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Grete Gaim on maailmameister

Kullatüdruk Grete õpib Audente-
se Spordigümnaasiumi Otepää 
filiaali 12. klassis. Treener Ants 

Orassoni käe all alustas ta treenimist 
2006. aastal. „Audentes fortuna iuvat!“ 
– nii algab Audentese hümni refrään. 
Väike suurte unistustega neiu tõestas 
selle mõtte õigsust, et saatus soosib vaid 
südikaid. 
   Grete leidis tee spordi, esialgu võim-

lemise juurde, oma sünnilinnas Elvas 
12 aastat tagasi. Tüdruk osales usinas-
ti talvistel suusavõistlustel ning kohtus 
seal oma esimese laskesuusatreeneri 
Rein Pedajaga. 2003. aastal alustaski 
Grete tema käe all laskesuusatamisega. 
Esimestel aastatel imestasid lähedased, 
kuidas Grete rasket püssi üldse kanda 
jaksab. Võistluspäevad lõppesid pisa-
ratega ja pjedestaali poole ei julgenud 
neiu piiludagi. Ometi innustas Kristi-
na Šmiguni eeskuju eesmärgistatumalt 
treenima.
   2006. aastal kolis Grete koos emaga 

Otepääle ja hakkas treenima Ants 
Orassoni käe all. Neljal õppeaastal sai 
neiu Otepää Gümnaasiumis väga hea 
õppeedukuse eest kiituskirju. Suveva-

heajal käis ta vetelpäästes tööl. Kooli ja 
tööpäevade juurde kuulus loomulikult 
tipptasemel sport. Erinevalt enami-
kust tema eakaaslastest hoolitses neiu 
põhikooli viimases klassis ka oma kodu 
ja kõhutäite eest. Kohusetundlik neiu 
õppis ööpäeva 24 tundi väga otstar-
bekalt kasutama. Aega leidus nii las-
kesuusatamise ja kooli kui ka sõprade 
ning pereliikmete jaoks.
   Alates 11. klassist õpib Grete Auden-

tese Spordigümnaasiumi Otepää filiaa-
lis. Seoses suure treeningkoormusega 
ning rohkete laagrite ning välisvõistlus-
tega on lootustandval sportlasel võima-
lik abituurium läbida kahe õppeaasta 
jooksul. Nii saab õppekoormust hajuta-

da ja ka riigieksamiteks vajalikul määral 
valmistuda. Sel hooajal on Grete tree-
ninud Eesti laskesuusatamise A-koon-
dises Maris Cakarsi käe all. 
   Treener Ants Orasson iseloomustab 

Gretet kui tugeva närvikavaga biatlonis-
ti, kelle keskendumisvõime aitab kind-
lustada häid laskmistulemusi. Sõbralik 
neiu hoiab treeningukaaslaste motivat-
siooni ja annab noorematele juhiseid. 
Kõrged sihid aitavad töötahet säilitada 
ka siis, kui veremaitse suus on. Eelmise 
talve maailmatasemel tippvõistlustel 
kuulus neiu 20 parima hulka. Pidev 
eneseanalüüs ja ränk töö on kandnud 
vilja. Eelmisel nädalal noorte ja juunio-
ride maailmameistrivõistlustel rõõmus-

tas ta ennast, treenereid ja fänne jälitus-
sõidu maailmameistri tiitliga.
 Enesedistsipliin on sundinud loobuma 

mõnestki suvisest grilliõhtust ja talvi-
sest sünnipäevapeost. Treeningutes 
ta mööndusi ei tee, küll aga planeerib 
treeningutevaba aja nii, et tulevikus 
oleks ka midagi peale sporditulemuste 
meenutada. Sõbrad ei jää tähelepanuta, 
lähedased tunnevad end ikka kallitena, 
autojuhiload on taskus ja hinded korras. 
Kui hingejõud on otsakorral, tuletab 
Grete meelde lauset, mida ta endaga 
kaasas kannab: „ I know I can, I want 
to be if I work hard at it, I’ll be where I 
want to be“. (Ma tean, et ma suudan jõuda 
sinna, kuhu tahan, olla see, kes tahan, kui 
töötan selle nimel kõvasti.) 
   Klassis on Grete autoriteetne ja sõb-

ralik kaaslane, kelle väline ja sisemi-
ne ilu on tasakaalus. Ta astub mööda 
oma rada, kuid hindab ka neid, kes on 
valinud teistsuguse tee. Gretet iseloo-
mustavad siirus ja julgus. Särav ja tem-
peramentne neiu ei suuda kurbuse- ega 
rõõmupisaraid tagasi hoida. Paljud on 
kuulnud tema lõbusaid naerupahvakuid 
ja nii mõnedki on tundnud teravaid 
kriitikanooli. Grete julgeb olla loov ja 
omanäoline, julgeb unistada ja soovida, 
julgeb küsida ja arvamust avaldada. 
Tänu imetlusväärsele tahtejõule ja jär-
jekindlusele suudab neiu pärast mõõna-
perioodi jalule tõusta ning, sära silmis, 
oma eesmärkide poole sammuda. 

RITA ARIK, Grete Gaimi klassijuhataja 
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää 

filiaalis

12. veebruaril toimus Talvepealinnas Otepääl juba kol-
mandat korda Euroopa Saunamaraton. Sellel aastal 
võttis Saunamaratonist osa 449 saunalist. Osalejad 
pidid läbima 15 erinevat Otepää piirkonna sauna.
   Otepää kultuurijuhi Sirje Ginteri sõnul registree-

rus võistlema 128 võistkonda 449 osalejaga, finišisse 
jõudis neist 119 võistkonda. Auhinnad olid kolmele 
kiiremale ning hulgaliselt oli ka eripreemiaid. Auhin-
nad panid välja Otepää saunaomanikud. Samuti valiti 
saunaliste poolt välja lemmiksaunad, kes said korral-
dajatelt auhinnaks küttepuid ja puidust seinatahvli.
   Esimesi kohti otsustati välja anda kaks, need said 

võistkonnad Purõja Pini ja Maksumaksjad. Esikohta-
dele pani auhinnad välja Villa Müllerbeck. „Tulise 
vaidluse lõppedes otsustati koos auhinna välja pannud 
Villa Müllerbeckiga anda kaks esikohta võistkonda-
dele, kes jõudsid finišisse üheaegselt aga stardikaardi 
järgi väljusid eri aegadel, “ selgitas Sirje Ginter.
   Teise koha pälvis võistkond Lumeabi24, kellele 

andis auhinna Cantervilla Loss. Korraldajad otsusta-
sid tunnustada naiste panust Saunamaratonil ja välja 
anda parima naisvõistkonna eriauhinna. Eripreemia 
läks naiskonnale Lämma Naasõ, kes said võistkonna-
ga Lumeabi24 sama aja. Neile andis auhinna Kullipesa 
suitsusaun. Kolmandaks tuli võistkond Leili Lembese, 
kellele pani auhinna välja Andu Puhkekeskus.
   Lemmiksaunu valisid saunalised ise. „Väga raske 

oli teha valikut, kuna kõik saunad said hea hinnangu,“ 
rääkis Sirje Ginter. „Häid sõnu jätkus kõigile. Näiteks 
oli saunalistele huvitav ka külm saun e. Tootsi saun 

Cantervilla Lossis, kus näidati Kevade filmi ja pere-
mees Tootsina vihtles saunalisi.“ Lemmiksaunaks 
sai ka sellel aastal Sokka suitsusaun, talle järgnesid 
tasavägiselt Cantervilla puuküttega soome saun ja 
Metsatu leilisaun.
   „Korraldajad tänavad kõiki saunaomanikke ja sau-

nalisi, kes saunamaratonist osa võtsid,“ ütles Sirje 
Ginter. “ Tõdesime, et saunamaraton on muutunud 
uueks spordialaks, kus osa saunalisi on kindla eesmär-
giga tulla võitjaks, teised aga tunnevad rõõmu ühisest 
saunaskäigust. Korraldajate otsused ei kuulu edasi-
kaebamisele, suutsime üllatada ka neid, kes üllatust 
ei oodanud. Rõõmsa jällenägemiseni järgmisel Sau-
namaratonil!“
Saunamaratonist võtsid osa Pühajärve Spa&Puhke-
kesus, Karupesa hotell, SA Tartu Sport Veski saun, 
Sihva Torusaun, Andu Puhkekeskus, Kunstimäe Puh-
kemaja, Sangaste Rukkimaja, Annemäe Puhkema-
ja, Villa Müllerbeck, Cantervilla Loss, Metsatu talu, 
Metsavana puhkemaja, Kullipesa puhkemaja, Zilli-
saun Sihval Voki oja ääres, Sokka puhkekeskus. 
   Saunamaratoni olid kajastamas lisaks kohalikele 

telejaamadele ka Reuters ja Vene telekanal Tsenter 
Riiast. Info on läinud paljudesse maadesse: USAsse, 
Soome, Saksamaale, Koreasse ja isegi Kasahstani.
   Saunamaratoni korraldasid Otepää Kultuurikeskus, 

Pühajärve Spa&Puhkekeskus ja Otepää saunaomani-
kud. Toetasid saunaomanikud ja Otepää vald.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

Euroopa Saunamaratonist Otepääl 
võttis osa 449 saunalist

Tähelepanu!
Kaitseministeerium koostöös Otepää 
Vallavalitsusega kutsub Pilkuse küla 

elanikke arutelule.
   Kaitseministeerium kavandab radar-

posti ehitamist Tõikamäele Pilkuse 
külas asuvale riigimaale (maaüksuse 

katastritunnus 63602:003:1420) – seni-
sest sidemastist ca 1 km kagusuunas. 

Arutelu peaeesmärk on anda infor-
matsiooni radarposti asukohavaliku, 

hoonete/tegevuse olemuse ja edasiste 
plaanide kohta ning vastata nendetee-

malistele küsimustele. Arutelul osalevad 
Kaitseministeeriumi, Kaitseväe, Otepää 
Vallavalitsuse ja Keskkonnaameti Põlva-

Valga-Võru regiooni esindajad.
   Arutelu toimub 22.03.2012 kell 18.00 

Pilkuse küla Seltsimajas.
   Täiendav informatsioon kaitseminis-
teeriumi esindajalt, Kaupo Kaasik 717 

0118, 504 0643, kaupo.kaasik@kmin.ee.

Otepää Vallavalitsus

Valgamaa Vapimärgi 
pälvis dr. Väino Seppa. 
Valgamaa Teenetemärgi 
said Vello Jaska ja 
Vambola Sipelgas
Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim 
autasu, mida antakse elutöö eest neile, kes 
oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud 
Valgamaa arengule. Valgamaa Teenete-
märk antakse neile, kes on silma paistnud 
märkimisväärse, maakonna jaoks olulise 
saavutusega.
   Aumärgiga kaasneb rahaline preemia, 
mis sellel aastal oli Vapimärgile 640 eurot ja 
Teenetemärgile 320 eurot. Varem väljakuu-
lutatud ühe Teenetemärgi asemel otsustas 
komisjon tänavu avaldada tunnustust ja au-
tasustada Valgamaa Teenetemärgiga kahte 
nominenti.
Valgamaa Vapimärk 2011
   Dr. Väino Seppa on töötanud üle kol-
mekümne aasta Valga Haiglas, käesoleva 
aasta kevadel lõpetab ta haiglas töö kirurgi-
na. Väino Seppat on autasustatud 2004. a 
Eesti Punase Risti teenetemärgiga.
Valgamaa Teenetemärk 2011
   Vello Jaska on ajakirjanik, näitekirjanik, 
luuletaja, pedagoog ja pillimees, kes on 
andnud aastatepikkuse tegevusega olulise 
panuse Valgamaa arengusse.
   Vambola Sipelgas on MTÜ Hellenurme 
Mõis tegevdirektor. Alates 2005. aastast on 
Vambola Sipelgas arendanud Hellenurmes 
Lõuna-Eesti Hooldekeskust, avades igal 
aastal kuni 2008. aasta sügiseni ühe uue 
elukorpuse Valgamaa ja kogu Eestimaa eaka-
tele. 2008. aastal sai valmis kogu kompleks. 
Hellenurmes on võimalus elada inimväärselt 
ja hooldatult 320l eakal. Tema tööpanus läbi 
aastate on kauni kompleksina nähtav kõigile 
Hellenurmest läbisõitjatele pikkadeks aasta-
teks. Vambola Sipelga asjalikkust, võimekust 
ja teotahet on märgatud ka teiste hoolde-
kodude poolt, teda on autasustatud 2006. 
aastal Valgetähe IV klassi teenetemärgiga.
   Valga maavanem Margus Lepik ja Valga-
maa Omavalitsuste Liidu esimees Madis 
Gross andsid aumärgid üle 23. veebruaril 
Eesti Vabariigi iseseisvuspäevale pühen-
datud pidulikul kontsert-aktusel Otepää 
Gümnaasiumis.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
KAJA MÕTS

Laskesuusatamise noorte ja juunioride 
MMil Soomes Kontiolahtis võitis neidude 
7,5 km jälitussõidu Grete Gaim Otepäält!
   Neidude 6 km sprindis oli ta kümnes ja 
10 km sõidus üheksas. Maarja Maranik sai 
10 km distantsil 42. koha.  
   Grete Gaim osales ka noorteklassi 3 
x 6 km teatesõidus, kus Eesti naiskond 
pidi leppima 11. kohaga. Maarja Maranik 
kuulus 13. koha saanud naisjuunioride 
teatevõistkonda.

Otepää valla aukodanik 
on Riita Aader

22. veebruaril toimunud vallavolikogu istungil valiti 
Otepää valla aukodanikuks Otepää Naisseltsi esinai-
ne Riita Aader.
   Otepää valla aukodaniku nimetus antakse füüsi-

lisele isikule auavaldusena Otepää vallale osutatud 
väljapaistvate teenete eest. Tiitliga käib koos Otepää 
Aumedal, mis on valmistatud hõbedast. Otepää auko-
danikku premeeritakse 200 euroga, millele lisandub 
auhinna andmise aastaarvu kaks viimast numbrit 
eurodes. Aukodaniku medal ja tunnistus antakse üle 
Otepää linna sünnipäeval 1. aprillil.
   Riita Aader on 20 aastat juhtinud Otepää Naisselt-

si, mis on silma paistnud mitmesuguste ürituste kor-
raldamisega. Näiteks Talvepealinna pidustuste ajal 
toimuv Talveturg ja augustis läbi viidav käsitöölaat. 
Nii talvepealinna üritused kui ka augustikuu laadad 
on Otepääle toonud tegusust ja loonud positiiv-
set mainet. Otepää Naisselts on võtnud enda kanda 
emade-isade-vanavanemate päevade korraldamise, 
nendest parimate esiletõstmise ja väljaselgitamise. 
Otepää Naisselts on olnud paljudel valla üritustel mil-
jöökujundaja.
   Riita Aader on kontaktisik mitmete organisatsi-

oonide vahel, hoolitsedes lastekodu laste heaolu ja 
käekäigu eest, aga ka humanitaarabi kättetoimetami-
sel paljudele puudust tundvatele töötutele, paljulap-
selistele peredele. Ta on vallakodanike hinnangul alati 
täpne, korralik ja entusiastlik, temaga koostööd teha 
on nauditav. Riita Aader on tegus, abivalmis ja aktiiv-
ne Otepää elanik.

MONIKA OTROKOVA
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2. märts  2012

Otepää Vallavolikogus
22.02.2012
 Nimetati Otepää valla aukodanikuks Riita 

Aader.
 Vabastati vallavalitsuse liikme kohustustest Ülle 

Luuk ja Andres Arike.
 Algatati Otepää vallas Nüpli külas asuvate Poslo-

vitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detail-
planeeringu keskkonnamõjude strateegilise hin-
damine.
 Kehtestati Otepää linnas asuva Sulaoja 13 kin-

nistu detailplaneering.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää vallas Märdi külas asuva Märdi kinnistu 
detailplaneering.
 Otsustati, et vallvolikogu ja vallavalitsuse liikme-

tel tuleb esitada 5. märtsiks 2012. aastaks vallava-
litsuse kantseleisse informatsioon seotud osapoolte 
kohta

Otepää Vallavalitsuses 

17.02.2012
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

neli isikut.
 Arvati korraldatud jäätmeveoga registrist välja 

üks isik.
 Määrati sünnitoetuse kahele vallakodanikule 

kogusummas 768 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele vallakodani-

kule kogusummas 64 eurot.
 Keelduti ühekordse toetuse määramisest kahele 

isikule.
 Määrati matusetoetust viiele vallakodanikule 

kogusummas 640 eurot.
 Anti MTÜ Klubi Tartu Maratonile luba korral-

dada Otepää valla haldusterritooriumil 19.02.2012. 
a avalik üritus 41. Tartu Maraton.
 Anti MTÜ-le Leigo Kontserdid luba kor-

raldada Otepää valla haldusterritooriumil 23.-
26.02.2012. a avalik üritus Leigo Jäämuusika Otepää 
Talvepealinnas.
 Anti Mari Mõttusele ja Naiskodukaitse Otepää 

jaoskonnale luba korraldada Otepää valla haldus-
territooriumil Nüpli külas Neljakasemäel 24.02.2012. 
a avalik üritus Eesti Vabariigi 94. aastapäevale 
pühendatud perepäev Neljakasemäel.
 Kinnitati PG Ehitus OÜ taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas Otepää linnas Kolga 
tee 28 asuvale kinnistule maakütte ja hoone küt-
tesüsteemi ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati OÜ Proformestile ehitusluba Otepää 

valla Mäha külas Saagjärve klubihoone rekonstru-
eerimiseks.
 Anti Domus Kinnisvarale luba paigaldada rek-

laam suurusega 1 x 1,5 m = 1,5 m2 Otepää - Sihva 
mnt. äärde perioodiks 24.02.2012. a kuni 31.08.2012.
a.
 Kinnitati Pühajärve Põhikooli teenistusliku 

järelevalve õiend.
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi teenistusliku 

järelevalve õiend.
 Sõlmiti töövõtuleping isikliku abistaja teenuse 

osutamiseks.
 Kutsuti sihtasutuse Otepää Tervisekeskus nõuko-

gust tagasi nõukogu liige Andres Arike.
 Määrati spordiklubidele toetust.
 Anti üürile eluruum ühele isikule.
 Anti Hansa Ilutulestikud OÜ-le luba korraldada 

Otepää vallas, Nüpli külas, Äärmusliku Spordi AS 
maa-alal 23. veebruaril 2012. a. ajavahemikus kell 
21.30 kuni kell 22.30 ilutulestik kestvusega ca 4 
minutit.

09.02.2012
 Anti nõusolek Tallinna Spordiseltsile Kalev viia 

läbi Otepää valla haldusterritooriumil sportmän-
gude spordikooli õppe-treeninglaagrid ajavahemi-
kul 15.07.-24.07.2012. a (toimuvad Kääriku Puhke- ja 
Spordikeskuses).
 Peeti võimalikuks jagada Sepa katastriüksus 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodusta-
tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid 
ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Peeti võimalikuks jagada Soosaare katastriüksus 

kaheks katastriüksuseks ning määrata moodusta-
tavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadres-
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 16. märtsil.

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

DETAILPLANEERINGUD

AMETLIK INFO

sid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Peeti võimalikuks jagada Pajupõllu katastriüksus kol-

meks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele.
 Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maa maksumus 

ja määrati kompensatsioon kahele isikule.
 Hinnati kahe nõude laekumine lootusetuks ja kanti need 

Otepää Vallavalitsuse bilansist välja.
 Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas 

384 eurot.
 Määrati ühekordne toetuse ühele isikule summas 32 

eurot.
 Muudeti vallavalitsuse 21.09.2011. a korraldust nr 2-4-

450 „Pühajärve Põhikooli hoolekogu koosseisu kinnita-
mine“.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa 

isikut.
 Jäeti rahuldamata üks taotlus korraldatud jäätmeveoga 

liitumisest vabastamiseks.
 Kinnitati Mait Maarendi taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas, Pedajamäe külas, Pedja tee 1, Pedaja 
tee 4, Mäe, Pedja kinnistute ühisveevärgiga liitumise ehi-
tusprojekti koostamiseks.
 Suunati vallavanem Andres Visnapuu 15.-16. veebruaril 

2012. a teenistuslähetusse Tallinna seoses osavõtuga VIII 
Linnade ja Valdade päevadest.
 Muudeti vallavalitsuse 25.01.2012. a korraldust nr 2-4-40 

„Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise taotluse 
rahuldamata jätmine“.
 Tunnistati vallavalitsuse 10.11.2011. a korralduse nr 2-

4-543 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamise 
taotluse rahuldamata jätmine“ punkt 1.3. kehtetuks.

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

SÜNNID
Sanna Eleene Veermets 13. jaanuaril
Kristofer Kärp   5. veebruaril 
Kärol-Mai Märtinson   7. veebruaril
Markus Juhkam 14. veebruaril

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

abivallavanem
Töö kirjeldus:

juhib majandus- ning planeerimis- ja ehitus-
teenistuse tööd;
korraldab ehitusjärelevalve, keskkonna, 
heakorra, transpordi ja investeeringualast 
tegevust vallas;
korraldab riigihangete läbiviimist;
lahendab energeetika, veevarustuse ja kesk-
konnainvesteeringutega seotud küsimusi.

Nõuded kandidaadile:
Kõrgharidus;
hea pingetaluvus;
meeskonnatöö tegemise oskus.

Kasuks tuleb:
eelnev töökogemus kohalikus omavalitsuses 
või selle süsteemi tundmine;
kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja 
hea suhtlemisoskus: 
võõrkeele oskus. 

Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
konkurentsivõimelist palka;
enesetäiendamise võimalusi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 12.03.2012.a oma 
motivatsioonikiri ja CV aadressile: Otepää Valla-

valitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili 
aadressile vald@otepaa.ee. 

   Lisainfo tel: 766 4801; 506 8712.

Otepää Vallavalitsuses saab tööd

IT-spetsialist
Töö kirjeldus:

vallavalitsuse infotehnoloogia arendamine ning 
koordineerimine;
vallavalitsuse arvutivõrgu haldamine, selle 
toimimise tagamine ning tekkinud rikete kõrval-
damine;
arvutite, riistvara ja tarkvara hangete läbiviimine;
vallavalitsuse ja allasutuste v.a koolid infosüstee-
mide analüüsi teostamine ning infosüsteemide 
arendamise vajaduste väljaselgitamine; 
vallavalitsuse digitaalse dokumendihaldussüstee-
mi juurutamine;
valla kodulehe ja e-posti ressursside haldamise 
korraldamine.

Nõuded kandidaadile:
erialane haridus; 
tehniline pädevus;
dokumendihaldusprogrammide, Windows, Linux 
ning Unix süsteemide tundmine;
teadmised kodulehtede, arvutivõrgu ja serverite 
haldamisest;
teadmised telefoni- ja mobiilsidekeskkondadest.

Kasuks tuleb:
kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea 
suhtlemisoskus;
hea pingetaluvus;
meeskonnatöö tegemise oskus.

Omalt poolt pakume:
huvitavat ja vastutusrikast tööd; 
enesetäiendamise võimalusi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 12.03.2012.a oma 
motivatsioonikiri ja CV aadressile: Otepää Vallavalitsus, 

Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile 
vald@otepaa.ee 

   Lisainfo tel: 766 4800; 5303 3030.

Detailplaneeringu 
avalik väljapanek
Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule 
väljapanekule Märdi külas asuva Märdi kinnistu (ka-
tastritunnus 63601:002:0800) detailplaneeringu. 1,3 
ha suurune planeeringuala asub Otepää looduspargi 
territooriumil ja hõlmab täielikult Märdi kinnistut. Alal 
asub Märdi puhkemaja. 
   Planeeringu eesmärk on Märdi puhkemaja ümbruse 
maakasutuse ja ehitustingimuste määramine vesiveski 
õueala taastamiseks. Detailplaneeringu lahendus 
võimaldab rajada puukuur-paadimaja, vaatesilla ja 
matkajate kõnnitee ning trepid, jõeääre ja õueala 
valgustus, barbeque ala vana saunavare kohal, lõkke-
platsi, määratleb õueala piirid, krundisisesed kõnni-
teed, parkimisplatsi ja valgustuse. Kavandatakse veski 
äravoolukanali ja hüdroturbiin-generaatori paigaldami-
ne. Puhkekeskuse rajamine mitmekesistab piirkonna 
ettevõtlust, taastab elutegevuse põlisel asustusalal ja 
parandab piirkonna heakorda. 
   Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, 
Päästeameti ja AS Eesti Energiaga. Detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimub 13.03-10.04.2012. Avalik aru-
telu toimub 16.04.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää.
   Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kät-
tesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute 
avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku 
ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute 
kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada 
kirjalikult posti või elektronposti teel Otepää Vallavalit-
susele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 
13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb 
kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti aadress, 
kuhu soovite vastust.

Otepää Vallavolikogu algatas oma 
otsusega 22.02.2012 nr 1-4-14 Nüpli 
külas asuva Poslovitsa-Soo ja Poslo-

vitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu 
keskkonnamõju strateegilise hindamise 
(KSH).
   Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on 
Otepää Vallavolikogu, koostamise korraldaja ja 
koostaja on Otepää Vallavalitsus.
   Detailplaneeringuala asub Pühajärve ümbruse 
üldplaneeringu alal Otepää looduspargi piirangu-
vööndis. Detailplaneeringu eesmärk on kinnistule 
puhkemajade ja avaliku kasutusega puhkekoha 
rajamise võimalikkuse väljaselgitamine, maa siht-
otstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine ja 
Pühajärve ehituskeeluvööndi vähendamine. 
   Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute 
detailplaneeringu keskkonnamõjude eelhinnang 
on koostatud MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liidu 
keskkonnaosakonna poolt 2011. aasta oktoobri-
kuus. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooon 
on oma kirjas 27.01.2012 nr PVV 6-8/12/325-2 
seisukohal, et Poslovitsa-Soo maaüksuse puhke-
majadega hoonestamine ohustab oluliselt Pühajär-

ve kallastele avanevaid ja omaette kaitseväärtust 
kujutavaid vaateid, detailplaneeringus esitatud 
lahendus ei vasta kohaga seotud avalikkuse huvi-
dele, ei sobi kokku Otepää looduspargi kaitse-ees-
märkide ning Pühajärve ümbruse maastikukaitse 
traditsiooniga. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regioon nõustub Otepää Volikogu otsuse eelnõuga 
“Otepää vallas Nüpli külas asuvate Poslovitsa-Soo 
ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu 
keskkonnamõjude strateegilise hindamise algata-
mine” ja on seisukohal, et keskkonnamõjude hin-
damisega samaaegselt peab toimuma vajadusel 
detailplaneeringu täiendamine/muutmine. 
   KSH algatamise otsusega saab tutvuda Otepää 
Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) tööpäevadel 
8.00-17.00 ja Otepää valla veebilehel dokumendi-
registris.

Tähelepanu vallaelanikud!
Otepää Vallavalitsus on alustanud valla 

teehoiukava koostamist uueks perioodiks. 
Palume teil esitada oma ettepanekud nende 

teede osas, mis võiksid esmajärjekorras korda 
saada. 

   Palume esitada kuni viis kõige olulisemat 
teed ja ära märkida tee nime, pikkuse, kasu-
tajate arvu ning kasutusaluse (avalik tee või 

eratee).
   Palume oma ettepanekud teha e-posti aad-

ressil: vald@otepaa.ee.

Otepää Vallavalitsus

Eesti Vabariigi 94. aastapäeval toimus Otepääl 
perepäev, kus sai vedada kahurit, vaadata 
jõustruktuuride tehnikanäitust ning teha 

tutvust mereväega. Otepääl olid ka Otepää sõp-
ruslaeva Ugandi meeskonna esindajad. 
   24. veebruaril toimus EELK Otepää Maarja 
kirikus Vabariigi aastapäeva pidulik jumalatee-
nistus, mille viis läbi vaimulik Marko Tiirmaa. 
Kaitseliidu, mereväe ja kohaliku omavalitsuse 
esindajad asetasid Otepää Vabadussamba jalami-
le pärjad.
   Südapäeval toimus Neljakasemäel perepä-

ev. Vaadata võis jõustruktuuride tehnikanäitust, 
päästeautot, teha tutvust mereväega ning uudista-
da tuuk-rivarustust. Nimelt olid lisaks sõpruslaeva 
Ugandi meeskonna esindusele külas ka mereväe 
tuukrid, kes näitasid oma varustust ja rääkisid 
tuukritööst. Palju lusti pakkus lastele mootorsaa-
nisõit, mida korraldas Otepää politsei. Naisko-

Perepäeva kahurivedamise võitsid KL noored 
dukaitse Otepää jaoskond jagas sõdurisuppi ja 
teed.
   Kavas olid mitmesugused võistlused: suusa- ja 

kelgutamisvõistlus ning juba traditsiooniks kuju-
nenud kahurivedamisvõistlus. Ligikaudu 250 
kilo kaaluvat kahurit tuli vedada ligi 50 meetrit. 
Esikohale tulid Otepää noored kaitseliitlased, 
teist kohta jagasid mereväe tuukrid ja päästea-
meti võistkond. Perepäeva vedas KL Valgamaa 
maleva kaplan Marko Tiirmaa.
   Perepäeva korraldajad: KL Otepää Üksikkom-

panii, Naiskodukaitse Otepää jaoskond, Otepää 
päästeametnikud ja politseinikud, miinijahtija 
Ugandi koos mereväe tuukritega, Otepää vald, 
Otepää Kultuurikeskus. 
   Täname kõiki, kes aitasid tähistada Eesti Vaba-

riigi 94. aastapäeva Neljakasemäel!
Otepää vallavalitsus

Alates 2. märtsist lahkub abivallavane-
ma kohalt Andres Arike. Kolleegina on 
Andres olnud asjatundlik, mõistev ja alati 

abivalmis. Kahjuks on meedia maalinud tema lah-
kumisest vale ja vildaka pildi. 
   Andresel oli soov erasektorisse tagasi pöördu-

da juba eelmisel aastal, see otsus sündis pika kaa-
lumise tagajärjel.
   Soovime oma kolleegile jõudu ja jaksu edas-

pidiseks!
Otepää Vallavalitsus

Selgitus abivallavanema 
töölt lahkumise kohta
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KULTUURIÜRITUSED

2. märtsil kell 18.00 kohvik-restoranis l.u.m.i maalinäituse “Lumi” 
avamine. Tartu Harrastuskunstnike Stuudio kunstnike tööd.

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

4. märtsil kell 18.00 kohvik-restoranis l.u.m.i on külas Eesti mee-
lelahutuse tipptegija Henrik Normann. Õhtujuht Veikko Täär. 
Sissepääs tasuta. Info ja kohtade broneerimine telefonil 742 4020 või 
kohvik@lumikohvik.ee.

6. märts kell 18.00  Kultuurikeskuses Sokikudumise jätkukursus. 
Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari 
Mõttus 766 4816

8. märts kell 11.00 Kultuurikeskuses tantsuteater Zick tantsulavas-
tus „Sina ja mina ja kõik, keda me teame“. Pilet 2 €. Info: 765 5212

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

8. märtsil kohvik-restoranis l.u.m.i kingituseks kõigile kallitele 
naistele! Ivo Linna ja Anti Kammiste. Pilet 8 €. Info ja kohtade 
broneerimine telefonil 742 4020 või kohvik@lumikohvik.ee.

9. märts kell 19.00  Kultuurikeskuses Ida-Tallinna Keskhaigla 
Segakoori KONTSERT. Dirigent: Mare Väljataga, pianist: Benno 
Margus. Kaasategev segakoor Eveko. TASUTA. 

10. märtsil kohvik-restoranis l.u.m.i Õdus õhtu mustlaslaulude- ja 
tantsudega! Külas Annika Oselin, Lehti Kostabi ja mustlastant-
sutrupp “Maljarka” Tartust. Pilet 4 €. Info ja kohtade broneerimine 
telefonil 742 4020 või kohvik@lumikohvik.ee.

15. märts kell 20.00 Kultuurikeskuses KINO „Turvamaja”. Alla 12 a. 
keelatud! Pilet 1,60 €.

16. märts kell 11.30 Kultuurikeskuses Viljandi Laste – ja Noortetea-
tri etendus „Sookoll ja sisalik”. Pilet 3,50 €. Info: 765 5212

16. märts kell 19.00 Kultuurikeskuses TANTSUSALONG. Veiko 
Ratase juhendamisel tantsime sambat. Tantsuks mängib ansam-
bel Melody. Pilet 5 €.

20. märts kell 18.00 Kultuurikeskuses Sokikudumise jätkukursus. 
Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari 
Mõttus 766 4816

22. märts kell 20.00 Kultuurikeskuses KINO „Salakaup”. Alla 12 a. 
keelatud. Pilet 1,60 €.

28. märts kell 19.00 Kultuurikeskuses MTÜ Seasaare Näitemängu 
Seltsi lustlik näitusmäng lauludega „Päike südames”. Pilet 3 €. 
Info:765 5212

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

Järgmised Otepää muusikakooli õpilaskontserdid 
toimuvad 28. veebruaril ja 1. märtsil kell 18.00 
Otepää Muusikakooli saalis.Teenistuslik järelevalve Pühajärve Põhikoo-

lis viidi läbi Otepää vallavalitsuse 25.01.2012 
korralduse nr 2-4-37 „Teenistusliku järelevalve 
läbiviimine Pühajärve Põhikoolis” alusel 30.01.-
06.02.2012 ning Otepää Gümnaasiumis Otepää 
vallavalitsuse 25.01.2012 korralduse nr 2-4-36 
„Teenistusliku järelevalve läbiviimine Otepää 
Gümnaasiumis” alusel 06.02.-14.02.2012.
   Teenistuslikku järelevalvet koolide tegevu-

se seaduslikkuse ja otstarbekuse üle teostas 
komisjon, mille koosseisu kuulusid Neeme 
Sild, Rein Vikard ja eksperdina kaasatud Ruth 
Elias.
   Pühajärve Põhikooli kaheksas klassikomp-

lektis õpib 90 õpilast ja töötab 21 pedagoogi: 
direktor, logopeed ja 19 õpetajat, kellest kaks 
on lapsehoolduspuhkusel. Töösuhte lõpetanud 
pedagoogi andmete muudatus ei olnud EHI-
Sesse kantud.
   Otepää Gümnaasiumi 23es klassikomplektis 

õpib 441 õpilast: I kooliastmes 103, II kooliast-
mes 96, III kooliastmes 146 ja gümnaasiumis 
96 ning töötab 51 pedagoogi: direktor, kaks 
õppealajuhatajat, 40 õpetajat, kellest üks on 
lapsehoolduspuhkusel, huvijuht, eripedagoog, 
sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, rühmaju-
hendaja (abiõpetaja) ja kolm õpilaskodu kas-
vatajat. 
   Mõlema kooli juhtimisel lähtutakse üldjuhul 

kehtivatest õigusaktidest. Koolide üldseisund 
on väga hea ja kooli ruumid on väga puhtad. 
Koolide personal on  tähelepanelik, koostööal-
dis ja viisakas.
   Mõlemas koolis on pööratud tähelepanu 

õpilaste arengule ning tugiteenuste paremaks 
rakendamiseks on määratud haridusliku eri-
vajadusega õpilaste õppe koordineerija. Püha-
järve Põhikooli õpilastel on võimalus saada abi 
kooli logopeedilt. 
   Otepää Gümnaasiumi õpilastel on võimalus 

saada abi kooli sotsiaalpedagoogilt, eripeda-
googilt, koolipsühholoogilt, õppida võimete-
kohase õppekava (LÕK, IÕK) alusel ja saada 
õpetust õpiabirühmas. OG-s on moodustatud 
liitklass õpiraskustega põhiharidust omandava-
tele õpilastele ja lihtsustatud õppekava alusel 
õppivatele õpilastele.
   Klassikursuse kordajaid Pühajärve Põhikoo-

lis eelneval õppeaastal ei olnud, Otepää Güm-

naasiumis jäi eelmisel õppeaastal I ja II koo-
liastmes üks õpilane ja III kooliastmes kaks 
õpilast klassikursust kordama. Koolikohustuse 
mittetäitjaid nimetatud koolides ei ole.
   Õppekava toetamiseks on koolides moo-

dustatud pikapäevarühmad, kus pikapäe-
varühma teenust pakutakse esmaspäevast 
reedeni. Otepää Gümnaasiumil on õpilasko-
du, õpilaskodu nimekirjas on 29 õpilast, neist 
kümme on riiklikult toetataval kohal. Otepää 
Gümnaasiumis on ka õpiabirühm.
   Mõlema kooli dokumentatsioon vastab 

üldjuhul nõuetele. Suurima puudusena võib 
välja tuua, et protokollid ei olnud vormistatud 
kooli üldblanketile ning otsuste vaidlustamise 
võimaluste kohta puudusid viited. Pühajär-
ve Põhikoolil ei ole vallavolikogus kinnitatud 
arengukava, kooli veebilehel on küll aren-
gukava projekt, kuid seda ei ole volikogus 
menetletud. Otepää Gümnaasiumi arengu-
kava 2009-2014 on vallavolikogu poolt kinni-
tatud. Koolidel on kehtestatud uue õppekava 
üldosa, kuid õppekava lahutamatuks osaks 
olevad ainekavad on alles koostamisel. 
   Pühajärve Põhikoolis on töölepingutes 

fikseeritud õpetajate, ringijuhtide ja pika-
päevarühma kasvataja õppe- ja kasvatustöö 
tunnid ja märkimata on pedagoogide lühen-
datud tööaja kestus. Täistööajaga õpetaja saab 
töötasu 35 tunni eest. Otepää Gümnaasiumis 
on töölepingutes näidatud õpetaja lühendatud 
tööaeg ning vahetu õppe- ja kasvatustöö.
   Pühajärve Põhikoolis ei ole ületunnitöö 

eest tasustamisel järgitud „Töölepingu seadu-
ses“ sätestatud nõuet – tasustada ületunnitöö 
vaba aja andmisega või töötasu maksmisega 
1,5kordselt. Otepää Gümnaasiumis toimub 
ületunnitöö eest tasustamine nõuetekohaselt.
   Mõlemas koolis esineb ebatäpsusi Eesti 

Hariduse Infosüsteemi (EHIS) kantud and-
metes: omistatud ametijärkudes, atesteerimise 
kuupäevades ja täienduskoolituse dokumen-
tide numbrites ning mõne pedagoogi puhul 
märkimata kvalifikatsiooni vastavuses aine 
õpetamiseks. EHISesse on kandmata jaanua-

Teenistusliku järelevalve kokkuvõte
rikuus personali koosseisus toimunud muuda-
tused. Õpetajate poolt antavad ringitunnid on 
kajastatud osaliselt, samuti on kajastatud osali-
selt pikapäevarühma kasvatajate töö.
   Pühajärve Põhikooli atesteerimiskomisjoni 

moodustamisel ei ole kinni peetud kehtestatud 
nõuetest. Mõlemas koolis ei ole atesteeritava 
töö analüüsi koostamisel ja sisekontrolli eest 
vastutava hinnangu andmisel lähtutud haridus- 
ja teadusministri määruse nõuetest. 
   Koolide sisehindamise korraldus on regle-

menteeritud, igal õppeaastal koostatakse kok-
kuvõtted, mis võetakse aluseks üldtööplaa-
ni koostamisel. Sisehindamise aruanded on 
saanud positiivse hinnangu. Mõlemad koolid 
peavad uue aruande esitama 2014. aastal. 
Pühajärve Põhikool oli sisehindamise valdkon-
na pilootkooliks. 
   Koolide õppe- ja kasvatustöö tulemused on 

head, seda kinnitavad riiklike tasemetööde, 
põhikooli ühtsete ülesannetega eksamite tule-
mused, samuti on head Otepää Gümnaasiumi 
riigieksamite tulemused.
   Ettekirjutused on tehtud õppekava ja aren-

gukava koostamise, asjaajamiskorra täiendami-
se, dokumentide vormistamise, kooli veebilehel 
andmete avalikustamise, EHISes ebatäpsuste 
likvideerimise, pedagoogide täiendkoolituse 
tagamise ja pedagoogide nõuetekohase ates-
teerimise kohta, samuti ametikohtade täitmi-
seks kvalifikatsiooninõuetele vastavate peda-
googidega. 
   Pühajärve Põhikoolil on ettekirjutus veel 

töölepingute täiendamise ja ületunnitöö hüvi-
tamise kohta vaba aja andmisega või töötasu 
1,5kordse maksmisega.
   Otepää Gümnaasiumil tuleb teha hooleko-

gu nõusolekul ettepanek pikapäevarühma ja 
õpilaskodu rühma suurema õpilaste piirnormi 
kehtestamiseks. 
   Koolide juhtimine, vaatamata pisipuuduste-

le, on hea, kuid laste arvu vähenemine on teki-
tanud olukorra, kus kahe kooli ülalpidamine ei 
ole majanduslikult otstarbekas ja koolid ei ole 
jätkusuutlikud.

Haridusekspert RUTH ELIAS

Laupäeval, 18. veebruaril toimus Tallinnas 
vabariikliku muusikaolümpiaadi finaal, 
millest võttis osa ka Otepää Gümnaa-

siumi abiturient Helen Aluvee. 
   24 võistleja hulgast saavutas Helen esikoha, 

pälvides seejuures eraldi diplomi olümpiaa-
di ühe osa – parima kirjaliku töö eest. Aprilli 
lõpus esindab Helen Aluvee Eestit ja muidugi 
ka meie väikest Otepääd rahvusvahelisel 
muusikaolümpiaadil. Hoiame talle kõik koos 

kõvasti pöialt, sest selline esinemine on väga 
suur au nii neiule endale kui ka Otepääle. 
   Eraldi tunnustuse osaliseks sai ka Otepää 

Gümnaasium, kes koos Tallinna 21. kooli ja 
Gustav Adolfi Gümnaasiumiga on ainsate-
na pääsenud kõigi kuue muusikaolümpiaadi 
finaali. Oma õpilase edule andis oma panuse 
ka muusikaõpetaja Eve Eljand.

OG meediaklass

Abiturient Helen Aluvee lõikas 
muusikaloorbereid

Pedajamäe küla seekordne vastlasõit 
toimus 24. veebruaril. Vaatamata vesis-
tele ilmaoludele tuli kokku palju rahvast, 

nii suuri kui ka väikseid kelgutajaid. Mäest sõi-
deti alla kõikvõimalike sõiduriistadega, sai teha 

ka sõitu ehtsa reega. Kõige toredamaks osutus 
aga kambakesi rongina mäest alla sõitmine. 
Kuna oli sulailm, kaasasid lapsed täiskasva-
nuid lumekindluse ehitamisse, valmis ka paar 
muhedat lumemeest. 
   Vahepeal sai tühjaks läinud kõhtu täita toeka 

hernesupi, maitsvate lihapirukate ja vastlakuk-
litega, kuum tee ei lasknud külmal kellegi naha 
vahele pugeda. Sooja sai ka mäele süüdatud 
vastlalõkkest, mille ümber külarahvas maailma 
asju arutas. 
   Oli väga tore talvine perepäev. Suur tänu 

neile, kes aitasid kaasa päeva korraldamisele 
ning neile, kes oma osavõtuga tegid sellest 
meeldejääva sündmuse!

HELEENA JÕGI

Meeldejääv vastlapäev Pedajamäe külas

Triin Ojaste U-23 vanuseklassi 
suusatamise MMil
Türgis Erzurumis toimunud juunioride ja U-23 
vanuseklassi põhja suusaalade MMil oli Triin 
Ojaste U23 klassis 10 km klassikatehnikas 11., 
vabatehnikasprindis 17. ja 7,5+7,5 km suusa-
vahetusega sõidus 22. koha.

Suusaorienteerumise Euroopa 
meistrivõistlustelt
Ukrainas, Sumõs toimusid suusaorienteeru-
mise Euroopa meistrivõistlused ja juunioride 
maailmameistrivõistlused.
 Noormeeste (M17) arvestuses sai otepäälane 

Andres Saal lühirajal 14., sprindis 21. ja pikal 
rajal 23. koha.
   Kuna noortele teatevõistlust ei toimunud, siis 

startisid nooremad poisid juunioride MMi tea-
tesõidus ja saavutasid seal 16. koha.

Petangivõistlus Otepääl
24. veebruaril toimus Otepääl Hurda tn petan-
gueplatsil vabariigi aastapäeva turniir petangis 
triodele. Osales 8 võistkonda (Valgast 2, Võrust 
2, Tartust 1, Virumaalt 1, Viljandimaa 1 ja Ote-
päält 1).
   Mängud olid huvitavad ja tasavägised. Lõp-

pjärjestus oli: TRAHTER (Võru), PIKNE 
(Valga), VIRU (Virumaa), SMS (Viljandimaa), 
TARTU (Tartu), AINSOO (Otepää), IIRIS 
(Valga) ja MESI (Võru, eelmise aasta võitja).
   Tänan toetajaid: Jaan Uibo traktoriga, 

Otepää vallavalitsus ja FIE Kalju Saaremäe.
Ürituse korraldaja, Valgamaa SVS liige 

TÕNU AINSOO

Otepää esimest korda Kooli-
tantsu võistlustel
Otepää Avatud Noortekeskuse tantsugrupp 
FeelingGood tantsijad osalesid Koolitantsu 
võistlustel, mis oli üldse Otepääle esimene 
kord sellel võistlusel osaleda. Valgamaa Koo-
litants toimus Valgas, meie tublid noored 
osalesid 7.-9. klasside arvestuses showtantsu 
kategoorias tantsuga “Sina ja mina”. Feeling-
Good tantsijad jäid silma oma kihvtide kos-
tüümidega, ka TV3 uudistes võis meie tant-
sugruppi näha (vaata lähemalt www.noorte-
keskus.otepaa.ee), erilise tähelepanu sai meie 
tantsugrupis ainuke noormees Richard Tuhk. 
Koolitants andis noortele juurde palju enese-
kindlust, julgust ja lavakogemust.

Treener KADRI

Otepää avatud noortekeskuse 
noortesaade “Otepää TV”
Otepää Avatud Noortekeskuse veebruari-
kuu saade on valmis. Siit leiad palju põnevat, 
millega Otepää noored on vahepeal tegelenud. 
http://www.noortekeskus.otepaa.ee/?p=486.

    Saatejuhid: Greta Maria Kivi ja Helen Hir-
vesoo, kaamera: Kadri Orav, toimetaja: Gertu 
Võsu.

Vastlapäev Neljakasemäel

21. veebruaril toimus Neljakasemäel noortele 
vastlapäev. Selgitati välja pikim liug, vahvaim 
isemeisterdatud kelk. Kohapeal moodustati 
võistkonnad, kes omavahel pidasid maha ühe 
vägeva teatevõistluse ja toimus ka köievedu. 
Noored said end kosutada kuuma teega ja soo-
jendada end elava tule lähedal. Kõik võistle-
jad said kenasti auhindadega pärjatud. Üritust 
aitasid korraldada Otepää Avatud Noortekes-
kus, Otepää Gümnaasium, Valgamaa ringkon-
na Otepää jaoskonna Naiskodukaitse, Otepää 
Kultuurikeskus.
   Suur aitäh meie ürituse toetajatele: OtiPubi 

ja Comeback, Otepää Snowtubing, Otepää 
Vallavalitsus.

Pühajärve Põhikooli sulgemist 
arutati kohtutes
27. veebruaril arutas Tartu halduskohus Pühajärve Põhikooli 
õpilaste vanemate kaebust Otepää vallavolikogu otsuse suhtes 
korralda ümber Pühajärve põhikooli tegevus ning liita 1.–3. 
kooliaste (I-IX klass) Otepää gümnaasiumiga ja lasteaiarühm 
Otepää lasteaiaga. Kohtuotsus tehakse avalikuks 7. märtsil Tartu 
halduskohtu kantselei kaudu.
   Kaebuse esitajad taotlesid kaebuse esitamisel esialgse õigus-
kaitse kohaldamist, mis seisnes vaidlustatud volikogu otsuse 
peatamises kuni kohtulahendi jõustumiseni.
   Tartu ringkonnakohtu 28. veebruari määrusega rahuldati 
esialgse õiguskaitse taotlus, mis tähendab, et Otepää vallava-
litsusel puudub õigus kuni kohtulahendi jõustumiseni teostada 
toiminguid Otepää valla haridusvõrgu ümberkorraldamiseks, sh 
lasteaiarühma Pipi liitmiseks Otepää lasteaiaga.

Otepää Vallavalitsus

Muuseumi Miia-Milla-Manda ekspositsioonis loodud tantsula-
vastus “Sina ja mina ja kõik keda teame” annab publikule alates 
4. eluaastast võimaluse koos kahe tantsijaga uurida, kuidas luua 
sõprust ja seda hoida. Lapsed õpivad tantsulavastuse kaudu 
tundma iseennast ja ümbritsevat maailma ning muidugi saavad 
paremaks sõbraks ka tantsu ja teatriga.

8. märtsil kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses  Pilet 2 €.

Tantsuteater Zick 
kogupere tantsulavastus

SINA JA MINA JA KÕIK KEDA TEAME
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Palupera Vallavolikogus 
14. 02.2012:

 Määrati Palupera valla 2011-2013 aastate raamatupida-
mise konsolideeritud aastaaruandeid auditeerima ja OÜ 
PALU-TEENUS majandusaastate aruandeid kontrollima 
OÜ Juristibüroo Fides.
 Otsustati mitte kasutada ostueesõigust Hellenurme 

külas Nurme kinnistu (registriosa nr. 1222640) osas.
 Võeti vastu Palupera valla noorsootöö arengukava 

2012-2020. Arengukava avalikustatakse valla veebilehel 
ja valla noorte veebilehel.
 Toimus uue Jäätmehoolduseeskirja I lugemine.
 Võeti vastu 2012. aasta Palupera valla eelarve kogu-

mahus 957 610 eurot. Reservfondi suuruseks on 9635 
eurot.

Palupera Vallavalitsuses 

14.02.2012 korraldati:
 Tehti otsused „Palupera mõisapargi muinsuskaitse 

eritingimuste ja restaureerimise põhiprojekti koostaja 
leidmiseks” korraldatud riigihankele nr 130617: kvali-
fitseeriti kõik osalenud pakkujad (6) ja pakkujate pakku-
mused tunnistati kõik ka vastavateks (6), kuid edukaks 
otsustati tunnistada OÜ ARC PROJEKT pakkumus, mis 
hindamiskriteeriumi suhtes kõige soodsam, madalaim 
pakkumus - 6864,50 eurot käibemaksuta.
 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust  

korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 15. 
veebruarist kuni 2012. aasta lõpuni.
 Otsustati esitada eduka, Osaühing MIHKEL X hinna-

pakkumisest tulenevalt SA Keskkonnainvesteeringute 
Keskusele taotlus projekti nr 719„Nõuni küla kanalisatsi-
oonitorustiku rekonstrueerimine“ muutmiseks. Projektis 
lisanduks muudatusena uus tegevus Kaasiku reovee üle-
pumpla rekonstrueerimine. SA KIKlt taotletakse summa 
14 438 eurot rahastamist, 2 548 euro ja muude mittea-
bikõlblike kulude ulatuses garanteeritakse omaosalus 
vastuvõetud 2012 aasta eelarves selleks ettenähtud sum-
made ulatuses. 
 Tagastati Räbi külas M.T-ile 0,53 ha suurune elamumaa 

sihtotstarbega Ala-Karbi maaüksus.
 Väljastati ehitusluba Palupera Põhikooli kinnistul 

asuva kuuri rekonstrueerimiseks. Töödega saab aga 
alustada alles rahastaja positiivse otsuse järgselt.
 Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 20 eurot, üks hüvitis 

lapsele prillide ostuks 40 eurot ja üks matusetoetus 130 
eurot.
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PROJEKTID
/Algus OT nr 2/

- MTÜ Tantsuklubi Mathilde korraldas Hellenurme kultuuri-
majas kogu vallarahvale mitmeid tantsupidusid, kus esinesid 
erinevatel õhtutel muusikaansambel Lucille ja segakoor 
U-Tuur, pillimees Heino Koosa, kapell Rukkilill. Tantsuklubi 
sponsoreerisid lisaks toetajatele lihatööstused Edgar ja 
Oskar.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde ansambel Lahe esines lisaks 
koduvalla lavadele Uderna hooldekodus, Otepää kultuuri-
keskuses, Rõngu ja Valguta rahvamajades. 
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde kõhutantsutrupp Marbella käis 
külas Lätis Seda kõhutantsutrupil Arabija, kus esines mit-
meid idamaadehõngulise tantsu viljelejaid. Sealt saadi ka 
Strenči kihelkonnavolikogu esimehelt Janis Petersonilt kutse 
osaleda kohalikul Parvepeol. Lisaks koduvalla lavadele tant-
sisid kõhutantsijad ka Valgas, Otepääl ja Rõngus.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde tantsutrupp Helles esines lisaks 
koduvalla lavadele Rannu Tantsutallad üritusel, kontserdil 
„Kevade tunne“ Valgas, Valgamaa Laulu- ja Tantsupeol Tõr-
vas, memme-taadi XIII lustipeol „Ilus oled isamaa“ Elvas, 
Lõuna-Eesti memme-taadi tantsupeol Otepääl, Kukerpillide 
kontserdil Pühajärve laululaval, 48. Europeadel Tartus, Elva 
laadal „Mesimagus maarjalaat“, eakate festivalil Tallinna Sal-
me Kultuurikeskuses, Taageperas lossis, Uderna mõisas ja 
Valguta rahvamajas.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde lauluansambel Kõueõied esines 
lisaks koduvallale veel Uderna hooldekodus, Rannu Kuldno-
kal ja punklaulupeol Rakveres.
- MTÜ Tantsuklubi Mathilde show-tantsutrupp Muhedad 
näitas oma oskusi Otepää, Rõngu ja Valguta kultuuritemp-
lites. Näitetrupp Muhkel´iga on jätkunud koostöö estraadie-
tendustel.
- Valla pensionäride ühendus tegi ühiskülastuse Räpina aian-
disse ja Mooste mõisakompleksi. Käidi vaatamas viinamar-
jakasvatust, osteti istikuid, külastati savikoda jpm. Koos käidi 
eakate päeva tähistamas Valgas, peeti jõulupidusid ja tehti 
koostööd Tantsuklubiga Mathilde.
- Valgamaa Partnerluskogu konkurss „Väärt kodupaik 2011” 
tõi tunnustuse MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskusele. 
Noortekeskuse noored said peatunnustuse „Parim paik 
noortele 2011” ja seda kogukonnana, kus viimaste aastate 
jooksul on noorte algatusel toimunud positiivseid muutusi 
ja on parandatud ümbritsevat elukeskkonda. Hinnati noorte-
keskuse pere aktiivset ühistegevust, omaalgatust, projektide 
rohkust ja panust oma kodupaiga arengusse. Kingituseks 
saadud õunapuu sirgub nüüd noortekeskuse territooriumil.
- Noortekonverentsil Lahe Koolipäev kuulutati välja Hea 
Eeskuju 2011 eritunnustuse pälvinud noored. Sel aastal said 
nimetatud tunnustuse üle Eestimaa 14 noort (68 kandidaadi 
hulgast). Nende hulgas olid Palupera vallast Nõunist pärit 
Merily Viks ja alles kevadel Palupera põhikooli lõpetanud 
Hanna-Liisa Tamm. Konkursiga Hea Eeskuju tunnustatakse 
koolinoori, kelle pealehakkamine, sihikindel töö ja võime 
kaasa haarata on muutnud meie kodukanti ja elukeskkonda 
paremaks. Auhinnaks tuli Tallinki poolt kruiis Stockholmi.
- MTÜ Eesti Memento Liidu korraldatud konkursile laekus 
Valgamaalt vaid kaks tööd, mõlemad Palupera põhikoolist. 
III vanuseastmes tuli I koht Hanna-Liisa Tamme tööle „Minu 
vanaema perest ja küüditamisest”. Teine töö oli Kaisa Lokilt 
„Palupera kooli endise õpilase Mart Kriidi mälestused õpin-
gutest küüditatud pere lapsena Venemaal”. Tunnustuseks on 
see ka juhendajale Svetlana Varikule, kes innustas ja juhen-
das õpilasi. Hanna-Liisa Tamm sai kutse esineda juuniküüdi-
tamise mälestusüritus-seminaril Tartus Vanemuises.
- 2011 Valgamaa aasta õpetaja tiitli pälvis Palupera põhikooli 
loodusainete õpetaja Tiiu Rohtla.
- Valgamaa suurperede emadest tunnustati Palupera valla 
ema, alati hoolivat ja rõõmsameelset Anne Udekülli oma 
toreda perega. Peres kasvab viis tublit ja töökat last, kellest 
üks on täiskasvanud, kaks käivad koolis ja kaks lasteaias. 
Pereema on ühiskondlikult aktiivne tantsuringe juhendades. 
Suurpere käis president Toomas Hendrik Ilvese ja tema abi-
kaasa Evelin Ilvese vastuvõtul Rahvusooperis Estonia.
- 2011. aastal tunnustati 2010 aasta parimaks lihaveisekasva-
tajaks valitud Margus Keldo Tsura Talu OÜ-st Neeruti külast. 
Maaelu Edendamise Sihtasutuse poolt valiti parimat lihavei-
sekasvatajat viiendat aastat.
- 2011 Valgamaa parima turismitöötaja tiitliga pärjati Räbi 
külast pärit Taagepera lossi müügijuht Kerli Pauskarit.
- Augustikuus toimusid Põlvamaal Kõlleste vallas Krootuse 
mõisapargis Põlvamaa meistrivõistlused Grillimises – Grill-
fest. Põlvamaa parimaks grillijaks sai Valgjärve vald tänu 
Palupera vallast Neeruti külast pärit Esta Märss´i abile. Tema 
fantaasiavooru võidutöö nimi oli „Armastus õhtuse päikese 
vastu”.
- Tartu Ülikooli Teaduskooli korraldatud geograafiaolümpi-
aadilt sai ülevabariigilisele olümpiaadi lõppvooru osalema 7. 
klassidest oma tulemustega VII koha saanud Artur Lõhmus. 
Valgamaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil saavutas sama 
noormees VIII koha.
   Bioloogias on tugev ka Palupera põhikooli 6. klassis õppiv 
Tanel Riivik, kes saavutas oma klassis lausa I koha Valgamaal. 
Ja eks Kaur Nõu IV kohtki on märkimist vääriv. Ega tüdrukud-
ki alla jäänud. Valgamaa piirkondlikul bioloogiaolümpiaadil 
saavutas 8. klasside esindajate hulgast Triin Roodja I koha. 
Artur Lõhmus jäi jagama I-II kohta maakondlikul Nuputa 
võistlusel peastarvutamises. Pranglimises on meil teisigi 
tublisid õpilasi – 1.klass oli Valgamaa parim, Tõrvast toodi 
koju II ja IV koht. Osalemisi erinevatel olümpiaadidel oli Palu-
pera põhikoolil veel hulgaliselt.

- Palupera põhikooli õpilane Argo Jentson saavutas 
A.Russaku nimelisel XIV noorte pianistide konkursil II koha 
muusikakoolide kolmandate klasside õpilaste hulgas. Meie 
klaveriõpilased on tublid esinejad, erinevaid kutseid saadi 
ohtrasti.
- Nobeda kinda preemia sai Palupera põhikooli õpilane Triin 
Tiimann. Grupp õpilasi osales käpiknukkude näidendiga 
„Meie president” V mitteteatrite festivalil Elvas. Valgamaa 
kooliteatrite festivalil saadi III koht.
- Palupera põhikooli noormehed pääsesid finaali Stokkeri 
vabariiklikul veotraktorite võistlusel.
- Eesti Noorteühenduste Liit tunnustas riiklikul konkursil 
meie õpilaste „Poliitilist reklaami Eestis” pääsmetega Vane-
muise etendusele „Mowgli”.
- Neli Palupera põhikooli õpilast said I koha kevadel Valga-
maa Euroopa Liidu infojahil.
- Valgamaa loodusteemalises maastikumängus 5-8 klas-
sidele said kevadel kolm Palupera põhikooli noormeest 
I koha. Ja suvel saadi loodusviktoriini tulemuste põhjal 
pääsmed laagrisse Karula rahvusparki. 
- Spordis saavutas Valga-Valmiera noorte kergejõusti-
kuvõistlustel Illar Raudberg kõrgushüppes III koha, Karl 
Komlev VII koha. Valgamaa „Tähelepanu, start!” võistlustelt 
tuli meie grupp õpilasi III kohale. Valgamaa koolinoorte 
meistrivõistlustelt kabes tõi Paluperra 1.-4. klasside ar-
vestuses I koha Gretten Gelis Vesso, II koha Caroliis Miks; 
5.-6. klasside arvestuses I koha Tanel Riivik ja 7.-9. klasside 
arvestuses I koha Mauri Kozlovski.

Muid ettevõtmisi ja fakte 
- Teele saadeti järjekordne lend Palupera põhikooli lõpeta-
jaid (12). 
- Hellenurme mõisa lasteaiast läks kooliteele 3 tüdrukut ja 
1 poiss. 
- Vallas sündis 10 last, 4 poissi ja 6 tüdrukut. Esiklaps sündis 
3es peres, teine laps 3es peres, kolmas laps ühes peres, 
viies-kuues laps ühes peres ja seitsmes laps ühes peres. 
Lastele pandi nimeks Braien, Kätlin, Liisa, Lisanne, Maria, 
Mario, Marta, Mirtel, Richard ja Steven.
- Vallaelanike arv 01.01.2011 oli 1129, aasta jooksul 
registreeriti 7sündi (3 registreeriti mujal), 14 surma, 
sisseränne valda oli 29 (s.h. 3mujal sünni registreerunut) 
ja väljaränne vallast 35 fakti. Vallaelanike arv seisuga 
31.12.2011 oli 1116. 
- Ja veel: tantsurühm Mathilde tähistas oma 10. sünnipä-
eva, rahvatantsurühm Helles tähistas oma 5. sünnipäeva, 
Nõuni linetantsurühm Oikuimaru tähistas oma 5. sünni-
päeva stiilis „Printsesside, haldjate pidu“, osalesid Lõuna-
Eesti linetantsurühmad.
- Tähistati Palupera mõisakooli 235. aastapäeva.
- Osalesime Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, MTÜ 
Valgamaa Partnerluskogu ja Eesti Maaomavalitsuste Liidu 
töös ning Tartu Maratoni nelikürituse korraldamisel. VVV 
SA tähistas oma 12. sünnipäeva. 
- Algatasime Palupera valla arengukava 2012-2020 
koostamise. Arengukava valmib 2012. Eesti Maaülikooli 
tudengid Heidi Heitur ja Kati Nõuakas koostasid 2011 aastal 
uurimustöö Palupera valla kehtivast arengukavast ja tegid 
omapoolseid ettepanekuid uue arengukava koostamisel.
- Valmis Elva puhkepiirkonna turismiarengustrateegia. 25 
Elva puhkepiirkonna partnerit allkirjastasid septembrikuus 
puhkepiirkonna turismi- ja puhkemajanduse ühise arendus-
tegevuse kokkuleppe. Palupera vallast olid allkirjastajateks 
Agera OÜ/Mesilinnu Saloon, MTÜ Hellenurme Veskimuu-
seum ja MTÜ Paluveski Loomepaik, kes panustavad ka 
rahaliselt puhkepiirkonna arendustegevusse. Palupera vald 
osaleb puhkepiirkonna arengus Vapramäe-Vellavere-Vitipa-
lu SA kaudu ja ise piirkonna avalikult kasutatavaid objekte 
parendades.
- Palupera valla Miti küla Savimäe talu elaniku Taivi Raudse-
pa sulest ilmus raamat “Rahvarõivaste paeluses”.
- Tunnustasime Palupera põhikooli tublisid õpilasi ja nende 
vanemaid (vallavanema ja koolidirektori vastuvõtt mõisa-
hoones). 
- Avatud Hellenurme Noortekeskuses asus noortejuhina 
tööle Deivi Sarapson. 
- Kehtestasime Palupera valla uus üldplaneeringu.
- Korraldati XII Riigikogu valimised Hellenurme ja Nõuni 
valimisjaoskonnas.
- Võtsime vastu Valgamaa omavalitsuste ühtse jäätmekava 
aastateks 2011–2016 ja Palupera valla heakorraeeskirja.
- Jätkati tolmutõrjet riigimaanteede lõikudel, mis on 
majapidamistele väga lähedal ja kus liiklustihedus suur. 
Rekonstrueeriti reoveetorustik Hellenurmes. Neli majapi-
damist vallas said uute mastivimplite ja EKKÜ tänukirjade 
omanikeks. 
- Palupera valla õpilasvedu teostab 2011. aastast hankes 
edukaks osutunud Rivor Trans OÜ.  
- Palupera vallavolikogu esimees Vambola Sipelgas viis 
valla lipu lehvima Aafrika „katusele”, Kilimanjaro 5895 m 
kõrguse Uhuru tippu. 
- Palupera valla rahvaga kohtusid valimisdebatil Anneli 
Viitkin ja Peeter Ernits, külas käis president Arnold Rüütel. 
Palupera mõisakooli külastasid juubeliüritusel üle 200 
vilistlase, endise õpetaja, koolitöötaja. Kooli külastasid ka 
Valga põhikooli õpetajad ning meie head sõbrad ja toetajad 
Rootsist Hans Berg ja Göran Wedin.

TERJE KORSS

PALUPERA VALD ja aasta 2011  (III)

Noorte omaalgatuslikud projektid 
PALUPERA VALLAS

Toetaja projektidel – Valgamaa Partnerluskogu 
Leader Eesti meetme Noorte võimalused maal 
raames.
Toetuse saaja – Hellenurme noormehed (MTÜ 
Avatud Hellenurme Noortekeskus).
Toetus – Õhuhoki All Star 712-9020 ostmine Hel-
lenurme noortekeskuse noortele eesmärgil laien-
dada noorte tegevusvõimalusi. Leader-meetme 
raames antav kohaliku tegevusgrupi toetus. PPIA 
käskkirjaga 8. jaanuarist 2012 eraldati Hellenurme 
noortekeskuse noortele õhuhoki soetamiseks 580 
eurot. Omaosalus 64,52 eurot.
Projekti lõpp – 20.08.2012. a.

Toetuse saaja – Nõuni noored (MTÜ Nõuni Loo-
dus- ja Arenduskeskus).
Toetus – Televiisori ostmine Nõuni noortetoa 
noortele eesmärgil laiendada noorte tegevusvõi-
malusi. Leader-meetme raames antav kohaliku te-
gevusgrupi toetus. PPIA käskkirjaga 8. jaanuarist 
2012 eraldati Nõuni noortetoa noortele televiisori 
ja patjade õmblemiseks riide soetamiseks 639 
eurot. Omaosalus 73 eurot.
Projekti lõpp – 20.08.2012.a.

Paluperas mõõdetakse 
õhusaastet!
13. veebruaril alustas 25 eesti kooli õhusaaste 
mõõtmiskampaaniaga. Võimalus projektis osale-
da on ka Palupera kooli GLOBElastel.
   Eesti Füüsika Selts ja GLOBE Eesti käivitasid 
üldhariduskoolidele suunatud keskkonnaprojekti 
Eesti õhusaaste mõõtmiseks ja uurimiseks, mis 
on esinduslik nii geograafiliselt kui ka erinevate 
asukohatüüpide lõikes. Projektis osalevate koolide 
arv on piiratud 25 koolini. Valgamaalt valiti projek-
tis osalema Palupera Põhikool ja Valga Põhikool.
   Teaduslikel alustel keskkonnamõõtmisi on Palu-
pera kool keskkonnaprogrammi GLOBE raames 
teinud juba kaks aastat.  Nüüd on esmakordselt 
võimalik saada ülevaade oma kodukoha õhu 
saastatusest.
   Programmi raames mõõdame NO2, O3, NH3, 
SO2 ja tahma sisaldust õhus kõigil aastaaegadel. 
Mõõtmistele eelnes põhjalik ettevalmistus nii 
Tartus koolitusel kui ka koolis kohapeal. Tartu 
Ülikooli teadurid koostöös AHHAA keskuse 
lektoritega viisid Palupera koolis läbi 17. jaanuaril 
atmosfääripäeva. Enamikul õpilastel oli võimalus 
jälgida Teadusteatri etendust, mille viisid läbi Anu 
Saarva ja Tarvo Metsnurk. Etendusele järgnes 
teoreetiline õppus ja mõõtmisvahendite tutvus-
tamine Eva-Stina Kerneri juhendamisel 8. klassi 
noormeestele, kes hakkavad õhusaaste projektis 
mõõtmisi tegema.
   Projekti toetab Keskkonnainvesteeringute 
Keskus ning koostööpartneriteks on Eesti Kesk-
konnauuringute Keskus, Tartu Ülikool ja Eesti 
Maaülikool.

ARVET SILK, GLOBE õpetaja

Mis saab siis, kui ema pole 
kodus ja nälg näpistab? 
Meie nüüd teame. Ja et teada saada, toimus meil 
Nõunis noortetoas pühapäeval, 26. veebruaril 
kokanduskursus tädi Tiina juhendamisel. Kõigepealt 
alustasime hügieeninõuete ülekordamisega. Ja kui 
käed korralikult puhtaks pestud, algas kokkamine.
   Neid toite,mida me pidime valmistama hakkama,oli 
kokku 7 ning tehti valmis ka üks tõeline smuuti. Põ-
hiroad jagati kolme käiku: eelroad, põhiroog ja ma-
gustoidud. Nagu algajad kokad ikka, alustati ka sellel 
kursusel valest otsast: magustoidust, kuid meile see 
meeldis. Kokku vaaritati köögis päris mitu-mitu pikka 
tundi. Kogu vaaritamise tulemus oli aga superhea. 
Laud nägi välja uhke ja mis kõige tähtsam – maitses 
hästi. Kibekähku kadusid kõhtu nii lavaððitðipsid, 
tikuvõilevad, pasta, toorsalat, ðokolaadigroissandid, 
puuviljasalat kui ka kookoseküpsised.
   Kõik olid väga rõõmsad ja kiitsid oma tehtud toitu. 
Nagu ühel korralikul söögitegemisel ikka, koristati 
pärast enda järelt ja mindi koju teadmisega: nüüd 
üksi kodus olles küll nälga ei jää.
    Kursus toimus noorte väikeprojekti raames, mida 
rahastas Valgamaa Partnerluskogu ja Palupera vald.
 

JANNE VÄÄRSI

Hellenurme Kultuurimaja Saalis

NELJAPÄEVAL, 

8. märtsil kella 12.00 -16.00

kasutatud riiete müük
(Rootsi,Inglise ja Austria. Kaup igati korralik 

ja igale suurusele.)
Hinnad 10 sendist 3 euroni. 

Uued riided 5 eurot.
Naistepäevaks! Käsitööehted ja kingitused. 

Ei puudu ka üllatused.

Armsad sõbrad!

Olete oodatud pühapäeval, 
18. märtsil algusega kell 14.00 
Nõuni kultuurimajja, et koos 

tähistada meie 

15. SÜNNIPÄEVA. 
Pakume väikest kontserti, kohvi-torti ja 

mõnusat koosolemist kapelliga „Supsti“.

Nõuni kultuurimaja naissansambel 
„Lõbusad lesed“.

Novembris loodud Palupera valla Noortevolikogu sai 
veebruari keskel tehtud sõbrapäeva ja vastlapäeva 
ürituse. Noortevolikogu tegi kindlasti head tööd. Kõik 
algas sellest, kui eelmisel aastal tehti 2012. aasta tege-
vusplaan. Noortevolikogu leidis, et võiks pidada koos 
kõigi valla noortega sõbrapäeva ning ka vastlapäeva. 
Otsutati spikerdada ühest valla külast idee teha filmiöö. 
Nõuni noorte seas tuntust kogunud NÖF-id ehk Nõuni 
Ööfilmid – see meeldib kõigile nõunikatele.
   Kõik mis kavas oli läkski nii nagu minema pidi. Reede 
õhtul koguneti Palupera Pritsikuuri. Pritsikuuris vaadati 
mitmeid filme, mis aga rahvas soovis. Loomulikult ei 
puudunud listist ka õudusfilm, mida peaaegu kõik pun-
nisilmi ootasid. Alguses planeeritud öörahust noorte-
volikogu siiski loobus. Otsustati anda noortele tore öö. 
Tagantjärgi on tore tõdeda, et noored on siiski mõistli-
kud ning läksid enam-vähem normaalselt magama.

NOORTELT NOORTELE – ühine sõbra- ja vastlapäev

   Järgmisel hommikul suunduti Pritsikuurist Nõuni 
kelgutama. Sõideti kõige pikemad liud. Nii mõnelgi oli 
kaasas huvitav sõiduriist ning mäest alla tuldi kõigega. 
Alustades kilekottidest, pepudest ning lõpetades kor-
ralikkude puukelkudega. Nõunis peetavate vastlapä-
evadest ei puudu kunagi ka hobune. Nii ka see kord oli 
kohal hobune ning kõik said saanis sõita nii palju kui 
hing ihkas. Lõpuks söödi ennast vastlakuklitest ja joodi 
mustikasupist end lausa ümaraks ning veeretati end 
tasapisi koju. 
   Noortevolikogu on väga rahul tehtud tööga ning ka 
noorte näost oli näha, et ka nemad olid rahul. Rahvast 
oli üllatavalt palju kohal ning kõik positiivsus annab 
ainult indu, jõudu ja jaksu noortevolikogule tulevikuks. 
Noortevolikogu poolt kõigile kohalolijatele suur ja ras-
vane AITÄH!

MERILY VIKS
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Me tähistame Eesti Vabariigi 94. sünnipä-
eva. Kõik eestimaalased saavad uhked ja 
õnnelikud olla selle üle, et meil on oma 

riik ja me oleme vabad tegema otsuseid selle riigi 
ja rahva oleviku ja  tuleviku jaoks.
   See võib täna juba tunduda enesestmõistetava-

na, sest oleme vabadusega harjunud. Tegelikult ei 
ole see kõik alati nii olnud  ja sellele annab kinni-
tust tagasivaade mitte väga kaugesse minevikku.
   Me oleme väike rahvas ega tohi unustada, et 

asjaolud võivad kergesti muutuda, kui mõelda ja 
käituda hoolimatult. Kutsungi teid üles hoolima 
rohkem üksteisest ja üksteise tegemistest.
   Me kõik saame lisaks oma igapäevategemisele 

teha midagi oma riigi ja kodukoha heaks.
   Tänane päev ja käesolev aasta on meie valla 

rahvale eriline selle poolest, et lisaks vabariigi 
aastapäevale saame tänavu tähistada Puka valla 
juubelisünnipäeva. 13. veebruaril 2012 täitus 
Puka Vallal omavalitsusliku staatuse saamisest 20 
aastat. Nüüd on meie vald jõudnud täiskasvanuik-
ka ja saame öelda, et meie vallal on tekkinud oma 
nägu, traditsioonid ja ka minevik, mis ei ole just 
väga pikk.
   Mäletan üsna hästi meie valla 15. sünnipäeva, 

mis toimus samas majas. Sel ajal oli maja küll pisut 
teistsugune. Tegin tookord tagasivaate meie valla 
arengule. Järjepidevuse säilitamiseks teen seda 
lühidalt ka seekord.
   Mäletan, et planeerisime pikka aega meie valda 

puhke- ja spordikompleksi.
Mäletan ka seda, kus mitmetel Puka rahvamaja 

sünnipäevakõnedes räägiti rahvamaja remondi-
vajadusest. Tõesti, oli pisut piinlik maja seisundi 
pärast, kuid selgitasin alati, et töö selle eesmärgi 
nimel käib.
   Täna ma õnneks enam piinlikkust tundma ja 

selgitama ei pea. Meie 2007-2012 aastase peri-
oodi sisse mahubki suurprojekt nimetusega Puka 
puhke- ja spordikompleksi valmimine. Nii nimeta-
ti seda maakonna arengukavas.
See koosneb staadionist, vabaõhulavast, suplus-

kohast, rahvamajast ja viimase aja ideena loodud 
pritsumehe pargist. Pritsumeeste teemal täna eriti 
rääkida ei tahaks, sest sellega on rohkem muret 
kui rõõmu ja meil on lõpuks siiski pidupäev. Staa-
dionile valmis sellel perioodil saadionimaja ning 
valgustus.
   Olulised muutused on toimunud Puka Kesk-

kooli ümber. Korrastatud on kooli park ja sellele 
antud palju uusi kasutusvõimalusi. Ameerika saat-
konna abiga sai uue katuse kooli vanem õppekor-
pus. Koolis on valmimas sisespordikompleks koos 
jõusaaliga. Tööd osaliselt veel käivad ja ootavad 
lõpetamist.
   Pukka on loodud uue teenuse kasutamise või-

malus, see on külmkamber ja ärasaatmisruum 
lahkunutele Puka Aianduse ja Mesinduse Seltsi 
majas.
   Ehitatud on mänguväljakuid ja kiikesid nii Puka 

alevikku kui ka Aakresse, Komsile ja Kuigatsisse. 
Kuigatsis on 5 aasta tagusega võrreldes toimunud 
olulised muutused. Remonditud on raamatukogu 
ja aktiivne ehitustegevus käib külamaja korrasta-
misel. Hoone on saanud palju oma muinsuskait-
selisest väärtusest tagasi. Palju tööd on tehtud 
Kuigatsi külaplatsi rajamisel ja tiigi korrastamisel. 
Täna on see juba kena paik puhkamiseks.
   Möödunud aastal tehti kõige rohkem töid 

Aakre külas, uue ilme sai Aakre rahvamaja ja raa-
matukogu maja. Nüüd on väljast kõik uus, kuid 
järgmised tegevused saavad olema juba majas 
sisemuses.
   Meie valla ühes looduslikult kaunimas kohas, 

Vooremäel rajati juurdepääs Võrtsjärvele. Mida 
see tähendab? Läbi soo ja rägastiku ehitati paadi-
sild ja korrastati juurdepääsutee. 
   Sammhaaval oleme uuendanud veetrasse, peagi 

läheb rekonstrueerimisele üks puurkaev.
    Loetleda võiks veel paljusid väiksemaid tegevu-

si, teisiti öeldes – betooni on pandud raha, kuid see 
on meile kõikidele kindlasti väga vajalik. Lisaks 
kõigele teeb head meelt, et ka inimeste aktiivsus 
on viimasel viiel aastal tõusnud.
Mäletate heakorratalguid, kus koos tegime ära 

tohutu töö! 
   Seltside tegevus on muutunud aktiivsemaks ja 

tugevamaks ning seltsid suudavad osaleda projek-
tides. Ringide tegevus on aktiivne, on lisandunud 
uusi juurde, ühiselt korraldame laagreid lastele 
jne. 
   Meie spordi- ja kultuurirahvas osaleb üritustel 

ja võistlustel nii kohapeal kui ka kaugemal ning 
nad on edukad.
   Kas meile nii tuttav kõrvaltvaataja roll ja suhtu-

mine on muutumas? Sellele annab arutust aeg.
   Kui läheneda meie tegevusele põllumehetar-

kusega, siis tundub, et seeme mis on külvatud, 
on osutunud elujõuliseks ja loodame, et lähiajal 

saame lõigata just seda, mida ootame. Vanasõna 
ju ütleb: mida külvad, seda lõikad.
   Selleks, et külv õnnestuks, on vaja abilisi, meie 

vallas on neid jagunud.

Valla tänukirjad anti alljärgnevatele 
inimestele: 

Andrus Renter – saavutas korvpallivõistkonnaga 
Puka Sokud veteranide maailmameistrivõistlustel 
3. koha. Aitas kaasa jõusaali sisustuse hankimisel.

Aili Popp – osales jahilaskmise Euroopa meistri-
võistlustel ja saavutas esimese koha.

Ene Aigro – osales veteranide maailmameistri-
võistlustel ja saavutas suusatamises teise, kolman-
da ja neljanda koha.

Õnne Paimre – Kuigatsi külaseltsi eestvedaja ja 
arendaja. Projektide kaasabil Kuigatsisse külaplat-
si ja külamaja rajamise eestvedaja. Lisaks tänukiri 
pikaajalise töö eest Kuigatsi raamatukogu juhata-
jana.

Kunnar Vahi – Puka Spordiklubi eestvedaja. Puka 
spordiklubi abiga ehitati  Puka staadioni juurde 
staadionimaja ja valgustus.

Anneli Uffert – Puka kooli vilistlaskogu eestveda-
ja. Vilistlaskogu abiga korrastati koolipark, kuhu 
rajati tervisespordi paigad ja rajad, lehtla ning 
noorte unistus – rulapark. 

Evelin Pung – Puka Naisseltsi eestvedaja. Koos-
töös naisseltsiga on rajatud mänguväljakud 
Aakresse ja Pukka. Kiigeplatsid rajati Komsile ja 
Pukka. Naisseltsi kaasabil korrastati ja rajati Prit-
sumehe park. 

Arno Kangro – Aakre Külaseltsi esimees. Küla-
seltsi eestvedamisel on korraldatud Aakres küla-
päevi ja korrastustalguid.

Eha Kallis – Puka Aianduse Mesinduse Seltsi 
eestvedaja. Koostöös lahendati pikaajaline mure 
ja loodi surnute hoidmiseks ning ärasaatmiseks 
külmkamber ja ruum.

Elle Luik – algatas Kuigatsis kabeturniiri, mis on 
nüüd tuntud üle vabariigi, korraldab turniire igal 
aastal. On ise aktiivne kabetaja ja mitmekordne 
maakonnameister sellel alal.  

Esti Kittus – Puka Kunstikooli looja ja direk-
tor. Ta on korraldanud lisaks tööle kunstikoolis 
kursusi täiskasvanutele ja keraamikapäevi valla-
päevadel. Esti on ise aktiivne kunstnik ja osaleb 
näitustel ning väljapanekutel oma töödega nii 
koduvallas kui ka väljaspool valda.

Maris Kärson – on aktiivne tervisespordi edenda-
ja. Tema eestvedamisel on pikka aega tegutsenud 
täiskasvanutele võimlemisring. 

Kristjan Moorast – on jalgpallitreener ja aktiivne 
kodanik. Kristjani kaasabil hakati Pukas õpetama 
jalgpallimängu ja nüüd esindab meie valda mitu 
võistkonda. On aktiivne mälumängur ja osaleb 
valla võistkonnas mälumänguturniiridel.

Kalev Lõhmus ja Kaimo Vahtra – algatasid möö-
dunud aastal kahe valla lastelaagrite korraldamist, 
milles osales üle 100 lapse. On otsustatud laagrite 
korraldamist jätkata. 

Anti Vasar – korraldas möödunud aastal Pukas 
kolm maakondlikku korvpallilaagrit eri vanuses 
lastele. Laagrid olid populaarsed ja neid on kavas 

Mõtteid Eesti Vabariigi 94. aastapäeval ja 
Puka valla 20. sünnipäeval

Omaloomingu konkurss 
„Minu kodukoht Puka”
Puka vald tähistab tänavu oma 20. aastapäeva. Sel 
puhul kuulutab Puka raamatukogu välja omaloo-
mingu konkursi teemal „Minu kodukoht Puka”.
   Töid võivad esitada nii praegused kui ka endised 
Puka valla elanikud. Oodatud on jutukesed, 
luuletused ja joonistused. Võistlus toimub viies 
vanuserühmas – eelkooliealised, I – VI klass, VII 
– XII klass, noored kuni 30 aastat, vanemad kui 30. 
Iga vanuserühma parimale paneb raamatukogu 
välja auhinna.
   Tööde esitamise viimane tähtaeg on 30. sep-
tember 2012, tööde arv ühe inimese kohta pole 
piiratud.
   Loomingu võib saata:
1. Puka raamatukogu, Kooli 6, Puka, Valgamaa, 
67217
2. Meiliaadressile raamat.puka@mail.ee
3. Tuua isiklikult raamatukokku.
   Töödele lisada järgmised andmed: ees – ja pere-
konnanimi, vanus, telefoninumber, aadress.
   Ootame rohkearvulist osavõttu!

ENE MARKOV, Puka raamatukogu

Puka rahvamajas
 10. märtsil kell 20.00 

NAISTEPÄEVAPIDU. 

Esinevad U-Tuur ja Aakre ning Hellenurme 
taidlejad. 

Pääse esimesel tunnil 3 eurot, 
hiljem 5 eurot. 

Tantsuks ansambel Melody. 
Info tel 527 4812

Eesti Põllumajandusmuuseum kutsub nõukogude 
ajal maakinosid külastanud inimesi kirja panema 
oma mälestusi maakinovõrgu tegevuse kohta.
Küsimused allpool on mõeldud kirjutamisel pide-
punktideks, oodatud on nii vabas vormis kirjutised 
ja võimalikud on ka intervjuud.

Kus näidati filme ja kui kaugel asus see koht Teie 
kodust?
Kui tihti seal filme näidati ja kui sageli vaatasite 
Teie?
Milliseid üritusi toimus enne või pärast kinose-
ansse (tantsuõhtud, loengud, pallimängud jne)? 
Kui olulised need inimestele kinoga võrreldes 
olid?
Milliseid teisi võimalusi kokkusaamiseks leidus 
ümbruskonnas?
Kust saite informatsiooni filmide toimumise 
kohta?
Kas rahvas sai filmide valikul ise osaleda? Millised 
mängufilmid inimestele kõige rohkem meeldisid, 
nimetage kõige enam meeldejäänud filmid?
Mida mäletate kinomehhaanikutest, kinovõrgu 
ühiskondlikest organisaatoritest?
Millistel kellaaegadel toimusid seansid? Kas neid 
toimus ka hommikuti?
Kas korraldati temaatilisi linastusi või festivale? 
Milliseid?
Milliseid populaarteaduslikke ja harivaid filme 
näidati? Kas neid näidati ainult enne mängufilme 
või oli neist ka eraldi programme?
Mida mäletate põllumajandusteemaliste filmide 
kohta? Kas majandid tellisid neid eraldi esitus-
teks? Kas neist oli kasu?
Kas Teie piirkonnas tegutses valgusleht (käsitsi 
filmilindile kirjutatud teateleht, mida esitati enne 
filmiseanssi ekraanil)? Millist informatsiooni see 
vahendas?
Kuidas kinovõrk ja kinoskäimine aja jooksul muu-
tusid? Mis muutus, kui hakkas levima televisioon?

Oodatud on ka fotod, kinopiletid, plakatid jne.
Vastused palume saata hiljemalt 1. septembriks 
2012. a. aadressil Eesti Põllumajandusmuuseum, 
Pargi 4, Ülenurme vald, 61714 Tartumaa või kaarel.
vissel@epm.ee.
   Kogumise tulemused tehakse teatavaks 22. 
novembril.

Meenutagem oma 
kunagisi 
kinoelamusi!

jätkata. Lastelaagrite vastu on huvi järjest kasva-
mas.

Mati Plaat – on Puka kooli korvpallitreener. Puka 
korvpall on maakonnas tuntud pikka aega ja Mati 
on selles üks „süüdlane“. Meie noored on aastaid 
olnud edukad maakondlikel ja ka vabariiklikel 
võistlustel. Ta on süstinud spordipisiku paljudesse 
noortesse.

Evald Raidma (pildil) – on meie rahvamaja-
des ringijuht. Ta tuli meie valda elama hiljuti ja 
oli kohe valmis kultuurielus kaasa lööma. Nüüd 
juhendab ta Puka meesansamblit, Puka nais-
ansamblit ja ansamblit U-duur. Ta on aktiivselt 
löönud kaasa nii vallapäevade kui teiste kultuu-
riürituste korraldamisel.

Eva Kosk – on Puka Keskkooli rahvatantsuõpe-
taja. Ta on juhendanud noori huvilisi palju aastaid 
ja võtnud osa maakondlikest ning vabariiklikest 
üritustest. Eva on koos oma rühmaga pääsenud 
korduvalt laulu ja tantsupeole.

Helmuth Reidolf – on Puka rahvamajas filmide 
näitaja. Helmuth on seda tööd teinud südamega 
nii pikka aega, et inimesed ei kujuta enam teisiti 
ettegi. On Puka kino elav kroonika. 

Keidi Possul ja Juhan Kärson – on noorema 
põlvkonna esindajad ja tegelevad tehnikaspordi-
ga. Nende eestvedamisel ja korraldamisel toimu-
vad teist aastat  Puka vallas rahvusvahelised moo-
torsaanide võistlused. Osalejaid on kavandatud 
sellel aastal  üle 90 võistleja.

Ilme Hõbemägi, Tiina Trees, Õnne Paimre, 
Riina Siik, Ene Markov, Helgi Pung,  Lea Trees, 
Marika Uibo, Airin Hermann, Adu Kurg, Anita 
Kallis, Lea Madissov, Reili Kangro, Rein Uint, 
Endel Jõesaar, Andres Orastu, Klara Laas – neid 
tunnustati enam kui kümne aastase töö eest Puka 
Vallavalitsuses ja allasutustes.  

Ants Manglus – tegutseb Puka vallas ehitus 
ja arendusspetsialistina. Tema juhtimisel on 
algatatud palju olulisi projekte, ta on osalenud 
mitmete tegevuste elluviimisel. Tema tööpanus on 
olnud oluline ja märkimist vääriv tänukirjaga.

Lembit Villem, Toomas Tiidt, Karin Kõrgesaar, 
Heldur Vaht – on olnud Puka Vallavolikogu esi-
mehed alates esimestest valimistest.  

Tiiu Konrad, Kaul Konrad ja Elve Danilson – on 
endised Puka valla pikaajalised töötajad. Tiiu 
Konrad oli Puka valla loomisel esimene vallava-
nem. 

Liidia Saarmann – on Puka kooli õppealajuhata-
ja. Ta aitas kaasa Puka Keskkooli vanema õppe-
korpuse katuse remondiks vahendite hankimi-
sele.
   Meie vald edeneb tänu tublidele inimestele. 
Head vabariigi 94. aastapäeva ja Puka valla 20. 
sünnipäeva teile kõigile! 

Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Kolleegid vallavalitsusest tänavad 

vallavanem 

Heikki Kadajat, 
kes on valda juhtinud 

1993. aastast. 
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AMETLIK INFO

Muudatused sünnitoetuse 
maksmises Sangaste vallas 

22. detsembril 2011 ja 3. veebruaril 2012 võttis 
Sangaste Vallavolikogu vastu määrused, mis 
muudavad senist vallapoolse sünnitoetuse maks-
mise korda. NB! Uus kord hakkab kehtima ainult 
alates 1.01.2012 sündinud lastele! 
   Uue korra järgi hakkab Sangaste vald maksma 
sünnitoetust kahes osas: sünni registreerimise jä-
rel 128 eurot ning lapse 18-kuu vanuseks saamise 
järel 192 eurot (kokku 5006 eesti krooni). 
   Sünnitoetuse esimese osa saamiseks esitatud 
tingimused ei ole muutunud – toetuse saab 
lapsevanem, kui lapse sünnijärgse elukohana 
registreeritakse Rahvastikuregistris Sangaste 
vald (nn. sissekirjutus) ning kumbki vanem ei 
saa sünnitoetust mõnest teisest omavalitsusest. 
Lapse elukoha sünnijärgseks registreerimiseks 
on vajalik, et vähemalt üks vanematest (eelkõige 
ema) oleks Sangaste valla elanik enne lapse 
sünni registreerimist. Kui lapsele pannakse nimi 
Sangaste vallamajas, saab sünnitoetuse avalduse 
esitada kohe. Juhul, kui sünd registreeritakse mu-
jal (nt Valga Maavalitsuses), tuleb avaldus esitada 
eraldi ning lisada koopia sünnitunnistusest. 
   Sünnitoetuse teine osa määratakse lapseva-
nemale pärast lapse 18 kuu vanuseks saamist 
(selline vanusepiir valiti, kuna just siis lõppeb 
vanemahüvitise saamise aeg), selleks tuleb 
pärast lapse 1,5 aasta sünnipäeva esitada uus 
avaldus.    
   Teise osa saamiseks on aga olulised järgmised 
asjaolud: 
1) sünnitoetuse teise osa saavad vaid need lap-
sed, kes on saanud ka esimese osa (so. vahepeal 
meie valda kolinud pered seda toetust ei saa); 
2) lapse elukoht rahvastikuregistris ei tohi olla 
vahepeal muutunud ehk lapse sissekirjutus peab 
olema pidev (so. vahepeal ära kolinud pered seda 
toetuseosa ei saa); 
3) sünnitoetuse teise osa avalduse saavad esita-
da vaid need pered, kelle lapsed sünnivad alates 
1.01.12 ehk kõige varem 2013. aasta teisel poolel. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Kui kuulutati, et tänavu on Tartu Marato-
ni avatud sõiduga loomisel uus traditsioon 
Tartu Teatemaratoni näol, ei peetud pikalt 

aru ja leiti, et see oleks tore võimalus kesaagrolas-
tel veeta koos sportlik pühapäev. Kesa-Agro võis-
tkonnas sõitsid noor hiidlasest veterinaar Viljar 
Sedrik, Venda Vihmann, meisterkündja Indrek 
Zilensk ja iga töö peale meister, mehhaanik Hen-
drik Zimbrot.
   Kui noored kesaagrolased (nii kutsutak-

se omakesis töötajate lapsi, kes suvel agaralt 
Kesa Agro töödes kaasa löövad) kuulsid, et isad 
lähevad teatesõidule, pandi oma meeskond ka 
kirja. Selles meeskonnas sõitsid Kristjan Kalbri 

(momendil teenib aega Kuperjanovi pataljonis), 
Madis Vihmann, Hans Zimbrot, Mikk Vihmann). 
Mingit võistlust vanade ja noorte vahel ärapane-
mise mõttes ei olnud, aga sõbralikult anti ükstei-
sele teada, kumb võistkond parajasti ees on. Jaan 
Bõstrov oli autojuht ja meeste sõidutaja teateva-
hetuspunktide vahel. 
   Lõppkokkuvõttes saavutas Kesa-Agro 90. koha, 

aeg oli 4:52.56 ja kõik mehed olid rõõmsad, et 
suutsid võimetekohaselt sõita. Noored lõpetasid 
20 minutit varem ja tunnistasid, et põllumeestest 
isad on tõesti visad suusatajad. Müts maha nende 
ees! Võistluspinget jagus ju viimase etapini, sest 
esimese ja kolmanda etapi võitsid „vanad”.

Kesa-Agro meeskonnad teatemaratonil

Pildil vasakult: Hendrik Zimbrot, Indrek Zilensk, Mikk Vihmann, Hans Zimbrot, Madis Vih-
mann, Venda Vihmann ja Kristjan Kalbri. Pildilt puudub Kesa-Agro esimese etapi sõitja Viljar 
Sedrik.

Sel aastal tähistasime esmakordselt Eesti Va-
bariigi sünnipäeva Sangaste kirikus. Usun, 
et need, kes kohal olid mõistsid, miks.

   Kirikus lihtsalt kõlab muusika suursugusemalt, 
pühalikumalt ja pidulikumalt. Regina Salumäe 
alustas ja lõpetas kontserdi a capella lauluga „Mu 
süda, ärka üles”. See oli nii võimas ja emotsio-
naalne, ent kultuurimaja madala lae all oleks liht-
salt kaduma läinud. Sama on koorimuusikaga. 
Külma kirikut trotsisid vapralt Keeni Põhikooli 
lastekoor Anu Varese, solistid Janely Käärik, Egle 
Praosk ja Siiri Linde Kristina Minajevi juhenda-
misel, Tõlliste-Puka-Sangaste Ühendkoor Margit 
Aigro-Siibaku taktikepi all ning vapper Koidu 
Ahk võlus akordionil imelisi viise.
   Pidupäevatervituse lausus Sangaste Püha 

Andrease Koguduse õpetaja Ivo Pill ning päevale 
lisas pidulikkust kolme noore neiu tänamine. San-
gaste valla avatud noortekeskus SVANK tänas 
vabatahtliku töö eest Kerli Kõrkjast, Siiri Lindet 
ja Egle Praoskit. Rahalise preemia tublidele ja 
aktiivsetele noortele panid välja meie oma valla 
ettevõtjad, mis näitab ilmekalt, et meie põhilised 
tööandjad usaldavad noori ning nad usuvad, et 
töökad ja ettevõtlikud noored väärivad tunnus-
tust  ja esiletõstmist. 
   Kõigile kohalviibijatele oli kaetud tänulaud 

Sangaste seltsimajja. Pidupäevale kohast karaskit 
ja kamavahtu pakkus esinejatele ja pealtvaataja-
tele meie asendamatu koostööpartner, Sangaste 
Rukki Maja.

MERLE TOMBAK

Vabariigi teistmoodi sünnipäevValmib noorsootöö 
TUGITEENUSE plaan
Projekt „Urvaste ja Sangaste noorsootöö tegevuskava väl-
jatöötamine“ hakkab lõppema. Meie 3liikmeline meeskond 
on korraldanud mitmeid kohtumisi ning viinud läbi 20 sü-
vaintervjuud, et täpsemalt teada saada, mis on noorsootöös 
need probleemid, mida üks MTÜ kohaliku omavalitsuse, 
noortekeskuse ja kooli partnerina saaks aidata lahendada.
   Selgus, et palju muresid nii noortel, vanematel kui ka 
õpetajatel on seotud omavaheliste suhtlemisraskuste 
ning sügavama usalduse puudumisega. Tegelikult on nii 
noored, lapsevanemad kui ka õpetajad kooli ja noorsootöö 
teemal meeleldi valmis kaasa rääkima ja tegutsema. Noored 
sooviksid võtta rohkem vastutust ja õppida end paremini 
väljendama. Lapsevanemad soovivad dialoogi kooliga ning 
omavahelist suhtlust. Õpetajad on väsinud, vajavad nii oma-
vahelist lõõgastavat suhtlust kui ka asjatundja abi, et osata 
probleemidega toime tulla. Seega on puudus noori aktivee-
rivast ja kogukonda sidustavast noorsootöö tugiteenusest. 
   Meie projekti lõpuks valmib tegevuskava, mille abil saame 
ellu viia juba päriselt noortele, õpetajatele ja lapsevanema-
tele mõeldud tegevusi – teemaõhtuid huvitavate külalistega 
läbi terve aasta, koolitada välja lastelaagrite juhid ning kas-
vatajad ning katsetada ka päris uutmoodi laagrit. Seda kõike 
küll ainult siis, kui MTÜ Tugitare poolt esitatav jätkuprojekt 
toetust saab. 
   31. jaanuaril oli see huvitav päev, kui tegime kaheksa 
Urvaste ja Sangaste vallatöötaja ja aktivistiga pisikese 
ringsõidu, et uurida, kuidas töö noortega ning kooli ja kogu-
konna side mõnes paigas toimib.

Põnevad kohtumised mitmel pool
Esmalt kohtusime Võrus MTÜ Lahedad Naised Lahedalt 
mootori Helle Kiviga. Hellel on Põlvamaalt oma kodukülast 
noortekeskuse rajamise ja selle juhtimise kogemus. 5 aastat 
tegutsenud  keskus jäi aga tühjalt seisma, kuna piirkonnas ei 
leidunud inimest, kes sellega edasi võinuks tegelda. Samas 
suhtus ka vald sellesse ükskõikselt  ega soovinud olukorrale 
lahendust leida. Nüüd on Võrru kolinud ja projektimajandu-
ses jätkanud Hellel käsil juba palju suuremad ettevõtmised 
ka noorsootöö osas – äsja lõppes näiteks 3 aastat kestnud 
projekt Põlva- ja Võrumaa õpi- ja käitumisraskustega noor-
tele.
   Ringreisi lõpetasime hirmkülmas Kääpa vanas koolimajas, 
kus meid tervitas sooja naeratusega Kati Orav. Kati ja tema 
abikaasa Ingmar juhivad MTÜd Kating Noored, kes on Lasva 
valla koostööpartneriks noorsootöö korraldamisel valla 
külades. Kati tõdes, et tasemel noorsootöö jaoks napib 
nii raha kui ka noorte endi pealehakkamist. Vahel jätab ta 
otsad meelega lahtiseks, et noored hakkaksid ka ise midagi 
korraldama. Kati usub, et kui Kääpa „Uma Tare“ remont 
saab tehtud ning terve maja on noorte päralt, läheb noorte 
innustamine lihtsamaks. Noortega toimetab ta praegu 
mitmes külakeskuses.
   Nii Helle Kivi kui Kati Orav leidsid, et noorsootöö tege-
miseks tuleb leida ennast kehtestada oskav ja võimalusel 
noorsootööd õppinud inimene ja tema rasket tööd peaks 
piisavalt tasustama. 

Ka kool voolib isiksust
Nende kahe kohtumise vahele jäi Rosma Johannese kooli 
ja lasteaia külastus, kuhu sattusime just Kuupeo ajaks. Neil 
kuu lõpul toimuvail pidudel näitavad lapsed üksteisele ja 
õpetajatele-lapsevanematele, mida nad vahepeal on uut 
õppinud. Oli igavesti vahvaid laule ja luuletusi, sõnamänge 
eesti, inglise ja vene keeles. Kõigil ülesastumisel oli lastele 
toeks klassiõpetaja kas kaasalugemise või pillimänguga. Eks 
ole ju lapse koolielu palju kindlam ja turvalisem, teades et su 
esimene õpetaja jääb sinu klassijuhatajaks kuni 8. klassini.
   Ka klassiruumid ning laste käelised tegevused lähtuvad 
Rosmal laste emotsionaalsest ja kehalisest arengust. Nii on 
algklassid värvitud looduslike värvidega hästi soojades ja 
rõõmsates toonides sellepärast, et väikesed lapsed oman-
davad kõike läbi emotsioonide. Vanemate laste klassiruumid 
on jahedamates, rahulikumates toonides, sest see soodus-
tab mõtlemist ja analüüsimist.
   Käelist tegevust alustavad lapsed pehmetest materjalidest 
– lõngast, savist. Käte tugevamaks muutudes jõutakse puu-
tööni ning lõpuks kuni kiviraiumiseni välja. Nii eri käsitöö-
liikide kui ka kunstiga tegelevad poisid ja tüdrukud ühtviisi. 
Ja pildid klassiruumide seintel on tõeliselt ilusad. Nagu ka 
õpetajate kujundatud tunnistused – igale lapsele ainulaadse 
pildi ja õpitulemuste kirjeldusega, milleks võib vabalt olla ka 
näiteks luuletus. 

Vanemad ja kool astuvad ühte jalga
Muusikaklass on tulvil põhiliselt käsitsi valmistatud pille, 
mida igal võimalusel ka kasutatakse. Otse koolimaja vastas 
asuva lasteaia teevad õdusaks nii hoone väärikas vanus, 
natuke Segasumma suvilat meenutav  kodune olemine kui 
ka see, et siin on köök, kus valmivad kooli ja lasteaia toidud. 
   Rosma waldorfkooli asutajad olid lapsevanemad, kes 
on ühtlasi kooli arengukava vedav jõud. Ka nelja aasta 
eest alustanud Vanemate kool on nende endi algatatud. 
„Vanematel puudub teadmine lapse arengust,“ tõdevad 
õpetajad isegi Rosmal. Kas ei peitu siin paljude probleemide 
põhjused?
   Kuigi näib, et 1989. aastal rajatud Rosma koolil on asjad 
läinud üha ülesmäge ning peagi loodetakse avada veel 
kolmaski lasteaiarühm, siis tegelikult  ei olnud koolielu mõni 
aasta pärast avamist sugugi nii helge. Alguse entusiasm oli 
kadunud. Päästerõngaks osutus uue lapsevanemate põlv-
konna pealekasvamine, nemad peavad koolielus osalemist 
juba endastmõistetavaks.

AIRI HALLIK-KONNULA, projekti juht, 
Urvaste Külade Selts

Tagasiside osalejatelt

Urvaste abivallavanem Avo Kirsbaum: Helle Kivi 
sõnadest jäi enim kummitama nende rajatud noorte-
keskus, mis sai küll valmis aga õigesti toimima ei ha-
kanudki. Kuidas meil selline asi toimima hakkaks ja ka 
püsima jääks! See on nagu koolis viie saamine, seda 
on võimalik saavutada, aga järjepidevalt viisi saada 
nõuab suurt pühendumist ja järjepidavust. Rosma 
koolis oli väga tore vastuvõtt, kus sattusime kuukont-
serdile. Troikatants, milles osalesime oli väga vahva. 
Minu jaoks täiesti uus kogemus, teistmoodi saab ka! 
Kääpal oli küll külm, aga tundub et ühel päeval, kui 
see maja valmis saab, siis võib kadedust tunda. Ne-
mad lähevad seda teed, et pühendavad ennast ühele 
noortekeskusele, mõtlemise koht... Samas sain noor-
sootöötaja jutust aru, et justkui neil mingi tegevus 
käib, aga meil... Nii ongi hetkel mõttes, et meil peaks 
ka mingi kava või plaan olema.  ENTK (Eesti Noorsoo-
töö Keskus) kutsub osa võtma noorsootöö kvaliteedi 
hindamise projektist, mis toimub veebruarist juunini 
2012.
Uue-Antsla rahvamaja ringijuht Anita Tretjak: 

Ringsõit oli igati huvitav ja minu jaoks uudne. Ini-
mesed, kellega tollel päeval kohtusime, olid rõõm-
sameelsed, aktiivsed ja kogemusrikkad. Huvitav on 
kuulata, kuidas miski alguse sai, kuidas on praegu-
seni tegutsetud ja millised on tulevikuplaanid ja 
ootused. Siiski hämmastas mind kõige rohkem Ros-
ma kooli külastus, sealne õhkkond ja inimesed on 
veidike teistsugused, kui oleme harjunud nägema. 
Õpetajate ja õpilaste vaheline side on tugev ja kõiki 
koheldakse samaväärselt. Teistelt sain aga mõnin-
gaid mõtteid, kuidas võiks arendada noorte tegevust 
Urvaste vallas.
Kuldre Kooli hoolekogu esimees, projektimees-
konna liige, Merle Tombak: Kõige rohkem kõnetas 
kindlasti Rosma kooli külastus. Imetlusväärne, et 
kooli juhivad lapsevanemad. Lapsevanemate panus-
tamine on loomulik ja elementaarne. Et kui midagi 
tehakse, teeb kõikseemees – viimne kui õpilane ja 
õpetaja on protsessi kaasatud. Milles seisneb „sa-
ladus“, et tavakoolis puudub koostöö kooli ja kodu 
vahel? Miks vanemad ei ole nõus vabatahtlikult ja 
hea meelega panustama koostöösse? Millal ja miks 
on tekkinud taoline lõhe?

Urvaste Külade Seltsi projekti „Urvaste ja Sangaste noorsootöö 
tegevuskava väljatöötamine“
toetavad Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Šveitsi Vabaühenduste Fond. 
Õla panevad alla ka partnerid Sangaste ja Urvaste vald.

Noored tungivad õlletehasesse!
11. veebruaril käisid Sangaste valla noored A Le 
Coq̀ i tehases tutvumas tehase tööga ja AHHAA 
Teaduskeskuses aega veetmas.
   Tartus õlletehases võttis meid vastu vana 
õllemeister Ilmar, kes tutvustas meile õlletehase 
tööd. Kahjuks sellel päeval tehases tootmist ei 
toimunud, sellegi poolest olin noored ärevil. Väga 
huvitav oli ekskursioon õllemuuseumi, kus Ilmar 
tutvustas vana tehnikat, hiljem saime proovida 
värsket limonaadi.
   Teaduskeskuse külastamine tekitas erilist äre-
vust ja mitte ainult noorte seas vaid ka noorsoo-
töötajate seas. Kõige populaarseim atraktsioon 
oli kindlasti õhu jalgratas ja pildikabiin. Poisid 
tundsid huvi rallimängu ja maa-aluse liftisõidu 
vastu
   Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse külastus-
ed erinevatesse ettevõtetesse ja asutustesse on 
toetuse saanud ESF hanke Eesti ANK poolt.

Sangaste ANK noorsootöötaja DEA MARGUS

Osavõtt õpetajate streigist
Keeni Põhikooli õpetajad ja töötajad osalevad 
üleriigilisel Eesti Haridustöötajate Liidu poolt 
väljakuulutatud streigis 7.-9. märtsil 2012. a.
   Keeni Põhikoolis toimub 1-päevane streik 7. 
märtsil 2012.a.
   Meie kooli õpetajad ja töötajad osalevad strei-
gis seetõttu, et Eesti Vabariigi valitsuse, kohalike 
omavalitsusliitude ja Eesti Haridustöötajate 
Liidu vahelistel palgaläbirääkimistel õpetajate 
töötasu alammäära osas 2012. aastaks ei 
saavutatud soovitud tulemusi.   Eesti Haridus-
töötajate Liit (EHL) on juba aastaid seisukohal, et 
õpetajate töötasu alammäärad oleksid vabariigi 
keskmise töötasu tasemel.
   EHL-i ettepanek oli tõsta õpetajate töötasu 
alammäärad 2012. a. vähemalt 20%, taotleda 
õpetajate töötasu alammäärade otsustavat 
tõusu 2013. aastal ja tõsta õpetajate töötasu 
alammäär vabariigi keskmise töötasu tasemele 
2014. aastal.
   Eesti õpetajaskond otsustas streikida, sest 
ka riikliku lepitaja vahendusel ei saavutatud 
kokkulepet.

Keeni Põhikooli ametiühingu organisatsiooni 
usaldusisik AIRI KORBUN

Sangaste seltsimajas 
8. märtsil kell 13.00

RAHVUSVAHELINE NAISTEPÄEV
Külas Valga Pesnionäride Liidu 

laulu-ja tantsugrupp  ODUVANTšIKI.
Laua katame ise. 

Peopääse 1€

Sangaste valla VII mälumänguturniir
I voor 23. märtsil kell 19.00 

Sangaste seltsimajas
Registreerimine ja lisainfo Mati Raudsepp,

 5562 8537, mati.raudsepp@mail.ee

“TAGASI  KOOLI” nädal 12.03 – 16.03.2012

“Tagasi kooli” toetajad on Eesti Vabariigi president Toomas 
Hendrik Ilves  ja sihtasutus Noored Kooli. “Tagasi kooli” 
nädala eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud 
ühiskonna koostööd. 
   Keeni kool ootab kõiki kooli vilistlasi, lapsevanemaid ja 
tegusaid kodanikke osa võtma järjekordsest “Tagasi kooli” 
nädalast 12.03.-16.03.2012. Kõik ettepanekud nädala läbivii-
miseks on oodatud. Sel nädalal on võimalik anda lemmikai-
netunde, organiseerida üritusi, teha lastele oma töökohta 
õppekäike, tutvustada elukutseid, ameteid. Osalemissoovist 
ja headest mõtetest andke teada telefonil 769 6225 või mei-
litsi saimatell@hot.ee 10. märtsini. 
   “Tagasi kooli” jooksvad uudised www.facebook.com/ta-
gasikooli vahendusel.

Karjäärikoordinaator SAIMA TELL

Tule verd loovutama!
Tartu Verekeskus Sangaste seltsimajas 

13. märtsil kell 9.30-11.30.
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Mälestame head majanaabrit 

ENE ÕUNPUUD
Südamlik kaastunne poegadele 

peredega.

Munamäe 18 elanikud

7K U U L U T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Helmo Autokool 
REGISTREERIB 

ÕPILASI 
algavatele

autojuhi
B-kategooria 

kursustele
(ka lõppaste).

Info: 5648 1462

Südamlik kaastunne Elle perele 
ja Andreile kalli ema, ämma ja 

vanaema

RUTH KORVINGU 
kaotuse puhul.
Urmas perega

Südamlik kaastunne Eha perele 
venna

ARVED UJUKI 
lahkumise puhul.

Ell

Südamlik kaastunne Eha Seppale 
kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Otepää Lasteaia kollektiiv

KALEV KINGO
29.11.1932 - 14.02.2012

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197 
8500

Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidi-
puud. Vedu tasuta. 505 6107

Müüa heina ruloonis (9tk) ja väike-
pallides (100tk). Telefon 52 86490.

Soovin üürida 2-toalist mugavuste-
ga korterit Otepääl. Soovitavalt otse 
omanikult. Tel. 5784 3240

MAALRITÖÖD. 5656 0495

Pakun tööd koristajale / koduabilisele 
Otepää kesklinnas. Ootame inimest, 
kes on aus, töökas, sõbralik, hea ter-
visega ja ei suitseta ega tarbi alkoholi. 
Tel. 5265407, e-mail: triin79@hotmail.
com

KU U LU T U S E D

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on sinuga.

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Teatame sügava kurbusega, et on 
lahkunud meie armas ema, 

vanaema ja ämm

SALE TERVE
09.12.1936 - 15.02.2012

Leinavad lapsed Marju ja Rein 
peredega.

Südamlik kaastunne Reinule 
ja Marjule peredega kalli ema, 

ämma ja vanaema

SALE TERVE 
kaotuse puhul.

Õuna tn 11 elanikud

Südamlik kaastunne Ellele kalli 
ema

RUTT KORVINGU 
15.03.1943 - 15.02.2012

kaotuse puhul.
Töökaaslased Nurga Konsumist

Siiras kaastunne ELLE`le ema 

RUTT KORVINGU 
kaotuse puhul

Segarahvatantsurühm Nuustaku

Südamlik kaastunne kasvataja 
Ehale kalli 

Ema 
kaotuse puhul.

Sajajalgse rühma lapsed koos 
vanematega

Sügav kaastunne Alar Arukuusele 

isa 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Südamlik kaastunne Silja Saarile 
kalli

EMA 
surma puhul.

Lähemad naabrid

Südamlik kaastunne Vilmale 
abikaasa

KARL VESTERSTEINI
surma puhul.

Helle ja Urmas

Täname kõiki lähedasi ja sõpru, 
kes aitasid meie kalli

KARL VESTERSTEINI
viimsele teele saata ja meile 

toeks olid.

Lesk Vilma ja vend Paul

 Tavahind         Soodushind 

NÄDALALÕPU PAKKUMISED!

Jogurtimaius kirsi 200g Alma -.72 -.49
Margariin Rama light 39% 400g 1.16 -.79
Suitsusardell Wõro 500g  1.79 1.19
Kassitoit Whiskas 1kg tuunikalaga 3.22 2.19
Hele õlu A.LeCoq Pils 4,8% 0,568l 6-pak 5.20 3.79

kampaania “VÄIKESE TAKSI PÄEVAD”
Müügil 180 soodushinnaga toodet!

NURGA KONSUMIS
03.märtsil    SINGID, VORSTID, VIINERID -10% 

 SARDELLID, PASTEEDID -10%
 MAHLAD -15%
04.märtsil     KALAKONSERVID -10%
                      MAITSEAINED , SOOL  -15%

UUEL NÄDALAL UUED SOODUSTOOTED!

MEELDIVAID OSTE MEIE KAUPLUSTEST! 

01.-04. märts

säästukaardiga

12. märtsini

Mälestame 

HILJA LAJALIT
15.04.1922 - 9.02.2012
Avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Hooldekodu pere

Mälestame head sugulast 

ARVED UJUKIT
Südamlik kaastunne Annele, 

Marekile ja Janekile peredega.

Helju ja Tiiu perega

Mälestame alati töökat ja 
abivalmis naabritädi

ENE ÕUNPUUD 
ja avaldame sügavat kaastunnet 

poegadele peredega.
Prk. Vasemägi

Mälestame 

ENE ÕUNPUUD
7.02.1940 - 13.02.2012

Avaldame kaastunnet kõigile 
lähedastele.

Otepää AMS kangakudujad

Jagame omaste ja lähedaste 
kaotusvalu

ENE ÕUNPUU 
surma puhul.

Otepää Aianduse ja Mesinduse 
Selts

MARTA-REGINA RÕÕM
29.03.1924 - 13.02.2012

VALTER EINLA
08.01.1929 - 4.01.2012

Mälestame kauaaegset sõpra 

KARL VESTERSTEINI 
ja avaldame sügavat kaastunnet 

abikaasa Vilmale.

Spordiseltsi „Põhjakotkas“ 
Otepää osakond

Südamlik kaastunne Annele ja 
poegade peredele kalli 

ARVED UJUKI 
kaotuse puhul.

Otepää Maxima kollektiiv

Sügav kaastunne Eha perele kalli 

LINDA RÄHNI
surma puhul.

Maret, Vaike, Jaan, Ene

Sügav kaastunne Jaanus Raidalile 

ema 
kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Unustamatut abikaasat ja venda

KARL VESTERSTEINI
22.V 1926 - 21.II 2012

mälestavad kurbuses lesk Vilma 
ja vend Paul.

Endist töökaaslast ja pühendunud 
töömeest

KARL VESTERSTEINI

mälestavad Valve ja Endel Puri.
Kaastunne lesele.

Avaldame kaastunnet Eha Sepale 
perega kalli

LINDA RÄHNI 
kaotuse puhul.

Madis perega

Sa olid vapper võitleja 
kõik raskused ja mured 

matsid endasse ja töösse…
Ränk haigus viimaks

lõpetas su elutee 
ja lõpuni jäi kudumata kangas…

Mälestame kallist sugulast 

ENE ÕUNPUUD
Jagame lähedaste leinavalu.

Hiie ja Arno

EDUARD PIHLA 
04.03.1924 – 20.08.2010 

mälestavad 88-ndal sünniaastapäeval abikaasa Koidula 
ja lapsed peredega.

Mälestust sa kaunist väärid, 
väärid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid hetki 
meile sinust meelde jäid.

Päike paitagu su kalmu 
ning kuu ja tähed valvaku…

Südamlik tänu kõigile, kes jagasid 
meie leina ja olid südametes 

meiega meie kalli
ERNESTINE LOOGI 

viimsele teekonnale saatmisel.
Tütred ja pojad laste ja 

lastelastega.

Kontakt: 
Marta Sööt +372 5222817

Kolm
apäeviti 

kell 1
9.30

Otepää 

Gümnaasiu
mi AULAS

alates 

7. m
ärtsi

st

3 kord

OLED OODATUD!

09.02.12 Otepää Maximale. 
Suur kingitus, 3 asalead. Külma -15 - 20° C.
Pole paberit, pole kellelgi huvi. Pole kellegi käest küsida, pole kassapidajal 
õiget vastust.
Leidus inimene, kellel pole aega, soovis raha tehtud töö eest, mitte Juma-
la õnnistust. Andsin 2 eurot, siis said karpi, paberid, lilled pakitud. Aitäh 
selle suure vaeva eest!

Enam ei soovi ühtegi Maximat külastada ja ostu teha, seda on kuulda veel 
teisteltki inimestelt.
Ostmiseks on Otepääl Nurga pood ja teised kauplused, kus alati lahked 
teenindajad.

Lugupidamisega usuvend Hjalmar

4. märtsil
kell 10.00

Sangaste Seltsimajas
Pilet 4 eurot
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23. veebruaril avati ametlikult Väikese Muna-
mäe nõlvad. Väikesel Munamäel, ehk rahva-
suus Munakal saab nüüd nii lumelauaga sõita 
kui ka suusatada – töötavad suusanõlvad, sei-
gelda saab nii lumepargis kui ka krossirajal.
   Väikese Munamäe keskust peavad Kuutse-
mäe omanikud. Äärmusliku Spordi Asi juha-
tuse esimees Priit Tammemägi sõnas, et töö-
korras on ka keskuse visiitkaart – Big Air ehk 
lumelauduritele ja triki/freestyle suusatajatele 
mõeldud mägi. Big Air hüpe on suur ja ohtlik 
ning sõitma soovitatakse minna vaid oma ala 
ekspertidel.
   „Hetkel võib öelda, et mäe potentsiaalist on 
ära kasutatud 40%, plaan on tulevikus kogu 
mägi käiku lasta,“ sõnas Priit Tammemägi. 
„Aasta lõpus tahame ka vana Munaka osa ka-
sutusse võtta – taastame tuntud suusa-nõlva, 
võtame kasutusele sööstlaskumisnõlva, nii 
saaksime juurde kolm nõlva.“
   Enne, kui Väikese Munamäe keskus sai tööd 
alustada, tuli aga korrastada võssa kasvanud 
nõlvad, parandada lagunenud hooned ja 
vahetada kehvas seisus olnud tehnika. Priit 
Tammemäe ütles, et koostöö kõigi osapoolte-
ga – Otepää valla, Keskkonnaameti ning mäe 
naaberkruntide omanikega oli väga hea. Väga 
tuntav oli toetus Otepää valla poolt, kes aitas 
igati kaasa, et Väike Munamägi saaks oma 
tegevust alustada. Kohapeal töötatakse koos 
kohalike vallainimestega, kes on ka andnud 
oma tubli panuse mäe toimimiseks.
   „Väike Munamägi on vaieldamatult üks Eesti 
sümbolitest ,“ arvas Priit Tammemägi. „Taha-
me näidata, et võime koostöös erinevate asu-
tustega luua midagi, mis on hea nii inimestele 
kui ka loodusele.“
   Täiendav info: www.munakas.ee.

MONIKA OTROKOVA

siooniliselt õpilaskontserdile ja pillitutvusta-
mise päevale.

Otepääle kerkib uus lasteaiahoone
Lähitulevikus on plaanis ehitada Otepää 
lasteaiale uus hoone. Lasteaia detailplanee-
ring algatati eelmise aasta suvel. Lasteaed 
on kavas ehitada Tehvandi, Mäe, Kopli ja 
Munamäe tänavatega piirnevale kvartalile.
   Detailplaneeringu ja projekteerimise koos-

tamiseks kuulutati välja riigihange, millele 
on tänaseks pakkumused esitatud. Valitak-
se välja sobivaim tööde teostaja, kes hakkab 
tegema detailplaneeringut ja järgmises etapis 
projekteerimist. Detailplaneering on avalik 
protsess, kui jõutakse eskiiside koostamisel 
staadiumisse, mis võimaldab avalikustamist, 
siis korraldatakse avalik eskiisiarutelu ja kaa-
satakse kõik asjast huvitatud isikud.
   Uue lasteaiahoone ehitamisega loome 

paremad tingimused meie lastele alusharidu-
se andmiseks. Hetkel paikneb Otepää Laste-
aed kahes eraldi majas, millest üks on korte-
relamu. Korterelamus olevad ruumid ei vasta 
paraku enam kaasaegse lasteaia nõuetele 
ning teine lasteaia maja vajab hädasti reno-
veerimist. Uue lasteaia ehitamisega paraneb 
kindlasti õppe- ja huvitegevus, tekib rohkem 
erinevaid võimalusi lastega tegelemiseks ning 
saab paremini arvestada laste vajadustega.
   Kuna lähedal asuvad ka Otepää Gümnaa-

sium ja muusikakool ning õpilaskodu, siis 
tänu selle tekib nn „hariduskvartal“, kus kõik 
on kompaktselt ühes kohas. Lisaks lasteaia 
hoonele on kvartalisse kavas ehitada ka avali-
kud laste mänguväljakud.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht 
MONIKA OTROKOVA

metoodikakabinet ning kaasajastatud val-
gustid. „Meid on märgatud ja meiega arves-
tatakse, see aga tõstab märgatavalt töötuju,“ 
ütlesid Pähklikese maja õpetajad. Ühtne 
juhtimine on võimaldanud õpetajatel pare-
mini kasutada õppetööks ettenähtud ressurs-
se. Suur roll asjaajamise sujumises on ka 
mõlema maja väga tublidel ja kompetentsetel 
majandusjuhatajatel. Suurem enesemäärami-
se õigus on mõjunud hästi ja huvitavaid ideid 
edaspidiseks jätkub mõlemas majas.
   Võrukaela majas toimus mitu üritust, kus 

lapsed meisterdasid vanematega koos ja õpe-
tajad tegid ise tutvust märgviltimisega. Det-
sembri alguses toimus muusikaringi advendi-
kontsert, jõulupeol esitasid lapsed näidendi 
„Lumivalgekese jõulud“. 2.veebruaril tähistas 
Võrukaela maja oma 21. sünnipäeva. Pähkli-
kese majas käisid vanemad lapsed Hellenur-
me veskis ja Eesti Põllumajandusmuuseumi 
jõulumaal. Koos organiseeriti suur jõulu-
kontsert Otepää Gümnaasiumi aulas. Ära ei 
unustatud ka draakoniaasta alguse tähista-
mist. Märtsis ootab ees Pähklikese maja sün-
nipäeva tähistamine.
   „Koostööst rääkides on hea meel tõdeda, 

et ka sellel õppeaastal on Otepää Gümnaa-
siumi õpilased osalenud vähemalt kahel las-
teaiaüritusel,“ ütles Marju Ilistom. „Samuti 
aidati meid ruumide, helitehnika ning nõu 
ja jõuga jõulukontserdi organiseerimisel.“ 
Muusikakool ootab Otepää lasteaeda tradit-

Otepää Lasteaia direktori Marju Ilis-
tomi sõnul ühendab mõlemat maja 
juhtimine, eelarve, põhimäärus ning 

õppekava. Lasteaedade ühinemine võimal-
das moodustada õppealajuhataja ametikoha. 
1. veebruarist 2012. a asus selle ametikohal 
tööle lasteaia Võrukael sõimerühma õpetaja 
Merike Tiimann. Paralleelselt Võrukaela las-
teaiaga töötas ta õpetajana Sangaste lasteaias 
Kratila. Merike Tiimann on lasteaiaõpetajana 
töötanud alates 2002. aastast ja omab magist-
rikraadi kasvatusteadustes. Personali hulgas 
on teisigi muudatusi. Võrukaela lasteaia muu-
sikaõpetajana töötanud Anneli Narusk töötab 
nüüd Otepää Muusikakooli direktorina. Tema 
asemel on tööl Kadri Orav Otepää Noortekes-
kusest. Pähklikese majas tuli lapsehooldus-
puhkuselt tagasi tööle logopeed Piia Pärn.
   „Seoses ühinemisega on nüüd ülevaat-

likum info lasteaiakohtade, materiaalsete 
väärtuste ja personali kohta ning tegevuse 
käigus tekib ühisosa kindlasti juurde,“ rääkis 
Marju Ilistom. „Survet ühinemisprotsessi kii-
rendada pole lasteaiapidaja ehk Otepää Val-
lavalitsus avaldanud, võimaldades ühinemisel 
kulgeda loomulikul teel etapist etappi ja meie 
parima äranägemise järgi.“
   Töötajatega vesteldes tundub, et liitumi-

ne on üldisele töökliimale hästi mõjunud. Nii 
näiteks on Pähklikese maja õpetajad märki-
nud, et paranenud on nende võimalused anda 
lastele head alusharidust. Korda on tehtud 

Ühinenud Otepää Lasteaed jätkab traditsioonidega ja 
loob võimalusi õppetöö parandamiseks

1. jaanuaril 2012. a ühinesid Otepää lasteaiad Pähklike ja Võrukael 
Otepää Lasteaiaks. Endised lasteaiad tegutsevad edasi eraldi allük-
sustena samades asukohtades. Otepää Lasteaed ühendab Pähklikese 
maja ja Võrukaela maja traditsioonid ning loob uusi võimalusi pare-
ma alushariduse andmiseks.

Väikese Munamäe 
nõlvad on taas avatudAlates käesoleva aasta 1. aprillist tõusevad 

jäätmeveo hinnad Valgamaa I ja II jäätme-
veo piirkonnas. Iga hinnatõus on kahtlemata 
ebameeldiv ja vajab pikemat selgitamist.
   Esmalt tänan kõiki meie kliente meeldi-

va koostöö ja mõistva suhtumise eest ning 
vabandan nende ees, kelle teenindamisel on 
tulnud ette möödalaskmisi.
   Nüüd aga sisulisest poolest. AS Veolia 

Keskkonnateenused osales jaanuaris 2009 
avalikul konkursil ning osutus väljavali-
tuks soodsaima hinna pakkujana. Jäätme-
veo ainuõiguse tähtajaks oli kaks aastat ja 
teenuse pakkumist alustati 1. juulist 2009. 
   Jäätmeveo kulud koosnevad erinevatest 

komponentidest, millest suurimad on sega-
olmejäätmete käitlemise teenustasud ning 
kulud mootorikütusele. Kui võrrelda pak-
kumise esitamise ajal kehtinud kütusehindu 
tänasega tuleb paraku tõdeda, et diiselkütu-
sel, mida kasutavad kõik jäätmeveokid, on 
hind vahepealse ajaga tõusnud ligi 55 prot-
senti.  
   Arvudesse ümber panduna tasume täna 

1,15 eurot algse 0,73 euro asemel iga diisel-
kütuse liitri eest. Lisaks on kulud kütusele 
iga tonni jäätmete kokkukogumiseks Valga-
maal veidi suuremad ka seetõttu, et siin ei 
asu lähipiirkonnas ühtegi prügilat. 
   Pärast Valga prügila sulgemist tuleb maa-

konna jäätmed transportida nõuetele vasta-
vasse prügilasse (hetkel Paikuse prügilasse 
Pärnumaal) ning ka need kulud on arves-
tatud jäätmeveo teenustasusse.
Mootorikütuse hinnatõusu põhjuseid teab 

lehelugeja isegi ning nende lahkamisele pole 
mõtet leheruumi raisata. Küll aga vajab selgi-
tamist teise tähtsa kulukoha – jäätmete käit-
lustasu – ehk prügila vastuvõtutasude tõus. 
   Jäätmete käitlustasu, nagu kütuski pakku-

mise esitamise ajal, on kehtinud hindadega 
võrreldes kallinenud. Täpsemalt – 12 protsen-
ti. Kui 2009. aastal tuli käitlustasu eest välja 
käia 42,02, siis 2012. aastal 47,26 eurot.  
   Jäätmekäitluskoha vastuvõtutasud on kal-

linenud saastetasu lisandumise tõttu (vasta-
valt keskkonnatasude muutmise seadusele 
06.06.2009). Piltlikult öeldes läheb jäätmete 
prügilasse mahamatmine igal aastal hüppe-
liselt kallimaks. Keskkonnatasude tõstmi-
ne teenib pikemas perspektiivis eesmärki, 
et järjest vähem jäätmeid viidaks prügilasse 
ja üha enam suunataks neid taaskasutamis-
se. Jäätmete tarvilikuks muutmise näideteks 
võiks tuua kompostimise või siis jäätme-
te põletamise energia saamiseks. Mõlemad 
on meetmed, mida üha sagedamini meedia 
vahendusel inimestele soovitatakse. 
   Positiivse noodina annab uute kasutus-

valdkondade leidmine lootust, et jäätmeveo 
hinnad tulevikus inimestele soodsamaks kuju-
nevad.
Eelnevat lühidalt kokku võttes: jäätmete 

käitlus- ja kütusekulu moodustavad jäät-
meveo teenushindadest olulise osa. Nende 
kulude märkimisväärse kasvu tõttu ei kata 
2009. aastal AS Veolia Keskkonnateenuste 
avalikul konkursil pakutud ja edukaks tun-
nistatud teenushinnad tänaseid jäätmeveo ja 
käitlusega seotud otsekulusid. 
   Vastavalt pakkumise kutsedokumentide-

le ja jäätmevedu reguleerivatele õigusakti-
dele saab vedaja taotleda avalikul konkursil 
esitatud ja edukaks tunnistatud pakkumises 
nimetatud teenustasude suuruse muutmist, 
kui esinevad objektiivsed asjaolud, mis oluli-
selt mõjutavad jäätmeveokulusid.
Lugupidamisega,                 STEVE VILLMANN, 

AS Veolia Keskkonnateenused Lääne regiooni 
müügijuht

Miks jäätmeveo hind tõuseb? 

Jäätmeliik Jäätmeliik 

Kategooria Kategooria 
jäätmemahuti jäätmemahuti 
suurussuurus

m3m3

Teenustasu Teenustasu 
hind jäätmete hind jäätmete 
ühekordse ühekordse 
käitlemise käitlemise 
eest ilma eest ilma 
käibemaksuta käibemaksuta 
(EUR)(EUR)

Teenustasu Teenustasu 
hind jäätmete hind jäätmete 
ühekordse ühekordse 
käitlemise käitlemise 
eest koos eest koos 
käibemaksuga käibemaksuga 
(EUR)(EUR)

SegaolmejäätmedSegaolmejäätmed

JäätmekottJäätmekott
Kuni 0,05 Kuni 0,05 

1,771,77 2,122,12

Kuni 0,08Kuni 0,08 2,112,11 2,532,53
Kuni 0,14Kuni 0,14 2,272,27 2,722,72
Kuni 0,24Kuni 0,24 2,892,89 3,473,47
Kuni 0,37Kuni 0,37 3,263,26 3,913,91
Kuni 0,60Kuni 0,60 6,126,12 7,357,35
Kuni 0,80Kuni 0,80 6,986,98 8,378,37
Kuni 2,50Kuni 2,50 17,0417,04 20,4520,45
Kuni 4,50Kuni 4,50 27,3827,38 32,8532,85

Segaolmejäätmete teenustasud Valga maakonna I jäätmeveo 
piirkonnas alates 1. aprill 2012

Segaolmejäätmete teenustasud Valga maakonna II jäätmeveo 
piirkonnas alates 1. aprill 2012

Jäätmeliik 

Kategooria 
jäätmemahuti 
suurus

m3

Teenustasu 
hind jäätmete 
ühekordse 
käitlemise 
eest ilma 
käibemaksuta 
(EUR)

Teenustasu 
hind jäätmete 
ühekordse 
käitlemise 
eest koos 
käibemaksuga 
(EUR)

Segaolmejäätmed

Jäätmekott
Kuni 0,05 0,96 1,15

Kuni 0,08 1,52 1,82
Kuni 0,14 1,95 2,34
Kuni 0,24 2,57 3,08
Kuni 0,37 3,10 3,72
Kuni 0,60 6,12 7,35
Kuni 0,80 6,98 8,37
Kuni 2,50 17,04 20,45
Kuni 4,50 27,38 32,85

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

Eelmise aasta novembris alanud korteriü-
histute rajamisele ning olemasolevate 
korteriühistute liikmetele orienteeritud 

koolituste sari, mida toetab Leader-programm 
on jõudmas lõpusirgele. Jäänud on vaid viima-
ne koolituspäev, milles keskendutakse korter-
majade renoveerimisele ja soojustamisele.
   Oodatud on kõik inimesed, kes soovivad 

antud teemal loengut kuulata või kellel on tek-
kinud küsimusi. Koolitused toimuvad Otepää 
vallavolikogu saalis (vallavalitsuse maja III 
korrus). Oma osalemisest palume ette teatada 
valla üldtelefonil 766 4800. Eelregistreerimine 
on vajalik, et saaksime osalejad kindlustada 
õppematerjaliga.
   Viimane koolitus: 10.03.2012 – korterelamu 

LÕPEB korteriühistute rajamisele 
orienteeritud koolituste sari

renoveerimine.
12.00 – 13.30 Korterelamute seisukord, 

levinumad probleemid.
13.45 – 15.15 Ülevaade renoveerimise 

protsessist. Omanikujärelvalve.
15.30 – 17.00 Energiasäästu saavutamise 

võimalused.
   KOOLITUS ON TASUTA!

Otepää valla laste lauluvõistlus 

“OTEPÄÄ LAULULAPS 2012” 
toimub pühapäeval, 15. aprillil algusega kell 14.00 

Otepää Kultuurikeskuses.
Lauluvõistluse juhend ja registreerimisleht on saadaval 

Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee või 

Otepää Kultuurikeskuses. Info tel. 765 5212


