõikidel sellel päeval Kuutsemäele suundujatel palume kasutada kas varasemaid või hilisemaid aegu. Samuti
on kell 10.30-14.00 läbisõiduks suletud Arula-Pringi tee Kuutsemäe juures.
Palume teil vältida liikumist mootorsõidukiga eeltoodud ajal probleemsetel teelõikudel ja võimalusel kogu maratoni trassi piirkonnas. Kui maratonirada möödub teie kodu lähedalt on teil ja teie tuttavatel ideaalne võimalus suusatajatele kaasa elada ja ergutada neid raja ääres. Samuti palume liikluspiirangutest teavitada ka oma sõpru ning tuttavaid.
Nädal varem, 12. veebruaril toimub 41. Tartu Maratoni AVATUD RAJA sõit, Tervis Plussi 11. Tartu Maratoni Naistesõit ja 1. Tartu Teatemaraton. Kuna osalejate arv jääb alla 1000, siis olulisi liiklushäireid see päev endaga
kaasa ei too. Küll aga tuleb arvestada võimalusega väikesteks liiklusseisakuteks suusatajate teeületuspunktides.
Usume, et leiate teile sobivad ümbersõidumarsruudid ning leiate mahti ka rahvasportlastele kaasaelamiseks!
Tublidele suusatajatele saate kaasa elada ka televisiooni vahendusel – kell 8.30 algab ETV-s otseülekanne 41. Tartu Maratonilt!
Täpsem informatsioon võistlusest ja liikluskorraldusest www.tartumaraton.ee.

Korraldajad loodavad teie mõistvale suhtumisele ja täname teid juba ette kaasabi eest võistluse õnnestumiseks!

Klubi Tartu Maraton

