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Baltic Biathlon Cupil olid edukad
Eesti noored laskesuusatajad
16.-18. märtsil toimusid
Otepääl Baltic Biathlon Cup
laskesuusatamisvõistlused
17-19aastastele neidudele ja
noormeestele.
Tänavu osales karikavõistlustel viis riiki – lisaks
Eestile veel Läti, Leedu,
Venemaa ja Soome.

SANGASTE
vald

www.otepaa.ee/ot

Selgusid Valgamaa
parimad inglise keele
olümpiaadil
Meie piirkonna parimad
6. klass
III-IV koht Raul Semsugov, Puka keskkool,
õp. Aime Soonvald
III-IV koht Karl-August Soonberg, Otepää
gümnaasium, õp. Pille Lassmann
7. klass
III-IV koht Markus Punnar, Otepää gümnaasium, õp. Kaja Oja
III-IV koht Rich-Rodger Männiste, Otepää
gümnaasium, õp. Kaja Oja

AIVAR NIGOL

V

õisteldi individuaaldistantsil,
segateatesõidus ja ühisstardist
sõidus. Pea kõikidel aladel osutusid edukaks Eesti noored. Individuaalvõistlustel tuli N17 vanuseklassis võitjaks
Tuuli Tomingas, N19 klassis Grete Gaim
(Oti spordiklubi Zahkna Team) ja M19
klassis Rene Zahkna.
Ühistardis olid esimesed N17 klassis
Maarja Maranik (Oti spordiklubi
Zahkna Team), N19 klassis Johanna
Talihärm, M19 klassis Rene Zahkna ja
M 17 klassis Tarvi Sikk.
Segateatesõidus saavutas esikoha
Eesti võistkond koosseisus Tuuli Tomingas, Grete Gaim, Timo Truu ja Rene
Zahkna. Segateatevõistlusega mängiti
välja ka Baltimaade karikas. Selle võitis
teist aastat järjest Eesti võistkond.
„Lähiaastate eesmärk on kujundada
sellest võistlusest regionaalselt tähtsaim
ja suurim laskesuusatamise noortevõistlus Balti merega piirnevatele riikidele,“ ütles Eesti Laskesuusatamise
Föderatsiooni president Aivar Nigol.
„Juba järgmisest hooajast soovime
muuta võistlused kaheetapiliseks ning
kokkuleppe kohaselt planeeritakse üks
võistlusetapp detsembri viimasele nädalale ning teine märtsi teise poolde.“
Ettepanek detsembrikuise etapi korraldamiseks on tehtud Eestile ja võistlu-
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sed toimuksid taas Otepääl Tehvandi
Spordikeskuses. Märtsis võisteldakse
esialgse kava kohaselt Lätis.
Baltic Biathlon Cupi läbiviijaks oli Oti
Spordiklubi koostöös Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooniga.

2.Nikolai Dundukov (RUS) 36.45
3.Tarvi Sikk (EST)
40.22
M19
1.Rene Zahkna (EST)
40.44
2.Zans Anrejevs (LAT)
42.37
3.Grigori Gorlovitš (EST) 42.56

Tulemused

Ühistart
N17
1.Maarja Maranik (EST) 21.43
2.Gabriele Jociute (LTU) 23.00
3.Meril Beilmann (EST) 23.17
N19
1.Johanna Talihärm (EST) 27.43
2.Grete Gaim (EST)
28.06
3.Marija Kaznacenko (LTU) 29.12
M19
1.Rene Zahkna (EST)
35.38
2.Kristjan Koskinen (EST) 36.31

Individuaalvõistlused
N17
1.Tuuli Tomingas (EST)
29.39
2.Auli Kiskola (FIN)
29.57
3.Gabriele Jociute (LTU)
30.02
N19
1.Grete Gaim (EST)
38.29
2.Johanna Talihärm (EST) 41.51
3.Ulla-Maarit Helinurm (EST) 42.09
M17
1.Linards Zemelis (LAT) 36.27

3.Kermo Sikk (EST)
37.25
M17
1.Tarvi Sikk (EST)
26.53
2.Linards Zemelis (LAT) 27.38
3.Nikolai Dundukov (RUS) 27.44
Segateade
1.Tuuli Tomingas, Grete Gaim, Timo
Truu, Rene Zahkna (EST) 1:25.22
2.Meril Beilmann, Ulla-Maarit Helinurm, Magnar Aruoja, Kristjan Koskinen (EST)
1:28.48
3.Gabriele Jociute, Marija Kaznacenko, Evaldas Baltakis, Modestas Girkus
(LIT)
1:29.19
MONIKA OTROKOVA

Auto24 Rally Estoniale
20 000 pealtvaatajat
13. märtsil toimus Tehvandi Spordikeskuses
Rally Estonia infopäev ettevõtjatele ja külavanematele. Ralli korraldajad andsid ülevaate
võistlustest, kuhu oodatakse ligi 20 000
pealtvaatajat. 2011. aastal külastas rallit 12
000 inimest.
Auto24 Rally Estonia toimub 20.-21. juulil.
Tegemist on Baltikumi suurima ralliga, kus
osaleb kuni 200 ekipaaži, nende hulgas ka
hulgaliselt maailma tippsõitjaid. 12 kiiruskatset kogupikkusega 162 km sõidetakse Valga-,
Tartu-, Põlva- ja Võrumaa teedel. Reede õhtul
toimub Otepää linnakatse vanal rollerirajal.
Võistluskeskus ja autode hooldusala asuvad
taas Tehvandi Spordikeskuse territooriumil.
Lisaks rallivõistlusele on pealtvaatajatele
kavas ka meelelahutuslik pool. Hooldusalal
on avatud kaubandustänav, naiste- ja lasteala. Reede õhtul toimub kontsert Tehvandi
staadionil.
Maaomanikel, kelle maadel korraldatakse
kiiruskatseid, on võimalik müüa oma talutooteid ning pakkuda parkimis- ja telkimisteenust. Parkimisala peab olema kvaliteetselt
ette valmistatud (hein niidetud), ohutu (kivid,
augud vms eemaldatud) ning turvaline. Rally
Estonia varustab kõiki huvilisi ametlike viitade ja märkidega ning kommunikeerib neid
ametlike parkimis- ja telkimisaladena.
Ralli eel avaldatakse ralliprogrammi vahel
erileht, kus ettevõtjad saavad avaldada
infot oma teenuste ja tegevuste kohta ralli
ajal. Info saata hiljemalt 1. juuniks e-mailile
kristi@rallyestonia.ee.
Täpsem teave www.rallyestonia.ee.
KRISTI JEENAS, koordinaator

Talvepealinn loovutas tiitli ja
valitsemissaua kevadpealinnale
20. märtsil algas kevad. Otepää valla esindus andis koos Tallinna esindusega teemapealinna tiitli 24. märtsil üle kevadpealinnale Türile.
Otepää vallavanem Andres Visnapuu andis valitsemissaua Tallinnale, kes seejärel andis selle üle Türile. Tunnistuse koos valitsemisõigust tähistava sauaga andsid
üle Tallinna abilinnapea Arvo Sarapuu ja linnasekretär Toomas Sepp. Kevadpealinna tiitli võtsid vastu Türi vallavolikogu esimees Raivo Pink ja vallavanem Pipi-Liis
Siemann.
Tava kohaselt esinesid teemapealinnad oma etteastetega. Tänavu oli Türil toimunud kevadpidu pühendatud „Kevade“ filmile. Otepää vallavanem Andres Visnapuu
kehastas „Kevade“ tegelastest kannelt mängivat Imelikku, kelle helide saatel kutsuti
Türi rahvast tantsima.
Türi jääb kevadpealinnaks suve astronoomilise alguseni 21. juunil kell 2.28ni.
MONIKA OTROKOVA

Otepää linn ja vallaleht Otepää Teataja
peavad sünnipäeva
1. aprillil 1936. aastal anti Otepääle linna
nimetus. Tänavu möödub sellest 76
aastat. Vallalehe Otepää Teataja esimene
number ilmus 18. märtsil 1932, Otepää
Teataja tähistab oma 80. aastapäeva.
Otepää linna 76. ja Otepää Teataja 80.
sünnipäeva tähistamiseks toimub
30. märtsil kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses kontsert. Esinevad Otepää
Muusikakooli lapsed, antakse üle valla
autasud – aukodaniku tiitel ja
valla medalid.

Kõik on oodatud!
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Radari infopäeval jagati selgitusi
planeeritavast radarijaamast

AMETLIK INFO
Otepää vallavolikogus
22.03.2012
Kehtestati Otepää vallas Arula külas asuvate Uuemõisa
ja Madise kinnistute detailplaneering.
Kehtestati Otepää vallas Pühajärve külas asuv Sepa kinnistu detailplaneering.
Kehtestati Otepää valla jäätmehoolduseeskiri.
Kinnitati AS Otepää Veevärk põhikiri.
Otsustati lõpetada Otepää valla osalemine mittetulundusühingus Eesti Tervislike Linnade Võrgustik.
Otsustati delegeerida Põhikooli- ja gümnaasiumiseadusega kohaliku omavalitsuse pädevusse antud küsimuste
lahendamine.
Muudeti Otepää Vallavolikogu 22.12.2011. a otsust
nr 1-4-76 „Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse struktuuri,
teenistujate koosseisu, palgaastmete ja palgamäärade kinnitamine“.
Anti luba lepingu sõlmimiseks AS Plantex haljastustööde teostamiseks Otepää linnas 2012-2014.
Otsustati eraldati eelarvest toetust SA Otepää
Tervisekeskusele ajavahemikus 01.06.2012 kuni 01.06.2015.
a summas kuni 8 460 eurot kaubiku Renault Trafic liisingulepingu sõlmimiseks ja täitmiseks ning kaskokindlustuse
maksete tasumiseks.

22. märtsil toimus Pilkuse seltsimajas infopäev
Tõikamäele planeeritavast radarijaamast. Selgitusi jagasid Kaitseministeeriumi infrastruktuuriosakonna juhataja asetäitja Kaupo Kaasik ja Õhuväe
õhuseiredivisjoni insenertehnilise kompanii ülem
kapten Gerry Karro.
Pilkuse külas asuv Tõikamäe on Kaitseministeeriumi andmetel asukohana kaalumisel põhjusel,
et sealt oleks tagatud parim radarkate ja plaanitav
asukoht paikneb juba riigimaal. Looduslikud tingimused on sobivad, otseseid piiranguid asukohaga ei
kaasne. Analoogne radarijaam valmib sel aastal ka
Muhu saarele, Lääne-Virumaal Kellaveres tegutseb teine taoline radaripost juba 2003. aastast.
Planeeritavasse radarijaama tuleks ThalesRaytheonSystemsi kolmedimensionaalne keskmaa-õhuseireradar Ground Master 403, mille katteala on 470
kilomeetrit. Radaritorni kõrguseks on planeeritud
25-30 meetrit. Radariga tagatakse korralik õhuseirepilt kogu Eesti ja Eestit ümbritsevast radarijaamast, mis tugevdab Eesti kaitsevõimet, pikendab

Otepää Vallavalitsuses
21.03.2012
Kehtestati kuni 20.05.2012. a Otepää valla teedel liikluspiiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni vastavalt Otepää valla teede nimekirjale.
Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele ehitusluba Otepää valla Otepää linnas Kolga tee 28 kinnistule
ehitise (kontorihoone) tehnosüsteemide muutmiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm
isikut.
Määrati kolmele isikule matusetoetust kogusummas
384 eurot.
Keelduti ühekordse toetuse määramisest kahele isikule.
Määrati sünnitoetust ühele isikule summas 384 eurot.
Kinnitati AS Alexela Oil taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linn, Tartu mnt 24 kinnistule
kütusemahuti ümberehitamise projekti koostamiseks.
Rahuldati vaie ja tunnistati vallavalitsuse 29.02.2011. a
korralduse nr 2-4-112 „Korraldatud jäätmeveoga liitumisest
vabastamise taotluse rahuldamata jätmine“ punkti 1.3.
kehtetuks. Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kaks isikut.
15.03.2012
Peeti võimalikuks jagada Oriko katastriüksus viieks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Valida Audiitorbüroo ELSS AS AS Otepää Veevärk audiitoriks 2011. aasta majandusaasta aruande auditeerimiseks.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihange „PoslovitsaSoo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailplaneeringu KSH
koostamine” riigihanke läbiviimise komisjoni otsused.
Tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Tajuruum
OÜ.
Muudeti Otepää Gümnaasiumi töötajate koosseisu.
Määrati koduteenused ühele vallakodanikule.
Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 256
eurot.
Eraldati Otepää vallavalitsuse reservfondist Auto24
Rally Estonia 2012 toetuseks 5 400 eurot; Kodakondsusja Migratsiooniameti Otepää punkti ehitamiseks 3 361
eurot.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Eesti Energia Jaotusvõrk
Juhani alajaama 0,4 kV F5 maakaabelliini ja kaablikilbi
püstitamiseks Otepää vallas Pilkuse külas.
Peeti võimalikuks jagada Tammemäe katastriüksus
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks
isik.
Kinnitati Karl Treffner taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Märdi küla, Märdi kinnistule sildregulaatori rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Kinnitati Otimäe talu OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Pilkuse küla, Otimäe kinnistule

eelhoiatusaega võimalike kriiside korral ning suurendab ka rahuaegset lennuohutust.
Kaitseministeerium soovib projekteerimisega pihta hakata 2012. aastal, 2013. aastal peaks
algama ehitustööd ning inimeste värbamine. Radariposti tööshoidmiseks hakkab vahetustega teenima
umbes 20 inimest. Lisaks Õhuväe radarispetsialistide hakkab seal töötama ka kaitseliitlastest palgaline
valvemeeskond, majahoidja ja koristaja. Seejuures
komplekteeritakse valvemeeskond ja abitöölised
üsna kindlasti kohalike elanike ja kaitseliitlaste
seast. Radariposti juurde plaanitavat helikopteri
maandumisplatsi saab kasutada ka kohalike elanike
hädaabilendudeks.
Hetkel pole vallavalitsus radarijaama ehitamiseks
luba andnud.
Radarijaama ehitamine tekitas aga külaelanikes
palju küsimusi ja muret. Eelkõige oldi mures radarist lähtuva kiirguse suhtes ning ka selle suhtes, et
sõjaline objekt kahandab kinnisvara hinda ja rikub
elukeskkonda.
Kaitseministeeriumi esindajate kinnitusel ei
kujuta radar endast ohtu kellegi tervisele, seda kinnitab ka Terviseameti vastav analüüs ning nii Eesti
kui ka välisriikide kogemused samasuguste radaripostide juures. Samuti ei mõjuta radaripost Kaitseministeeriumi esindajate kinnitusel Otepää loodusparki.
Koosoleku lõpul lepiti kokku, et radarijaamast
luuakse 3D-kujutis, mis näitab täpselt ära, kuidas
jaam Tõikamäel paiknema hakkab. Lisaks sellele
korraldab Kaitseministeerium külaelanikele ekskursiooni Kellaverre, kus tutvutakse taolise jaamaga
ning kohtutakse kohalike inimestega.
MONIKA OTROKOVA

Radarijaam Muhus

Otepää Vallavalitsus ootab Otepää vallas kehtestati
sel sügisel esimesse klassi teedele koormuspiirang
õppima asujate avaldusi
tepää valla teedel on kuni 20. maini 2012

E

elmisel aastal kehtima hakanud elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimuste ja
korra kohaselt tuleb sel sügisel Otepää valla
kooli esimesse klassi õppima asuva lapse vanemal
või seaduslikul esindajal esitada Otepää Vallavalitsusele vormikohane avaldus 15. aprilliks. Avaldus
on kättesaadav Otepää valla koduleheküljel: http://
www.otepaa.ee/failid/avaldus1klass.pdf.
Esitatud avaldused vaatab läbi vallavalitsuse
moodustatud komisjon ning määrab lastele põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud klassi
täitumuse ülemisest piirnormist lähtudes elukohajärgse kooli. Oluliste asjaoludena arvestatakse
esmajärjekorras õpilase elukoha lähedust koolile,
sama pere teise lapse õppimist samas koolis ja võimaluse korral lapse vanema või seadusliku esindaja
soove.
Esitatud taotluste alusel koostab vallavalitsus
koolide kaupa esimesse klassi õppima asuda soovivate laste nimekirjad ning avaldab need hiljemalt 30. aprillil Otepää valla koduleheküljel www.
otepaa.ee.
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla esindus
kohtus Pühajärve Põhikooli
hoolekogu liikmetega
26. märtsil kohtus Otepää valla esindus Pühajärve
Põhikooli hoolekogu liikmetega. Arutati Pühajärve
Põhikooli edasisi arenguid ja Pipi lasteaiarühmaga
seonduvat.
Selleks, et leida lasteaia ületoomiseks ja edaspidiseks hariduse korraldamiseks parimaid lahendusi, otsustasid valla ja hoolekogu esindajad üheskoos
moodustada kolm komisjoni.
Üks komisjon selgitab välja lasteaia üleviimise
võimalused arvestades ehituslikke lahendusi. Teine
komisjon tegeleb hariduselu sisuliste pooltega
– selgitatakse välja Pühajärve Põhikool-Lasteaia
edasised arengud. Kolmanda komisjoni ülesandeks jääb koolihoone kütte- ja veesüsteemi kaasaegseks ja säästlikumaks muutmine. Koosolekul
lepiti kokku, et komisjonides on nii hoolekogu kui
ka valla esindajad kaasatud.
MONIKA OTROKOVA
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

O

kehtestatud liikluspiirang mootorsõidukitele kuni 8 tonni.
Raskema kogukaaluga mootorsõiduki liiklemine
on valla teedel lubatud vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel. Liikluspiirangu eiramisest tulenevad kahjud hüvitab või heastab rikkuja.
Antud liikluspiirang ei laiene riigiteedele. Koormuspiiranguga teede nimekiri on Otepää valla
kodulehel: www.otepaa.ee.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsuses on tööl
sporditöö spetsialist
Martin Teder töötab 0,5 kohaga Otepää vallavalitsuse
sporditöö spetsialistina. Tema põhilisteks tööülesanneteks on Otepää valla sporditöö organiseerimine ja
koordineerimine ja valla spordirajatiste, liikumis- ja
matkaradade arendamine.
Martin Teder on õppinud Otepää Gümnaasiumis ja
lõpetanud Hugo Treffneri Gümnaasiumi. Praegu õpib
ta Tartu Ülikooli magistrantuuris kehalise kasvatuse
õpetaja ja treeneri erialal.
Martin Teder juhib jalgpalliklubi FC Otepää ja korraldab klubi üritusi. Lisaks sellele tegutseb ta klubis
noortetreenerina alates 2009. aastast.
Kontaktinfo: Martin.Teder@otepaa.ee,
tel. 766 4806; 5624 2785.
Vastuvõtuajad:
T: 8.00-12.00; R 8.00-14.00,
kabinet 206.

SÜNNID
Heidi Suiste

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

7. märtsil

AMETLIK INFO
loomade varjualuse projekti koostamiseks.
Algatati lihtsustatud korras Otepää linnas
Kolga tee 28 kinnistu detailplaneering.
Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks elamu omanikule.
Väljastati kasutusluba Sergei Ugeri puurkaevule asukohaga Otepää vald Vidrike küla
Lutsujärve.
Väljastati Otimäe talu OÜ-le ehitusluba Otepää
valla Pilkuse külas Otimäe kinnistule taluhoone
(põllumajandushoone) ja elamu püstitamiseks.
Kinnitati Sergei Ugeri taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Vidrike küla,
Lutsujärve kinnistule elamu laiendamise projekti
koostamiseks.
Anti Eesti Jeti- ja Mootorkelgu Liidule luba
korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
18. märtsil 2012. a avalik üritus Extreme Sport
Mootorkelguenduro.
Anti MTÜ Otepää Aianduse ja Mesinduse
Seltsile (J. Hurda 5A, Otepää) luba korraldada 19.
mail 2012. a kell 8.00 kuni kell 15.00 Otepää linnas
J.Hurda tn 5 esisel platsil, J. Hurda, Tähe ja Jaani
tänavatel avalik üritus – kevadlaat.

Detail-

PLANEERINGUD
Detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavalitsus algatas 15.03.2012 istungil korraldusega nr 2-4-143 Otepää linnas
asuva Kolga tee 28 kinnistu (katastritunnus
55601:007:1460) lihtsustatud korras detailplaneeringu. Kavandatud on maaküttesüsteemi
rajamine krundil oleva hoone tarbeks.
Info: Kadri Ader 7664820, kadri.ader@otepaa.ee

Detailplaneeringu avalik
väljapanek
Otepää Vallavolikogu võttis 22.02.2012 otsusega
nr 1-4-18vastu ja suunas avalikule väljapanekule
Pühajärve külas asuva Sepa kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuala hõlmab Sepa
kinnistut (katastritunnus 63601:001:0077) ja
Pühajärve-Pukamõisa kergliiklustee L1 kinnistut
(katastritunnus 63601:001:0078).
Planeeringuala asub Otepää looduspargi
territooriumil. Planeeringu eesmärk on välja
selgitada kinnistu jagamise, maa kasutuse
sihtotstarbe muutmise ning parkimisala, parkimisala teenindava-opereeriva elamu ja elamu
koos kõrvalhoonetega rajamise võimalikkus.
Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, Päästeameti, OÜ Jaotusvõrgu ja AS
Otepää Veevärgiga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub
11.04-09.05.2012. Avalik arutelu toimub
21.05.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil Lipuväljak 13, Otepää. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav
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 Vallavalitsusele üldaadressidel
(Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää
67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb
kindlasti lisada oma postiaadress või e-posti
aadress, kuhu soovite vastust.

Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavolikogu kehtestas oma otsusega
22.02.2012 nr 1-4-17Otepää vallas Arula külas
asuva Uuemõisa ja Madise kinnistute (katastritunnused 63601:002:1930 ja 63601:002:2160)
detailplaneeringu.
Planeeringu eesmärk on puhkekeskuse
rajamine. Puhkekeskusesse kavandatakse majutus-, konverentsi- ja toitlustushooned, parkla ja
avaliku kasutusega puhkeala. Detailplaneering
on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses
(Lipuväljak 13, Otepää).

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Talendikonkursi Otepää Noor
Talent 2012 kontsert
toimub 1. aprillil 2012 kell 17.00 Otepää
Kultuurikeskuses.
Talendivõistlusest saavad osa võtta Otepää,
Palupera, Puka ja Sangaste piirkonnaga seotud
noored vanuses 7-26 aastat. Esituse pikkus on
maksimaalselt 3 minutit ja esitada võib kõike,
milles osav ollakse. Sissepääs maksab 1 €.

Märtsikuu noortesaadet
Otepää TV

on nüüd võimalik vaadata noortekeskuse
kodulehel www.noortekeskus.otepaa.ee. Saatejuhid Greta Maria Kivi ja Helen Hirvesoo.
Toimetaja Gertu Võsu.

Otepää noortebänd tutvus
teiste muusikutega
Otepää noortebänd Les 3.14 osales Lätis noortevahetusprojektis „Muusikaga koos päikesetõusust päikeseloojanguni“. Rekova külasse
saabunud 28 osavõtjat olid tulnud Eestist,
Lätist, Leedust ja Bulgaariast. Noori ühendavat projekti finantseeris Euroopa Komisjon 15
000 euroga, millest enamus kulus transpordile,
toitlustusele ja majutusele. Rahvusgruppidele
oli eraldatud 480 eurot ettevalmistusraha, mis
kulus muusikatarvikutele ja riiki tutvustavate
esemete soetamiseks.
Läti-Vene piiri lähedases Rekovas sisustati
noorte päevi tegevusülesannete ja mängudega. Õhtud saadeti mööda musitseerides – seda
nii sega- kui ka rahvusrühmades. Eri rahvusest
noored pidid ühise grupina 10 minutit muusikat tegema. Seda aega täideti kaveritega
tuntud lugudest, ent leidus ka gruppe, kes improviseerisid terve aja.
Otepää noortebänd on väga tänulik MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu toetusele. Saime
tutvuda uute inimestega ja uusi kogemusi.

VeniVidiVici õpilasvahetusprogramm

V

eniVidiVici õpilasvahetusprogramm
on noorte omaalgatuslik projekt, mis
korraldab ühe- ning kahenädalasi eestisiseseid õpilasvahetusi 7.-9. klassi ning 10.-12.
klassi õpilastele. Projekti eesmärgiks on aidata
noortel tutvuda Eesti eri piirkondadega, leida
uusi sõpru, sisendada ühtekuuluvustunnet,
anda julgust ning muuta iseseisvamaks.
VeniVidiVici õpilasvahetusprogramm
on algatatud ettevõtlusprogrammi Entrum
raames. See kutsub kokku ettevõtlikke noori
ärgitades neid midagi ise tegema, andes selleks
enda poolt kõikvõimalikke juhtnööre. Selle
konkreetse projekti algatajateks oleme meie,
neli Otepää Gümnaasiumi 11. klassi tüdrukut
– Teele Jakobson, Gerle Trifanov, Iti Uusküla
ja Kerli Suviste.
Vahetused on planeeritud kahel moel – kas
ühepoolne vahetus nii, et õpilane läheb oma
kodukoolist enda soovitud kooli ning samal

ajal tema kooli kedagi vastu ei tule või siis kahepoolne vahetus, kus õpilane oma kodukoolist
vahetub teise kooli õpilasega. Majutamine seejuures toimub peredes.
Praeguseks on meiega liitunud 19 kooli üle
Eesti ning huvilised kirjutavad meile pea iga
päev. Seni on toimunud kaks vahetust, milles
on kokku osalenud 7 õpilast. Ka Otepää kooli
on juba külastanud kolm õpilast, kes tulid siia
Rakvere Reaalgümnaasiumist, Tõrva Gümnaasiumist ning Märjamaa Gümnaasiumist.
Tagasisidena vahetuses käinud õpilastelt
oleme saanud vaid positiivseid muljeid. Uute
kogemuste ning tutvustega ollakse rahul ning
meie programmi töökorraldus on hea.
Lähemalt saab meie programmi tegemistega
tutvuda meie koduleheküljel http://vvvopilasvahetus.eu. Kodulehel on kirjas kõik meie programmis osalevad koolid ning ka täpne seletus,
kuidas programmiga liituda.

Pühajärve koolis tutvuti pärimusmuusikaga

M

eie koolis olid külas Viljandi Kultuurikolledži noored, kes tutvustasid pärimusmuusikat. Esinejaid oli kolm.
Merike Paberits on käinud pärimusmuusikat
tutvustamas kaks aastat. Sänni Noormets on
nende rühmas kõige noorem ning esines alles
teist korda. Tarmo Noormaa on pärimusmuusika tutvustamisega tegelenud nendest kolmest
kõige kauem, juba kuus aastat.
Idee tutvustada pärimusmuusikat sündis
pärimusmuusika aidas. Noored, kes käivad esi-

nemas, on põhiliselt Viljandi Kultuurikolledžist.
Nende ülesandeks on tutvustada õpilastele
pärimusmuusikat ja tuua nendeni meie rahvatraditsioone. Nad soovivad, et neil endil ja ka
vaatajatel oleks lõbus ning külaskäik huvitav.
Õpilastele meeldis esinemine, eriti meeldisid
mängud, mida koos mängiti. Meie kool võttis
külalisi soojalt vastu.
SIGNE TÄÄR, Pühajärve Põhikool

Austrias toimunud Ashau 2012 International
Kinderskirennenil võitis otepäälane Tormis
Laine 2000. a sündinud poiste vanuserühmas
suurslaalomis esikoha.Tegemist on 18. korda
toimuva Austria suurima lastele mõeldud
hooaja lõpuvõistlusega, kus startis enam kui
300 last 11 riigist.
Tormis Laine sai ühtlasi ka eriauhinna päeva
parima aja eest.

Aili Miks
Õnnitleme juubeli puhul,
soovime rõõmu, edu ja
jaksu edaspidiseks!
Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

T

Kultuurikeskuses „Otepää Noor Talent 2012”.
Info: 5343 5173.

1. aprill
kohvik-restoranis l.u.m.i Tormi Kevvai
“Kiikshobu” luuletused ja laulud autori esitluses. Kohal on ka
kloun! Sissepääs tasuta!
3. aprill kell 18.00
Kultuurikeskuses sokikudumise jätkukursus.
Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. Info:
Mari Mõttus 766 4816
5. aprill kell 20.00
KINO „Me ostsime loomaaia“. Komöödia,
draama, kogupere. Pilet 1,60 €.
5. aprill kohvik-restoranis l.u.m.i külas näitleja Ott Sepp. Õhtut
juhib Veikko Täär. Sissepääs tasuta!
10. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Pärnu Endla Teatri etendus „Esimesed suudlused”. Osades Sepo Seeman ja Piret
Laurimaa. Pilet 8/10 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses ja
Turismiinfokeskuses. Info: 765 5212, 5804 3215

13. aprill kell 20.00 Kultuurikeskuses Tantsusalong. Tantsuks
mängib ansambel Black & White. Pilet 5 €.
13. aprill kohvik-restoranis l.u.m.i külas Hannes Võrno. Õhtut juhib
Veikko Täär. Sissepääs tasuta!
15. aprill kell 14.00 Kultuurikeskuses „Otepää Laululaps 2012“.
Info: 765 5212
17. aprill kell 18.00 Kultuurikeskuses sokikudumise jätkukursus.
Oodatud on kõik huvilised! Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari
Mõttus 766 4816

19. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses „Luule, laul, muusika põlvest põlve“. Ene Pooland, Laine Pullerits.
20. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Jazzkaar 2012 – Elifantree.
Pilet 6/4 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses. Info:
765 5212.

22. aprill kell 9.00-17.00
Kultuurikeskuses Käsitöö õpituba.
Sussi viltimine. Vajalik eelregistreerimine. Tel. 5615 3357 Ene.
25. aprill kell 19.00 Kultuurikeskuses Rein Rannap ja Mihkel
Mattiisen. Pilet 6 €. Info: 765 5212

Otepää Muusikakooli
AVALIKUD ÕPILASKONTSERDID toimuvad
17. ja 19. aprillil kell 18.00 muusikakooli saalis.
Otepää valla laste lauluvõistlus

“OTEPÄÄ LAULULAPS 2012”
MAIE EENSALU

toimub pühapäeval, 15. aprillil algusega
kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Lauluvõistluse juhendi ja registreerimislehe saab Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee või Otepää Kultuurikeskusest.

Info tel. 765 5212
Palume registreeruda hiljemalt 2. aprilliks.

Pühajärve kooli vilistlane Ülle
Kübarsepp külastas meie kooli

Õ

ppeveerandi viimasel päeval, 16. märtsil
külastas meie kooli Ülle Kübarsepp. Ta
õppis Pühajärve koolis siis, kui kool oli
veel 8-klassiline. Esimesse klassi astus ta 1962.
aastal. Samas klassis alustas 12 õpilast kooli,
lõpetas neist aga kuus, pluss hiljem liitunud veel
kaks õpilast. Ülle pinginaabriks oli Epp, kes oli
juba enne kooli ta sõbranna. Kübarsepp kinnitas, et esimene pinginaaber on sama tähtis kui
esimene armastus.
Koolis juhtus nii mõndagi põnevat ja õpetajatel pidi nendega päris kõva kannatus olema.
Aga pahandused pole ainsad asjad, millega
koos hakkama saadi. Koos käidi ka kooliekskursioonidel.
Pärast Pühajärve kooli lõpetamist läks Ülle
Kübarsepp Otepää Gümnaasiumi ja sealt
kõrgkooli loomaarstiks õppima. Loomaars-

tiks soovis ta saada seepärast, et tema ema oli
samuti loomaarst. Aga kui juhtus nii, et enam
polnud loomaarstina tööd, läks Ülle Kübarsepp
Luua metsanduskooli haljastajaks õppima. Haljastajaks ei läinud ta juhuslikult, talle meeldis
selle alaga tegeleda.
2008. aastal asus Ülle Kübarsepp tööle Valgamaalase toimetuses. Ajakirjanikuametist ei
teadnud ta eriti midagi. Esimeseks ülesandeks
oli kirjutada üks pikk artikkel. Ta sai sellega
hakkama ja nii ta võetigi tööle.
Meie kooli vilistlane rääkis, millist tööd ta
tegi ja millest kirjutas, ka sellest, kuidas ta kirjutas artiklit meie koolist.
Praegu töötab ta taas haljastajana ja ootab
kevadet, et saaks teha lipuväljakule haljastuse.
SIGNE TÄÄR, Pühajärve Põhikool

Otepää vald Valgamaa talimängudel
õrvas toimunud talimängudel pidi
Otepää leppima suuremate omavalitsuste grupis 3. kohaga.
Juhtide mitmevõistluses saadi 3. koht, võistlesid abivallavanem Merlin Müür ja vallavanem
Andres Visnapuu.
Mälumängu lõpetasid otepäälased Mairold
Kõrvel, Urmas Kuldmaa ja Meelis Lill 6.
kohaga.

1. aprill kell 17.00

29. aprill Kultuurikeskuses rahvatantsurühma Nuustaku naised
30. tegevusaasta tähistamine ja MTÜ Karukäpp näitus.

Noortekeskus otsib pehmet
mööblit!

Tormis Laine võitis hooaja l
õpuvõistluse Austrias

30. märts kell 18.00 Kultuurikeskuses Otepää linna ja Otepää
Teataja sünnipäev. Esinevad Otepää Muusikakooli õpilased.

26. aprill kell 20.00 Kino „Looraks“. Perefilm. Pilet 1,60 €.

SEIKO KUIK, Les 3,14 bassimees

Kui Sul on ära anda üks mõnus ja heas korras
diivan, siis too see meile noortekasse. Noorteka mööbel vajab uuendamist. Täpsem info
53 35 173.

KULTUURIÜRITUSED

Reesõidus saavutati 3. koht (Mari Fjodorov,
Siiri Sotnik, Rasmus Sotnik, Rauno Sotnik ja
Ain Fjodorov).
Teatesuusatamise võistkond (Kristiine
Aluvee, Andres Saal, Merlin Müür ja Ain
Fjodorov) võitis teise koha. Suusasprindis
sai Otepää samuti 2. koha, individuaalselt oli
naistest võitja Merlin Müür.
Märkeorienteerumises oli otepäälaste
ülekaal mäekõrgune. Lisaks võistkondlikule esikohale võideti individuaalarvestuses 9

medalit. Naiste põhiklass – 1.Liina Joller, N18
klass – 1.Silvia Luup ja 2. Kristiine Aluvee, N45
klass – 3. Siiri Sotnik, meeste põhiklass – 1.Ain
Fjodorov, 2.Andres Saal ja 3.Rasmus Sotnik,
M18 klass – 2.Rauno Sotnik ning M45klass
– 2.Einar Luup.
Varem Käärikul peetud suusavõistlustel
oli otepäälasi stardis vähe ja võistkond sai 7.
koha. Ene Aigro võitis naiste 45 klassis esikoha
nii klassikalises kui ka vabatehnikas, Meelis
Danilas oli vabatehnikas M40 klassis kolmas.

Jazzkaar 2012 esitleb – SoomeRootsi ansambel ELIFANTREE
MTÜ Jazzkaare Sõprade Ühing koostöös Otepää Kultuurikeskusega
toob taaskord värske jazziparemiku ka Otepää kuulajateni. Soov
on edendada ja tutvustada jazzimuusika tipptegijaid ja uusi suundi
järjepidevalt ja võimalikult laia regionaalse haardega.
Elifantree muusika turnib põnevust pakkuva popmuusika ja jazzi
vahepeal. Parema termini puudumisel on selle kohta öeldud “postjazz”. Noored muusikud Rootsist ja Soomest mängivad üllatusteküllast otsingulist jazzi. Grupp ise on öelnud, et nad kõik on kõlafriigid
ja nende kirg on otsida ning leida üha uusi ja uusi kõlavärve. Saksofon-laul-trummid trio on koos musitseerinud viis aastat ning oma
kaleidoskoopselt kireva muusikaga suudavad nad publikut köita.
Elifantree seiklusspordiga sarnanev muusika viib kuulaja igal
kontserdil ülipõnevale teekonnale.
Koosseis: Anni Elif Egecioglu (vokaal, tšello, kellad), Pauli Lyytinen (tenor- ja bass-saksofon, kellad, harmoonium), Tatu Ränkkö
(trummid).
Kontsert toimub 20. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Pilet 6 / 4 €. Piletid on müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses.
Kontserti toetavad Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja
Otepää vald.

KUTSUME SIND SEMINARILE!
Pühajärve Haridusseltsi ja Pühajärve Põhikooli
seminar

KOOL JA KOGUKOND

toimub Pühajärve põhikoolis
reedel, 30. märtsil kell 15.30 – 19.00.
Seminari teemaks on “Erinevused meie väärtustes” – eri
põlvkondade väärtused on väga erinevad, nooremal ja vanemal
põlvkonnal on ühiseid väärtusi vähe. Küsime, kuidas tugevdada
kogukonnaliikmete omavahelist sidet.

Ühtlasi püüame leida vastust küsimusele, kuidas leida
puutepunkte erinevate väärtusmaailmade vahel.
Seminaril esinevad Marju Lauristin, Ene-Mall Vernik Tuubel,
Miia Pallase, Ale Sprenk, Viive Einfeldt, Ene Lukka-Jegikjan.

Osalema on oodatud kõik kaasamõtlejad
ja huvilised.
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogus
21. märtsil 2012:
Kehtestati uus Palupera valla jäätmehoolduseeskiri.
Tehti muudatusi Palupera valla Teederegistris – endine
Palu teerist – Ruusa tee nr 5820068 nimetati ümber Palu
– Ruusa tee nr 5820068 ning Ala – Agariku – Agariku tee nr
5820033 ja Agariku – Tõlgu – Kera tee nr 5820064 nimetati
üheks teelõiguks – Agariku tee nr 5820033.
Tunnistati kehtetuks Palupera Vallavolikogu otsus
nr 1-1/2 (24.01.2012) „Osaühing PALU-TEENUS põhikirja muutmine“ ja sellest lähtuvalt otsustada Palupera
Vallavalitsusel osaühing PALU-TEENUS osakapitali muutmine (konventeerimine).
Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Palupera
vallas Hellenurme külas asuv maa-ala suurusega 18039
m² , nimetusega „Allika puhkeala”. Maa on vajalik valla
seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks: tagada võimalused kasutada Hellenurme paisjärve juurdepääsutee kaudu avalikult kasutatavat Hellenurme paisjärve.
Sihtotstarve tulenevalt üldplaneeringust ja Palupera vallavalitsuse määratust on maa-alal 30% transpordimaa
(L, 007), 50% sotsiaalmaa, alaliik üldmaa, supelrandade
ja kallasradade alune maa (Ü, Üm, 005/0051) ning 20%
veekogude maa (V, 006). Ehitis – Hellenurme paisjärve
juurdepääsutee rajati 2007 aastal paisjärve saneerimistööde käigus ja on kantud Teederegistrisse nr 5820073
nimetusega “Hellenurme paisjärve juurdepääsutee”.
Anti ülevaade MTÜ Hellenurme Mõis eralasteaed
töökorralduse muudatustest ja järgmiseks istungiks selguvast täpsustustest eelarves. Eralasteaia nõukogu liige ja
vallavolikogu alatise hariduskomisjoni aseesimees Evelyn
Uuemaa ning vallavanem tõid välja lastevanemate ja vallavalitsuse hinnangud lasteaia viimaste aastate tegevusele ja andsid ühingu juhatusele omapoolsed seisukohad
lähitulevikuks.
Kuulati Valga politseijaoskonna esindajate ettekannet valitsevast õiguskorrast Palupera vallas 2011 ja Eesti
Politsei prioriteetidest aastal 2012.
Kehtestati uus Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise kord Palupera vallas.
Arutati Huvikoolides osalemise toetamise korra väljatöötamist Palupera vallas ja seoseid eelarvega.

Palupera Vallavalitsuses
21.03.2012 korraldati:
Väljastati ehitusload U.L-ele PV-elektrijaama ja majandushoone ehitamiseks ning tuuliku rekonstrueerimiseks
Lutike külas Vana-Tuuliku kinnistule.
Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera vallavalitsuse ja hallatavate asutuste küttepuude ostuhankele
laekunud neljast pakkumusest Kristiina Asi pakkumus
27,40 eur/rm.
Kinnitati munitsipaalomandisse taotletava Hellenurme
külas asuva 6280 m² suuruse maaüksuse, nimetusega
Marjamaa, maksumuseks 61 eurot. Samas määrati ka
nimetatud maaüksuse sihtotstarve – 100% maatulundusmaa.
Väljastati ehitusluba M.U-le Palupera külas Sammelsoo-Mareki kinnistul asuva taluhoone lammutamiseks
ja projekteerimistingimused uue taluhoone projekteerimiseks.
Väljastati projekteerimistingimused K.L-le Mäelooga
külas Alalooga-2 kinnistul asuva ehitise rekonstrueerimistööde projekteerimiseks.
Anti üks ühekordne sotsiaaltoetus 20 eurot.
Väljastati kasutusluba Lutike külas Rüütliristi 10/04kV
alajaamale, 10kV ja 0,4kV maakaabelliinile.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 10 inimesele kogumahus 245,38 eurot.
Kinnitati märtsikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri kogusummas 918,98 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 25 inimesele kogumahus 469,09 eurot.

Kevadine liikluspiirang
Palupera vallavalitsus kehtestas 16. märtsil 2012 oma
määrusega ajutise liikluspiirangu kõigil Palupera valla
avalikult kasutatavatel teedel traktoritele ja sõidukitele kogukaaluga üle 8 tonni 20. märtsist 5. maini 2012,
v.a. vallavalitsuse kirjalikul loal liiklejatele.

Kambja Harrastusteater PÜÜNELIND esitab
Nõuni Kultuurimajas
kolmapäeval, 11. aprillil kell 19.00
Hugo Raudsepp

ROOSAD PRILLID
Komöödia kolmes vaatuses.
PÄÄSE: 2 eurot,õpilastele 1 euro

Palupera valla uuest sotsiaaltoetuste
määramise ja maksmise korrast

K

äeoleva aasta kinnitatud eelarve vähenemisest tulenevalt kehtestati vallavolikogu
märtsikuu istungil ka muudatusi sotsiaaltoetuste määramisel.
Uues korras pole enam toetust küttepuude ostmiseks ja retseptiravimite hüvitamiseks.
Vähenenud on toetus kutseõppeasutuse ja
kõrgkooli õpilastele. Senise kahe korra asemel
aastas makstakse nüüd toetust üks kord aastas,
seda ikka koolitõendi ja avalduse alusel, ikka 40
eurot ning taotlemise aeg on märtsis- aprillis.
Muutus ka gümnaasiumiõpilastele eraldatud toidupäeva toetus – alates uuest õppeaastast kompenseerib vald gümnaasiumiõpilastele lõunasöögi
maksumusest 0,65 eurot päevas.

Jõulupaki (endiselt väärtuses kuni 5,20 eurot)
saavad lapsed nüüd sünnist kuni põhikoolis õppimise lõpetamiseni. Seni said jõulupaki lapsed kuni
keskhariduse omandamiseni.
Majanduslikesse raskustesse sattunud perede
toetust on võimalik taotleda avalduse alusel ainult
kord aastas (määr endiselt 20 eurot).
Palupera vallavolikogu kehtestatud „Sotsiaaltoetuste määramise ja maksmise korraga“ saab
tutvuda valla kodulehel www.palupera.ee – Valla
funktsioonid – Sotsiaalhoolekanne. Seal on ülevaade ka kõigist toetustest, mida muudatused ei
puudutanud.
Vallavalitsus

PROJEKTID

Ülemaakondlik tantsupäev
Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde, põhitaotleja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina,
kaasfinantseerijana.
Toetaja – Rahvakultuuri Keskus, direktori käskkiri nr
42 (05.03.2012).
Toetus – otsustati eraldada 125 eurot suvel 2012
toimuva ülemaakondliku tantsupäeva korraldamiseks
Hellenurmes.
Projekti lõpp – 28. september 2012.

PROJEKT „Liiklusvanker“ Palupera
Põhikoolis ja Hellenurme lasteaias

„Lõbusad lesed“ – 15
Naised oma klubi teeme,
kaua veenis meid Erene.
No mis sest, et lesed me,
elame ju ikka veel
...nii kirjutas 1997. aastal ehk 15 aastat tagasi
meie klubi loomisest Malle. Tookord kutsusime
kokku Päidla ja Nõuni eakad daamid mõttega
tuua naised kodudest välja. Soovisime koos veeta
mõned tunnid nädalas, meenutada möödunud
tööaastaid, laulda ja tantsida. Kooskäimisekohaks
oli kultuurimaja. Palju ilusaid ja rõõmsaid laule
õpetas meile selgeks kodukandi noor kena näitsik
Pille, tantse õpetas Laine meie endi seast.
Võtsime oma naistega osa kõikidest maakonna
üritustest, mis olid mõeldud eakatele. Nii tekkisid sõpruskonnad. Käisime vastastikku üksteisel
külas väljaspool oma maakondagi: Võrumaal,
Tartumaal ja ka Põlvamaal. Siis tulid kriisiajad ja
meie sõiduvõimalused jäid piiratuiks.
Meie käisime oma naistega ikka koos igal
nädalal, laulsime, ajasime juttu ning sõime ühise

P

laua taga. Nüüd on meie lauluõpetajaks Evi
Savi Otepäält. Osa meie arvukatest liikmetest
on haiguse või elukohamuudatuste tõttu jäänud
eemale. Aga algkoosseisust laulavad siiani Eha,
Malle, Maie ja mina. Ega loodus tühja kohta ei
armasta ja nii on meie hulka lisandunud mitu
noort eakat daami. Klubi säilib ja elab. Aitäh
neile! Tänusõnad Pillele ja Mallele, kes aitasid
meie klubi sünnile kaasa.
15 aastat – eks ole see päris pikk aeg tegutsemiseks ja põhjus ühe toreda sünnipäevapeo korraldamiseks. Aitäh teile, Kalev ja Marika, vallavanem Terje Korss, kõikidele meie pereliikmetele
ja sõpradele. Ka neile, kes ei saanud ise kohale
tulla, aga pidasid meid meeles õnnitluskaardiga.
Täname toetuse eest Valgamaa Kultuurkapitali
ning Palupera valda!
Sünnipäevapidu koos kapelliga „Supsti“ ning
suure sünnipäevatordiga oli tore ja meeleolukas.
Suur, suur tänu kõigile!

Eelkooliealine laps õpib läbi mängu ja mängides.
Lasteaia õppekavas on liikluskasvatus, mida saame
läbi viia eri tegevusi kasutades. Lõuna regiooni Maanteeamet pakkus välja LIIKLUSVANKRI, mis võimldab
üldhariduskoolil mitmekesistada tööõpetust õppekava raames ning annab võimaluse koolilastele
rõõmustada lasteaialapsi.
Novembris oli Palupera Põhikooli tööõpetuse õpetaja Andres Rattassepp valmis koos 8. klassi poistega
valmistama liikluskasvatuse õppevahendit. Puitmaterjali tugipostide valmistamiseks saime tänu Tõnu
Tiislerile Nõuni Puidust. Lasteaiaõpetajatele pakub
vahend erinevaid võimalusi liikluskasvatuse läbiviimiseks. Lapsed said liiklusmärgid, vigursõiduelemendid, vöötraja ja foori. Õppimine liiklusvahenditega on
meie lasteaias jätkuks eelnenud projektile „Liiklusega
sõbraks“.
Tööd tehti ainetundides ja tublimateks olid Kris,
Artur ja Mauri. Õpetaja Rattassepp ütles, et see oli
päris suur väljakutse väiksele maakoolile. Tööprotsess kestis planeeritust kauem, sest osales vaid
seitse 8. klassi poissi. Elemendid valmisid kevadeks
ja lasteaialapsed ehitavad valgusfoorivärvides klotsidest toas erinevaid losse ja maju.
Mais on kavas koos lastevanematega korraldada
liikluspäev Hellenurme mõisapargis, et kasutada
liiklusmärke, tuletada meelde õpitud oskusi ja tuua
välja tõukerattad ja rattad. Koostöös kooliga valmis
lastele väga vajalik õppevahend. Tänan kõiki osalejaid!
ANNE RUUBEL
MTÜ Hellenurme Mõis lasteaiast

„Lõbusate leskede“ nimel ERENE

Tasavägistelt võistlustelt tuli
Paluperale esikoht

alupera valla esindus osales Valgamaa valdade ja linnade 2012. aasta talimängudel, mille
finaalvõistlused toimusid Tõrvas. Tänavu
oli suurem rõhk talispordialadel: murdmaasuusatamine, teatesuusatamine, suusasprint ja reesõit,
uute aladena oli kavas turniiribridž ja märkeorienteerumine.
Viimasel alal jäi meil võistkond välja panemata, mis tegi meie jaoks osaletud teiste alade tulemused veelgi olulisemaks, sest lõpptulemus saadi
kokku kolme kohustusliku ala (murdmaasuusatamine, teatesuusatamine ja reesõit) ning 5 vabal
valikul valitud spordialade hulgast. Võrreldes eelnenud aastatega, oli ära jäetud lauatennis ja laskmine, kust meil tavaliselt ikka õnnestus pjedestaalikoht koju tuua.
Spordijuht Kalev Lõhmus tegi ära suure eeltöö
nii osalejate innustamisel kui ka peenes arvestuses teel võidule. Nii jagatigi I-III koht väikevaldade arvestuses vaid ühepunktiste vahedega
– Palupera sai 94, Karula 93 ja Sangaste 92 punkti.
Kõige kõrgema koha tõid kaasa mälumängurid ja murdmaasuusatajad – II koht saadi mälumängus triodele tänu Kalev Lõhmusele, Valdis
Meosele ja August Lauritsale. Murdmaad sõitsid
hästi vabatehnikas Ruta Reim, Stever Liivamägi,
Artur Lõhmus, Ain Veemees, Lembit Uibo, Kaur
Lõhmus, Kalmer Salundi, Helmet Toots, Jaak
Juske, Ilvar Sarapson, Priit Vakmann, Marek
Merilo, Ülar Lehiste ning klassikalises tehnikas Artur Lõhmus, Mait Käos, Martin Vaerand,
Ain Veemees, Lembit Uibo, Kalmer Salundi,
Ilvar Sarapson, Ülar Lehiste, Marek Merilo.
Kolmandaid kohti saadi lausa mitmel alal: teatesuusatamises (Age Veemees, Evelin Kõrvel, Ain

Veemees ja Ilvar Sarapson), suusasprindis (Evelin
Kõrvel ja Triin Tiimann ning Ain Veemees, Ilvar
Sarapson, Marek Uuemaa, Rein Tiimann ja
Artur Lõhmus) ja males (Heino Komlev, Andres
Tobre ja Teet Raudsepp). Tore on tõdeda, et
vanale raudvarale on lisandumas noored tegijad!
Aga lõpptulemuse jaoks olid olulised ka IV kohad
reesõidus (Age Veemees, Evelin Uuemaa, Ain
Veemees, Marek Uuemaa ja Ilvar Sarapson) ja
kabes (Urve Rampe, Priit Loide ja Viktor Peep)
ning juhtide mitmevõistluses, kus Kalev Lõhmus
ja Evelyn Uuemaa andsid endast parima. Viimaseks ei jäädud ka turniiribridžis, vaid saadi V koht

üheksa võistkonna hulgast ja võrkpallurid said VII
koha üheksa hulgast. Kõik osalenud andsid endast
maksimumi ja kokkuvõttes saavutas Palupera vald
traditsiooniliselt oma grupis I koha. Koju tuldi diplomite, medalite ja karikaga. Aitäh kõigile osalenutele ja kaasaelajatele!
Vallavanem TERJE KORSS

loe ka 9. lk.

Tartu

Otepää koostööpiirkonna loomine“
Elva

2011. aasta kevadel alustasid neli valda – Otepää, Puka,
Palupera ja Sangaste – Euroopa Liidu Sotsiaalfondi poolt
kaasrahastatava projektiga „Ühtse Otepää koostööpiirkonna loomine“. Projekti eesmärk on ühise halduskoostöö
rakendamine ühiste ametnike ja ühisteenuste loomisega. Tegemist on „Perioodi 2007–2013 struktuuritoetuse
seaduse” prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus”
meetme”Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja
mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine”
alameetme „Organisatsiooni arendamine“ rakendamiseks
mõeldud toetusega.
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Projekti juhtpartneriks on Otepää vallavalitsus. Töö koordineerimiseks moodustati kõigist osalevate valdade esindajatest juhtrühm. Protsessi kaasati konsultatsiooni- ja koolituskeskus Geomedia, kes koostas Otepää piirkonna avalike teenuste analüüsi ja piirkondliku koostöö rakenduskava. Töö käigus määratleti Otepää koostööpiirkonna moodustamise võimalused, analüüsiti
avalike teenuste osutamise seadusandlikke ja praktilisi lahendusi ning lepiti kokku rakendused
ühisteenuste pakkumiseks ja haldustegevuste koordineerimiseks, mille elluviimisest olid huvitatud kõik neli projektis osalevat valda.
Koostööpiirkonna kohalike omavalitsuste ametnike, spetsialistide ning vallavolikogude liikmete omavahelise dialoogi ja koostöövõimekuse suurendamiseks viidi projekti käigus läbi kaks
koolitust, mis olid praktilis-teoreetilise suunitlusega ja üles ehitatud lühiloengutele, aktiivsele kaasamõtlemisele, rühmatöödele ning praktiliste kaasuste tutvustamisele. Kokku osales kahel koolitusel 75 inimest.
Toimus neli avalikku seminari – Pukas, Paluperas, Sangastes ja Otepääl – kuhu olid kutsutud
kõik asjast huvitatud elanikud. Tutvustati projekti käigus saadud analüüsi tulemusi ja ettepanekuid piirkonna kohalike omavalitsuste koostöö võimestamiseks. Ühiselt arutati koostöö rakendusi ning koguti ettepanekuid piirkonna ühiseks kestlikuks arendamiseks.
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Hea lugeja.

J

ärgnevalt tutvustame projekti põhitulemusi. Tehtud ettepanekute rakendamisel saaksime Otepää, Sangaste,
Puka ja Palupera valdasid hõlmava 686
ruutkilomeetrise pindalaga ning ligi 8,5
tuhande elanikuga koostööpiirkonna,
mille tegus toimimine on suunatud kõigile siinsetele elanikele. Kättesaadavad,
kvaliteetsed ja majanduslikult otstarbekalt korraldatud avalikud teenused on
piirkonna kõigi elanike ja külaliste huvides. Ühtse teenuspiirkonnana toimimisel
suudame luua paremad eeldused elanike heaolu tõstmiseks ja tagada piirkonna
konkurentsivõime parema tuleviku kujundamisel, pakkuda elanikele võrdset kohtlemist ja kohalike ressursside tõhusamat
kasutamist. Ühtse, tugeva Otepää koostööpiirkonnana suudetakse seista vastu
ääremaastumisele ja anda uusi impulsse
kohaliku elu arenguks.

tavad Valgamaa elanikest neljandiku.
Suurimad asulad piirkonnas on Otepää
linn, Puka alevik, Sihva küla, Keeni küla,
Aakre küla ja Nõuni küla.

Elanike arv Otepää piirkonna asustusüksustes Piirkonna rahvastiku soolisvanuselist jaotust iseloomustab rahvastikupüramiid.

OTEPÄÄ PIIRKOND

Rahvastik ja selle muutused
Otepää piirkonna neljast kohalikust
omavalitsusest on suurima elanike
arvuga Otepää vald, kus elanike arv on
sama suur kui Puka, Sangaste ja Palupera vallas kokku. Ka elanike keskmine
tihedus on Otepää vallas poole suurem
kui kolmes ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksuses.

Otepää vald
Palupera vald
Puka vald
Sangaste vald
Kokku

Rahvastikutihedus
(in/km2)

Otepää piirkonna koostööd kohalike omavalitsuste vahel planeeritakse
ja korraldatakse läbi piirkonnanõukogu. Otepää piirkonnas on seni kõige
tugevam koostöö toiminud Palupera
valla ja Otepää valla vahel. Kõigi piirkonna kohalike omavalitsuste olulisemaks koostöötegevusteks on turismi
ja vaba aja arendustegevus. Ühiselt
antakse välja piirkonna ajalehte „Otepää
Teataja“. Kultuuri- ja haridusvaldkonnas
korraldatakse mitmeid ühisüritusi ning
-koolitusi. Koostöö võimestajaks on
suursündmused, millest väljapaistvam
on Tartu Maraton. Piirkonna kohalike
omavalitsuste ühistegevus toimib ka läbi
maakondlike ühenduste: MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, SA Valgamaa
Arenguagentuur, SA Valgamaa Turism,
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu jt.
Otepää ühtse piirkonna kujundamisel
on oluline mõista inimeste igapäevast
liikumist kodu, töö ja vaba aja teenuse
ringis, läheneda nn toimepiirkonna
põhiselt. Tugeva Otepää koostööpiirkonna arenguks on oluline suurendada Otepää rolli piirkonna keskusena,
tugevdada omavalitsuste omavahelist
praktilist igapäevast koostööd. Oluline
on jätkata teedevõrgu korrastamist, viia

soovitud oludele vastavaks ühistranspordi liikumissuunad ja -sagedused, leida
võimalusi avalike teenuste ühiseks kvaliteetseks pakkumiseks. Piirkonna tervikliku arengu seisukohalt on mõistlik
Valgjärve, Rõngu ja Elva kohalike omavalitsuste suurem kaasamine ala koostöö
ja tööjaotuse kujundamisse.

Pindala (km²)

Suurimaks keskuseks on Otepää linn,
kus elab ligi pool piirkonna rahvastikust. Otepää, Palupera ja Puka valdade
elanikele töökohtade ja teenuste pakkujatena on olulised ka Tartumaa linnad
ja alevikud, Sangaste vallale Valgamaa
teised piirkonnad. Elanike igapäevasel
liikumisel on olulisel kohal ühistranspordi liiklusskeemid ja -sagedused. Lisaks
ühistranspordile bussidega läbib Puka
ja Palupera valdasid ka rongiliiklus, mis
avardab suhteliselt piiratud liikumisvõimalusi suurematesse keskustesse.
Täna toimib Otepää keskusena
ennekõike oma valla elanikele, lisaks
spordi, terviseedenduse ja puhkemajanduse võimaluste pakkumine laiemale
huviliste ringile nii kodu- kui ka välismaal. Otepää piirkonnast väljapoole on
tugevad sidemed Palupera valla Hellenurme poolsel osal Tartumaa edelaosa
Elva piirkonnaga, mis pakub siinsetele
elanikele hariduslikke, kaubandus-teeninduslikke ja vaba aja veetmise võimalusi. Puka vallal on tugevad haridus- ja
teenindusalased sidemed Rõngu vallaga
Tartumaal, samuti haridussidemed Elva

suunal. Sangaste valla elanike jaoks on
olulisem ühendus Valga suunal. Seega
on tegemist omavalitsustega, kelle koostöösidemed on suhtelised laialdased.

Elanike arv

Otepää piirkonna moodustavad neli
kohalikku omavalitsust: Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallad. Piirkond
paikneb Otepää kõrgustikul ja on valdavalt sarnase loodusega. Piirkonnas elab
8,5 tuhat elanikku, pindala on 686,7 km²
ja rahvastiku tihedus 12,3 inimest/km²
kohta.

4162
1129
1761
1396
8448

217,4
123,6
201,0
144,7
686,7

19,1
9,1
8,8
9,6
12,3

Otepää piirkonna elanikud moodus-

R

ahvastikus on ülekaalus naised,
seda vanemate eagruppide arvel.
Enim esindatud vanusegrupid on
20-24- ja 15-19aastased. Nooremate vanusegruppide arvukus on nendest oluliselt
väiksem, mis viitab tulevikus pereloomise
ikka jõudvate elanike arvu langusele, mis
kindlasti pingestab rahvastikutaaste olu-

korda. Otepää piirkonnale on iseloomulik ka rahvastiku vananemine. Olukorra
muudab keerulisemaks asjaolu, et meeste
keskmine eluiga, võrrelduna naistega, on
märgatavalt väiksem. Sellest tulenevalt on
ka üksi elavaid eakaid suhteliselt palju.
Olgu järgnevalt ära toodud ka rahvastikupuud valdade lõikes:
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OTEPÄÄ PIIRKONNA
TULEVIKUNÄGEMUS

Otepää vald

Otepää piirkonna valdade arengukavades on rõhuasetus turismil. Otepää vald
näeb ennast tuntud puhkepiirkonna keskusena, mis pürgib Eesti populaarseimaks spordikeskuseks. Teiste kohalike
omavalitsuste visioonid on kogukonnakesksemad ning seavad peamiseks ülesandeks kohaliku elaniku heaolu tõstmise
elukeskkonna parendamise ja avalike
teenuste pakkumise säilitamise või mitmekesistamisega.
Peamised märksõnad arengukavades
on sport, vaba aja veetmine, turism ja
rekreatsiooniettevõtlus, kodanikeühiskond ja seltsitegevus, arenenud kodanikuühiskond kui teenuste pakkuja, hea
elukeskkond, kvaliteetne kohapealne
alus- ja põhiharidus. Rõhutatakse tugeva
kogukonnatunnetuse olulisust. Otsitakse lahendusi sotsiaalne infrastruktuuri
arendamiseks, tervisliku, heakorrastatud
ja head haridust võimaldava elukeskkonna loomiseks, mis ühtlasi soosib looduslähedase eluviisi viljelemist.

Palupera vald

Sangaste
vald

Puka vald

Palupera
vald

Otepää vald

Isikute arv, kelle eest
on KOV-is asuv tööandja
deklareerinud sots. maksu

KOV-i FIE-de arv, kellel on
sotsiaalmaksu määramised

Isikute arv KOVis, kelle
eest tööandja deklareerib
sotsiaalmaksu

Töökohtades toimunud muutused.

1 830
1 919
2 011
1 978
1 803

197
209
194
179
153

1 729
1 824
1 877
1 896
1 747

2010

1 807

102

1 785

2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2005
2006
2007
2008
2009
2010

440
495
527
517
456
438
746
777
815
793
727
711
615
617
625
601
574
568

64
57
57
43
42
31
55
51
51
50
49
38
72
67
68
54
49
34

240
293
355
384
328
281
491
504
474
446
426
403
544
556
540
475
470
493

2005
2012
Muutuse
osakaal

Komisjonid ja liikmete
arv

26

23

31

Puka vald

13

6

Revisjonikomisjon (3)
Eelarvekomisjon (3)
Hariduskomisjon (4)
Majandus-, keskkonna-, ning
korrakaitsekomisjon (3)
Kultuuri-, spordi- ning noorsookomisjon (6)
Sotsiaal ja tervishoiukomisjon (4)

Sangaste vald

11

5

Revisjonikomisjon (3)
Eelarvekomisjon (3)
Sotsiaalkomisjon (10)
Haridus- ja kultuurikomisjon (9)
Majanduskomisjon (6)

Kokku

54

23

Valla omavalitsusorganitel – volikogul
ja valitsusel – on õigus ühishuvide väljendamiseks, esindamiseks, kaitsmiseks
või ühiste ülesannete täitmiseks sõlmida
lepinguid teiste kohalike omavalitsusorganitega (sh. ka väljaspool Eestit)
ja moodustada nendega lepingulisi liitusid.
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Avalikud teenused

V

astavalt Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusele on kohaliku
omavalitsuse kohalike võimuorganite
õigus, võime ja kohustus seaduse alusel
ning kohalike elanike huvides juhtida
nende vastutusalasse kuuluvaid ühiskonnaelu valdkondi1. Üks nendest on
avalike teenuste kättesaadavus tagamine ja nende kvaliteetne osutamine.
Avalikku teenust saab määratleda kui
avalike ülesannete täitmisel üldistes
huvides osutatavat teenust, mis on
suunatud avalike hüvede pakkumisele,
avaliku ülesandega kaasneva kohustuse täitmisele või põhiõiguste, vabaduste ja huvide kaitsele. Avalike teenuste
käsiraamat toob mõiste määratlusena
välja ”... avalikkusele järjepidevalt osutatav teenus, kaup, info või hüve, mida
osaliselt või täielikult korraldab avalik
sektor. Avalik teenus tuleneb avalikust
huvist ning sisaldab nii avaliku sektori
kohustuslikke kui ka vabatahtlikke ülesandeid ehk haldusülesandeid. Teenus
võib olla piiramatu ligipääsuga või suunatud konkreetsele sihtgrupile2”.
Nimetatud mõistes väljatoodule
iseloomustab avalikke teenuseid kogukonnast tulenev vajadus tagada võrdne
juurdepääs ja kättesaadavus teenustele, millest mõned on seadusega määratud (näiteks Kohaliku omavalitsuse
korralduse seadusega) ning mõned
vabatahtlikud riigi ja omavalitsuse
ülesanded3.

Kohalike omavalitsuste võrdlev ülesehitus ametikohtade lõikes on esitatud
järgneva tabelina.

Valdkond Amet

Otepää
vald

Palupera
vald

Puka
vald

Sangaste
vald

+
+
+
+
+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

Üldjuhtimine ja kantseleitöö

Vallavanem
Vallasekretär
Registripidaja
Sekretär
Kommunikatsiooni-juht
Arendusnőunik
IT-spetsialist

+

Raamatupidamine ja rahandus

Raamatupidamise ja finantsteenistuse
juhataja / pearaamatupidaja
(Vanem) raamatupidaja

Vanusrühmade arvukus ja osakaalu muutumine 2005-2012 (seisuga 01.01, allikas: rahvastikuregister)

Vanuserühm

0-6

7-15

16-18

19-25

26-54

55-64

65+

Kokku

Otepää vald
Palupera vald
Puka vald
Sangaste vald
Kokku
Otepää vald
Palupera vald
Puka vald
Sangaste vald
Kokku
Otepää vald
Palupera vald
Puka vald
Sangaste vald

239
80
119
110
548
267
69
90
87
513
+10,5
-13,8
-24,4
-20,9

541
155
256
199
1151
346
119
140
125
730
-56,4
-23,2
-45,3
- 37,2

210
58
104
70
442
149
53
56
67
325
-40,9
-8,6
-46,2
-4,3

411
107
150
150
818
478
114
233
153
978
+14,0
+6,5
+55,3
+2,0

1637
418
687
568
3310
1607
433
631
538
3209
-1,9
+3,6
-8,2
-5,3

492
126
227
157
1002
468
116
207
157
948
-5,1
-7,9
-8,8
0,0

797
221
364
271
1653
835
212
349
261
1657
+4,6
-4,1
-4,1
-3,7

4327
1165
1907
1525
8924
4150
1116
1706
1388
8360
- 4,1
- 4,2
-10,5
-9,0

-6,4

-36,6

-26,5

+19,6

-3,1

-5,4

+0,2

-6,3

Kokku

5

Revisjonikomisjon (3)
Maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjon (5)
Sotsiaal- ja kultuurikomisjon (8)
Hariduskomisjon (5)
Eelarve-rahanduskomisjon (5)

ohalike omavalitsuste põhimäärustega sätestatakse valdade omavalitsusorganite, nende komisjonide
ja ametiasutuste moodustamise kord,
õigused, kohustused ning töökord. Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seadusele on kohaliku omavalitsuse
organeiks volikogu ja vallavalitsus.
Otepää piirkonna kohalike omavalitsuste organisatsioonid on erinevad. Vallavolikogude liikmete arvu, komisjonide
ja nende liikmete arvu iseloomustab
ülemine tabel.
Vallavalitsuse kinnitatud ametnike
koosseis on kõige väiksem Palupera
vallas – 6 ametikohta. Otepää vallas
vastavalt 20,5; Pukas 14,7 ja Sangastes
10,1. Suhtarvuliselt on elanikke ametniku kohta kõige vähem Puka vallas, kus
ühe valla haldusaparaadis töötaja kohta
on kohalikus omavalitsuses 120 elanikku. Suurim näitaja on Otepää vallas, kus
ühe ametniku kohta on 203 elanikku.

erioodil 2005-2010 on töötajate arv
Otepää, Palupera, Puka valdades
kasvanud kuni aastani 2008, seejärel on
toimunud langus 2005. aasta tasemele.
Sangaste vallas, kus 2005. aastal oli töötajate arv tööealise elaniku kohta neljast
kohaliku omavalitsuse üksusest suurim,
on töötajate arv aastatel 2005-2010 pidevalt langenud. Võrreldes 2005. aastaga
on 2010. aastal töökohti lisandunud
Otepää ja Palupera valdades.

2005
2006
2007
2008
2009

49

K

P

aastaga 421 lapse võrra ehk 37%. Suurim
vähenemine oli Otepää vallas (üle 55%)
ja Puka vallas (45%). Märkimisväärselt
vähenes Otepää ja Puka vallas ka gümnaasiumiealiste noorte arv – üle 40%.
Noorte arv vanuses 19-24 suurenes piirkonnas tervikuna ligi 20%. Tööealisete
elanike arv ja lähiaastatel pensioniealiseks saavate elanike arv piirkonnas
veidi vähenes. Üle 65-aastaste elanike
arv on piirkonnas tervikuna olnud stabiilne (suurenemine 0,2%), sealjuures
Palupera, Puka ja Sangaste vallas eakate
elanike arv vähenes, Otepää vallas aga
suurenes ligi 5%.
Viimastel aastatel on sündimus Otepää
vallas suurenenud, lasteaiaealiste laste
arv vallas kasvab. Puka ja Sangaste vallas
sündimus ei ole suurenenud.
Põhikooliealiste laste arv vähenemine piirkonnas on kaasa toonud õpilaste
arvu vähenemise koolides. Lähiaastatel
Otepää vallas põhikooliealiste laste arvu
vähenemine peatub ja asendub laste
arvu suurenemisega, Palupera vallas
põhikooliealiste laste arv stabiliseerub.
Puka vallas ja eriti Sangaste vallas, kus
sündimus on madalam, põhikooliealiste
laste arvu vähenemine jätkub, kuid aeglasemas tempos.
Kuna noorte osakaal vanuses 19-25 on
piirkonnas suur, siis rahvastiku arvu eda-
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Revisjonikomisjon (3)
Majandus- ja eelarvekomisjon (8)
Maaelu- ja keskkonnakomisjon (9)
Tervishoiu- ja sotsiaalkomisjon (7)
Õigus- ja korrakaitsekomisjon (8)
Haridus-, kultuuri- ja spordikomisjon (10)
Turismikomisjon (5)

Kohalike omavalitsuste
volikogud ja ametnikud

Töökohad

Iseloomustades piirkonna nelja kohaliku
omavalitsuse rahvastikku, saab välja tuua
järgmised erinevused ja sarnasused:
noorima elanikkonnaga on Palupera vald, kus 16% elanikest on vanuses 014 ning pensioniealiste elanike osakaal
19%.
pensioniealiste elanike osakaal on
suurem Puka ja Otepää vallas (üle 20%).
arvukaim vanusegrupp 20-24aastased, nendest nooremad vanusegrupid
on edaspidi märgatavalt väiksema arvukusega.
erinev on 0-4aastaste laste arv valdades: kui Palupera, Puka ja Sangaste vallas
on alates 10-14aastaste vanusegrupist
kõik nooremad vanusegrupid järjest väiksemaarvulised, siis Otepää vallas on 04aastaseid lapsi rohkem kui lapsi vanuses
10-14.
Elanike arv Otepää piirkonnas väheneb.
Rahvastikuregistri andmetel vähenes
piirkonna elanike arv aastatel 2005-2011
564 inimese võrra, s.o. 6,3%. Võrdluseks,
et Valga maakonnas vähenes rahvastik
viimase kuue aastaga 6,6%. Elanike arv
vähenes Otepää ja Palupera vallas 4%,
suurem oli elanike arvu vähenemine
Puka ja Sangaste vallas – mõlemas kohalikus omavalitsuses ligi 9%. Elanikkonna
vähenemise põhjusteks on madal sündivus ja väljaränne.
Erinevate teenuste seisukohast on otstarbekas vaadelda rahvastiku arvu ja
selle muutumist vanusegruppide lõikes:
lasteaiaealised ja lähiaastatel lasteaiaealiseks saavad lapsed (vanus 0-6), põhikooliealised lapsed (vanus 7-15), gümnaasiumiealised noored (vanus 16-18),
noored vanuses 19-25, tööealised elanikud vanuses 26-54, lähiaastatel pensioniealiseks saavad elanikud (vanus 55-64)
ja eakad vanuses üle 65. Võrreldes 2005.
aastaga vähenes 2012. aastaks 0-6-aastaste laste arv piirkonnas 35 lapse võrra ehk
6%. Suurem oli laste arvu vähenemine
Puka ja Sangaste vallas (üle 20%), Palupera vallas vähenes laste arv 14%, Otepää
vallas laste arv suurenes. Põhikooliealiste laste arv vähenes piirkonnas seitsme

19

Komisjonide arv

Volikogu liikmete arv

sises muutumises on otsustav, kas noored
lahkuvad mujale või jäävad elama koduvalda. Sellest sõltub ka asjaolu, kui palju
siseneb noori kohalikule tööturule.
Eakate elanike arv piirkonnas jätkuvalt suureneb. Väga tõenäoliselt kasvab
ka surve valdade eelarvetele, kuna oma
eluga toimetulekuks loodetakse ka vallapoolsele abile.

Komisjoni liikmed kokku

6

Planeerimine,
kommunaalmajandus ja keskkonnakaitse

Planeerimise ja ehitusteenistuse juhataja
Planeerimis- ja maaspetsialist
Ehitusspetsialist
Majandusteenistuse juhataja
Heakorraspetsialist
Puhastusteenistuja

+
+
+
+
+
+

Haridus, kultuur ja noorsootöö

Haridusvaldkonna juhataja
Kultuurivaldkonna spetsialist

+

+

Sotsiaalne kaitse ja tervishoid

Sotsiaalvaldkonna juhataja
Sotsiaaltöö vanemspetsialist
Sotsiaaltöö spetsialist
Lastekaitsespetsialist
Avahooldustöötaja

+
+

+
+
+
+

+

+
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Kohaliku omavalitsuse vastutusalasse
kuuluvad teenused saab põhimõtteliselt
jagada üheksaks vastutusvaldkonnaks:
haridus, kultuur ja sport, tervishoid, sotsiaalhoolekanne, kommunaalteenused ja
infrastruktuuri korrashoid, keskkonnakaitse ja jäätmemajandus, planeerimisja ehitustegevus, korrakaitse ja päästeteenistus ning muud riigifunktsioonid4.
Projekti käigus Otepää piirkonna
kohalike omavalitsuste poolt osutatavad
teenused ja nende regulatsioonid kaardistati. Nende hulka kuulusid alus- ja
üldharidus, sotsiaal- ja tervishoiuteenused, kultuuri- ja vabaajateenused, huvihariduse ja noorsootöö teenused, ettevõtluse arendamise teenused, ühistransporditeenused, ühisveevarustuse- ja kanalisatsiooniteenused, jäätmehooldusteenused,
soojamajanduse teenused, heakorrateenused.
Teenuste kättesaadavuse ja kvaliteediga seotule lisaks toodi välja ka teenuste
baasmaksumused, kui need olid kehtestatud. Ühe peamise kitsaskohana juhitakse tähelepanu, et puuduvad ühtsed
nõuded avalike teenuste kvaliteedi hindamiseks. Kuigi nõuete kehtestamise
teema on Eestis päevakorral olnud juba
pikemat aega, on reaalsus, et ühtseid
kehtivaid teenuste nõudeid/ maksumusi
pole siiani kehtestatud. Riigis tervikuna
on probleemiks ühtsete avalike teenuste aluse ja arendamise tervikliku poliitika puudumine - iga riigiasutus arendab
teenuseid omaette, nagu seda teevad ka
kohalikud omavalitused. Kuna puudub
ühtne vastutus ja ühtne avalike teenuste
arendamise poliitika, süveneb teenuste
osutamise asutusekesksus. Samal ajal
oleme huvitatud, et teenused oleksid
enam kodanikukesksemad. Olukorra
parandamiseks on alates novembrist
2011 majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud infoühiskonna teenuste osakond. Tänapäeva
e-riigis peaks olema mitmete avalike
teenuste pakkumine lihtsustatud, kuna
interneti levik ja arvuti kasutamise oskus
ning võimalus on selle eelduseks. Kuigi
Eesti on olnud väga eesrindlik e-riik
ning arendanud mitmeid e-teenuseid ja
digitaalseid infosüsteeme, on tegelikult
olukord selline, kus erinevad infosüsteemid ei ole omavahel koostöövõimelised5.
Eelnevast lähtuvalt tuleb ka Otepää piirkonna kohalikel omavalitsustel teha pingutusi, et tagada ala elanikele võrdne
juurdepääs avalikele teenustele ja hästi
toimivad teenuste osutamise lahendused. Selleks on ülimalt oluline kliendirühmade vajaduste tundmaõppimine,
et vastata elanike ootustele teenuste
pakkumisel. Eesti avalikud teenused
peaksid olema terviklikud, loogilised
ja kodanikusõbralikult kujundatud6.
Otepää piirkond võiks olla pilootalaks,
et ühtlustada avalike teenuste kättesaadavuse mugavus ja kasutajasõbralikkus
elanikele, seda sõltumata, millises kohalikus omavalitsuses ta elab.

Otepää piirkonna sotsiaalse infrastruktuuri objektid on esitatud alljärgneval kaardil.
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Töö läbiviimise käigus arutati kohalike
omavalitsuste esindajatega teenuste osutamise korraldust ja ühist osutamist. Seejuures oli teemaks ka teenuste osutamise
hind. Tõdeti, et teenuste üheskoos pak-

kumisega on võimalik säästa raha või
pakkuda teenuseid, mida ühel kohalikul
omavalitsusel on kas nõudluse vähesuse või spetsialisti puudumisel keeruline
osutada.

Laekumine tulumaksust on kõige olulisem tuluallikas kõigile piirkonna kohalikele
omavalitsusüksustele. 2010. aasta andmetel oli laekumine tulumaksust Otepää linnale
1,46 mln, Palupera vallale 0,39 mln, Puka vallale 0,55 mln ja Sangaste vallale 0,44 mln
eurot so vastavalt põhitegevustuludest 43%, 45%, 41% ja 31%.

1 „Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus“ https://www.riigiteataja.ee/akt/782508?leiaKehtiv
2 V.Lember, N.Parrest, E.Tohvri (2011) “Vabaühendused ja avalikud teenused:partnerlus avaliku sektoriga” lk.8
3 V.Lember, N.Parrest, E.Tohvri (2011)“Vabaühendused ja avalikud teenused:partnerlus avaliku sektoriga” lk.9
4 Siseministeerium
5 Riigikontrolli audit (2010) “Avalike teenuste kvaliteet infoühiskonnas 2010”
6 Riigikantselei (2011) “Tippjuhid: avalike teenuste arendamise mudel vajab muutmist”

EELARVED

O

tepää, Palupera, Puka ja Sangaste valdade eelarvete põhitegevustulud kasvasid sarnaselt teiste Eesti omavalitsustega jõudsalt majanduskasvu aastatel
2006-2008. Tulenevalt majanduslangusest ja tulusid vähendavatest seadusemuudatustest vähenesid 2009. aastal kohalike omavalitsuste põhitegevustulud märgatavalt. Otepää vallal langus jätkus 2010. aastal, teistel mõnevõrra põhitegevustulude maht kasvas.

Joonis 4. Tulumaksu laekumine ja osakaal põhitegevustuludes.

Tulumaksu laekumise kasv ja langus absoluutmahus on peaasjalikult seotud maksumaksjate arvu ja nende tulude dünaamikaga, kuid muutusi võimestasid ka kohalike
omavalitsustele füüsiliste isikute tulumaksust eraldatava määra muutused.
Tulumaksu laekumine elaniku kohta on Otepää vallas kõrgem kui teistes võrreldavates kohalikes omavalitsustes. Ka laekumised maksumaksja kohta olid Otepääl
nn majanduskasvu aastatel kõrgemad kui teistes võrreldavates omavalitsustes. Seejuures viimasel paaril aastal on tulumaksu laekumine maksumaksja kohta piirkonnas
kõrgeim Palupera vallas. Erisused maksumaksja kohta on valdade lõikes väiksemad
kui elaniku kohta võttes ja need on viimastel aastatel tasandunud.

Joonis 1. Põhitegevustulude absoluutmaht (eur) ja muutus võrreldes eelmise eelarveaastaga (%).
Allikas: Rahandusministeerium

Põhitegevustulude mahu dünaamika on tingitud saadud toetuste, so valdavalt tasandusfondi eraldised, ja maksutulude, so peaasjalikult tulumaksu laekumise, muutustest.

Joonis. 5 Tulumaksu laekumine elaniku ja maksumaksja kohta.

Joonis 2. Põhitegevustulude põhiliigid.
Allikas: Rahandusministeerium

Põhitegevustulude struktuur Otepää, Palupera ja Puka valdades on sarnane, kuna
maksutulude ja saadud toetuste osakaalud põhitegevustuludes on mõlemad ca 4550%. Eelnimetatutest mõnevõrra erinev on põhitegevustulude struktuur Sangaste
vallal, kus kaupade ja teenuste müügitulud on märkimisväärselt suuremad, tulenevalt
hallatavate asutuste struktuurist (hooldekodu), vastavalt maksutulude ja saadud toetuste osakaalud põhitegevustuludes mõnevõrra madalamad kui teistel võrreldavatel
üksustel.
Põhitegevustulud elaniku kohta võttes on Sangaste vallas ja Otepää vallas mõnevõrra kõrgemad kui piirkonna kahes teises üksuses.

2010. aastal oli tulumaksu laekumine elaniku kohta Otepää vallas 352, Palupea vallas
340, Puka vallas 310 ning Sangaste vallas 308 eurot; maksumaksja kohta olid vastavad
näitajad 957; 1034; 900 ja 891 eurot.
Maksumaksjate sissetulekute komponentide osas on üldtrendid sarnased. Esiteks,
valdav osa sissetulekutest tuleb palgatuludest, ja teiseks, palgatulude osakaalu vähenemine ja teiste tuluallikate osakaalude suurenemine ning mitmekesistumine, sh töökaotusega seotud hüvitiste suurenemine majandussurutise ajal.
Kohalikus omavalitsuses kohapeal olemasolevaid töökohti on kõigis võrreldavates
omavalitsustes vähem, kui on maksumaksjaid. Enim napib töökohti kohapeal Puka ja
Palupera valdades.

Joonis 3. Põhitegevustulud elaniku kohta.
Joonis 6. Töökohtade ja maksumaksjate arv KOVis. Allikas: EMTA.

Palupera ja Puka valdades on registreeritud elanike töökoht samas KOVis alla 30%
kui Otepää ja Sangaste valdades on vastavad näitajad üle 40%. Väljaspool Valgamaad
on registreeritud elanike töökohtadest Otepää ja Puka valdades ca 50 %, Paluperas ca
55% ning Sangaste vallas pisut üle 40%. Seejuures töökohad väljapool elukohajärgset maakonda on oluliselt väärtuslikumad, kui elukohajärgses kohalikus omavalitsuses
ja maakonnas. Seega on piirkonnas olulised teemad töökohtade olemasolu-loomine,
nende väärtus ja pendelränne.

Joonis 7. KOVis registreeritud
elanike töökohad ja töökohtade
keskmine väärtus sotsiaalmaksu
alusel 2010. aastal. Allikas: EMTA.
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Valdav osa investeeringutest piirkonnas on tehtud sihtfinantseeringute toel. Jooksva
omafinantseerimisvõimekusega on tagatud sisuliselt väiksemad projektid ja suuremate projektide omafinantseering. Ka on suuremateks investeeringuteks laenu võetud,
va Palupera vald.

RAKENDUSKAVA

A

nalüüsi põhjal koostati muutuste tarvis rakenduskava, mille eesmärk on
kohalike omavalitsuste poolt osutatavate teenuste parem kättesaadavus ja
kvaliteet. Omavalitsuste juhtide ja spetsialistidega toimunud arutelude tulemusena tehtud ettepanekud tuleb piirkonna kohalike omavalitsuste poolt koordineeritult ellu viia.

1. Otepää piirkonna juhtimise koordi-

Joonis 8. Investeerimistegevuse tulud ja kulud

2010. aasta lõpu seisuga on suurim laenukohustuste absoluutmaht ja nende suhe põhitegevustuludesse Sangaste vallal.

neerituse parandamine:
- arenduskoja/arendusnõukoguloomine
avaliku sektori, ettevõtjate ja kodanikuühiskonna esindajate osavõtul;
- arendustegevuse
suurprojektide
algatamine ja läbiviimine (ühisprojektide koostamine, rahataotluste esitamine, projektijuhtimise läbiviimine
jms);
- Otepää piirkonna külavanemate ühistegevuse laiendamine.

2. Otepää piirkonna ühtse infovälja

Joonis 9. Netovõlakohustuste absoluutmaht ja suhe puhastuludesse

Põhimõtteliselt on kõigil omavalitsustel võimalik suuremate projektide elluviimiseks
teatud mahus täiendavat laenuressurssi kaasata.
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kujundamine, piirkonna tõhus mainekujundus ja turundamine:
- ajalehe „Otepää Teataja“ kui olulise
kohaliku meediakanali rolli võimestamine;
- piirkondliku kultuuri- ja spordikalendri koostamine ja levitamine, piirkondlike suurürituste läbiviimise
koordineerimine;
- piirkonna kui atraktiivse loodusturismi, spordi ja vaba aja võimaluste ühine
tutvustamine (SA Otepää Turism
tegevuse laiendamine piirkonnas).

3. Ühisametnike rakendamine avalike
teenuste kvaliteetseks ja kättesaadavaks osutamiseks:

- ametnik keskkonna-alase järelvalve
tõhustamiseks;
- ametnik ehitusalase järelvalve tõhustamiseks;
- ametnik info- ja kommunikatsioonivahendite haldamiseks. Alternatiiv luua

- avalike hoonete (rahvamajad, külakeskused, koolihooned) kasutusintensiivsuse suurendamine koostöös
turismiettevõtjatega teenuste pakkumiseks (koolitus, majutus, toitlustus, huvilaagrid jms);
- kohaliku infrastruktuuri korrashoid
(matkaradade ja haljashalade hooldamine).

nelja valla IT alane ühisettevõte;
- juristi rakendamine (ka kodanike
nõustamine vajadusel).

7. Töötute ümberõppe korraldamine:

4. Avalikke teenuseid pakkuvate organi-

8. Avaliku sektori töö tõhustamine ja

satsioonide institutsionaalse koostöö
suurendamine:

-

teenuste osutamise koordineerimine:
haridus- ja noorsootöö,
ühistransport,
ühisveevärk ja -kanalisatsioon,
jäätmekäitlus,
sotsiaalhoolekanne,
finantsjuhtimine ja raamatupidamine,
pääste- ja politseitöö.

- Töötute aktiviseerimiskeskuse(harjutuskeskuse) loomine.

-

-

5. Avalikele teenustele ligipääsetavuse

suurendamine ja liikumisvõimaluste
parandamine:
- ühistranspordi liiklusskeemi ja sõidusageduste optimeerimine, liikumisvõimaluste lõimimine õpilastranspordiga ja maakonnaliinidega;
- piirkonda katva kergliiklusteede võr
gustiku rajamine.

6. Ettevõtlusalase tegevuse soodustami-

ne:
- ettevõtluseks vajaliku teabe pakkumine (kinnisvara, vabad tootmispinnad) ja taristu rajamisele kaasaaitamine (näit. Palupera raudteejaamast
ühistranspordi korraldamine majutusasutustesse jms);
- kohalike ettevõtjate toodete ühisturundamine (talukaup, käsitöö tooted
jms);

-

maine tõstmine, ühtse piirkonna
identiteedi kujundamine:
vallavolikogude liikmete ja ametnike koolitussüsteemi loomine;
avalike teenuste kvaliteedi juhendmaterjalide koostamine ja nendest
juhindumine, ametijuhendite läbivaatamine ja kvaliteedijuhtimise
loomine;
kohalikele kultuuri- ja spordisündmustele soodustingimustel juurdepääs (kohalikele elanikele piletihinnas allahindlus) ja nendes osalemisaktiivsuse tõstmine (vabatahtliku töö propageerimine jms);
kultuuripärandi uurimine ja traditsiooniliste tegevuste toetamine;
sotsiaalsete tagatiste ühtlustamine
piirkonna elanikele;
munitsipaalettevõtete või munitsipaalosalusega ettevõtete töö tulemuslikumaks muutmine.

Kokkuvõtteks saab öelda, et Otepää,
Palupera, Puka ja Sangaste vallad
omavad head tahet, koostööpraktikat ja tööplaani ühtse toimepiirkonna
moodustamiseks, et pakkuda elanikkonnale ja külalistele tõhusamalt kvaliteetseid ja kättesaadavaid avalikke
teenuseid oma võimaluste parimast
kasutamisest lähtuvalt.

Joonis 10. Võimaliku täiendava laenuressursi absoluutmaht ja suhe puhastuludesse
Investeerimisvajadused
piirkonna arenguks

Suuremad koostööd nõudvad
objektid/tegevused

Uus lasteaed

Palupera raudteejaam (sh ühistranspordi
liikumine raudteejaama, valvega
parkimisplatsi rajamist autodele, kiire
rongiühendus Tartu ja Tallinnaga)

Ühistranspordi arendamine
(nõudebuss, õpilasliinid,
bussiühendus teiste
maakondadega jne)

Kultuuri- ja noorsootöö-keskus

Tehvandi ja Kääriku spordikeskuste arendus

SA Otepää Tervisekeskus

Eesti Lipu muuseum

Otepää turismiinfopunkt terve piirkonna
vajaduste täitmiseks

Kergliiklustee Otepää – Nõuni –
Pangodi – Tartu

Palupera multifunktsionaalse
teenindus-spordihoone ehitus (maa
ost, projekteerimine, ehitus)

Tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste Nõuni – Otepää lõigul kergliiklustee
rajamine, sh Nõuni küla keskuses
tänavavalgustusega. Piirkonnas arendus
kergliiklustee Otepäält Sangaste suunas

SA Otepää Tervisekeskus

Tugimaantee nr 46 Tatra – Otepää – Sangaste
Nõuni – Otepää lõigul kergliiklustee rajamine,
sh Nõuni küla keskuses tänavavalgustusega

Väikelennuvahendite maandumiskoht
Paluperas, mis oleks Otepää piirkonna
arengupiirkonnas lennutranspordi sõlmeks

Otepää Gümnaasium

Hellenurme mõisahoone restaureerimine,
kus tegutseb valla ainuke lasteaed

Palupera raudteejaama ja lähiümbruse
rekonstrueerimine Via Hanseatica
arengukoridori jaotuspunktina erinevatele
transpordiliikidele (väikelennuk, maantee),
et jõuda Otepääle, Rõngu, Otepää
Loodusparki, Vitipalu maastikukaitsealale,
Tartu Maratoni radadele jne

Otepää piirkonna lumesaaniradade
võrgustiku arendamine
vastavalt arengukavale

Puka vald

Sangaste vald

Palupera vald

Otepää vald

Investeeringuvajadused (kohalik)

Ühistranspordi arendamine

Sangaste lasteaia hoone renoveerimine

Piirkondlik sotsiaaltöökeskus Sangastes
(kogukonna sotsiaalstaap)

Sangaste lossikompleksi renoveerimine ja
restaureerimine

Otepää tervisekeskus

Maakondlike kergliiklusteede-,
matka- ja mootorsaaniradade
võrgustiku väljaarendus

Kogukonna Sotsiaalstaabi rajamine Sangastes
(ühes ajaloolises olemasolevas (ehitanud krahv.
Berg) remonti vajavas hoones kuhu on koondatud
raamatukogu, piirkondlik sotsiaaltöö keskus,
noortetuba, eakate päevatuba, käsitöötuba,
kaugtöökohad ja kogukonna koosolekuruum

Otepää – Sangaste – (Palupera) kergliiklustee
võrgu väljaehitamine

Rukkitee ja Sangaste
Rukkikeskuse väljaarendamine

Puka koolihoone rekonstrueerimine (uue korpuse
soojustamine, vee- ja kanalisatsiooni, elektri- ja
küttesüsteemi rekonstrueerimine, ventilatsiooni
ehitus, hoone sise- ja välisviimistluse teostamine,
sisustuse ja õppevahendite soetamine)

Kergliiklusteede piirkondliku võrgustiku
areng: Puka – Kuigatsi, Puka – Aakre ja
Puka – Otepää

Puka lasteaia katusekatte vahetamine,
välissoojustuse paigaldamine,
ventilatsioonisüsteemi ehitus,
ruumide rekonstrueerimine ja hoone
juurdeehituse ehitamine

SA Otepää Tervisekeskus

Puka huvikooli-, kaugtöökeskuse ja noortekeskuse
ruumide rekonstrueerimine ja sisustamine
Sotsiaalse rehabilitatsiooni ja hoolekandekeskuse
rajamine (hooldekodu, supiköök, turvatoad)
Vooremäe ja Väikese Emajõe alamjooksu puhkeala
(Võrtsjärve ääres) väljaarendamine (puhkekohad,
randumissild, vaatetorn, matkamajad ja matkarajad
Aakre rahvamaja siseruumide
remont ja sisustamine
Ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamine

(nõudebuss, õpilasliinid, bussiühendus
ja teiste maakondadega jne)

Otepää piirkonna valdade poolt esitatud investeeringuvajadused Euroopa Liidu uuel programmeerimisperioodil 2014-2020.

Koostöö ja Palupera vald

H

aldusterritoriaalselt on Palupera vald
läbi aastakümnete teinud koostööd
erinevas mahus ja tasemel igas ilmakaares
asuvate naabritega. Kõige enam aga siiski
Valgamaale jääva Otepää piirkonna suunas.
Häid kogemusi aga tasuks üle võtta ka Elva
suunas tehtud koostöönäidetest (turism).
Koostöö saab algatuse eelkõige ühishuvidest, mis aegruumis tekkinud ja mida on
mõttekam ühiselt lahendadagi. Osa koostööst on aga tingitud ka paratamatusest, nt
keskharidus, tervishoid jms. Kuigi kultuurivaldkonnas soovib iga kogukond säilitada
omanäolisust, traditsioone, siis on ka siin
vahelduse ja uudsuse otsinguil mõnikord
vajalik viia ellu ühiseid koosviibimisi.
On ka valdkondi, kus koostööta jääb püüdlus
üldse saavutamata või saab tulemus mitterahuldav. Sellised on kindlasti ühistranspordi,
turismi, osaliselt hariduse, aga ka maine,
ettevõtluse ja muidugi piirkonna elanikkonnale kohaliku omavalitsuse poolt pakutavate
avalike teenuste kvaliteet.
Piirkonna arenduskoda saab tegeleda eelkõige enda pädevusse kuuluvate küsimustega, kuid omab võimalusi kaasata teisigi
huvilisi, seotud isikuid, organisatsioone, et
koostööd laiendada väga erinevatele suundadele. Kuid eelkõige peavad olema jällegi
ühishuvid.

Milliseid avalikke teenuseid pakutakse
ja olemasolev koostöö toimib täna Palupera vallas?
Nendeks on:
Alusharidus – koostööpartner MTÜ Hellenurme
Mőis, eralasteaed.
Põhiharidus – hallatav asutus Palupera põhikool.

Keskharidus - koostööpartneriteks Otepää
Gümnaasium, Elva Gümnaasium jt.
Huviharidus – koostöö muusikakoolidega Elvas ja
Otepääl, huviringid koolides.
Raamatukogud – hallatavad asutused Hellenurmes
ja Nõunis.
Kultuurimajad – hallatav asutus Nõunis ja
Hellenurmes koostööpartner MTÜ Tantsuklubi Mathilde.
Noorsootöö – koostööpartnerid Noorsootöökeskus
Tankla, MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus, MTÜ PRÜHM, Nõuni noortetuba Nõuni kultuurimaja halduses.
Vaba aeg, sport – koostööpartnerid MTÜ Valgamaa
Spordiliit, MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva, MTÜ Klubi Tartu
Maraton, MTÜ P-RÜHM, MTÜ Tartu Vibuklubi, MTÜ
Nõuni Purjeklubi, Otepää spordiklubid.
Kogukonnateenused – MTÜ Neeruti Külaselts, MTÜ
Hellenurme Ümarait, Makita ja Nõuni külaseltsingud,
Pensionäride Ühendus Pihlakobar jt.
Hooldekoduteenus – koostööpartner MTÜ
Hellenurme Mõis.
Tervishoid - SA Otepää Tervisekeskus, SA Elva
Haigla, MTÜ Hellenurme Mőis (hambaravi, massaaž,
käteparafiin, rehabilitatsioon).
Turism, vaba aeg, keskkonnaharidus – koostööpartnerid Vapramäe-Vellavere-Vitipalu SA, SA Otepää
Turism, Otepää looduskeskus, MTÜ Eesti Mõisakoolide
Ühendus, kohalikud turismiettevõtjad.
Postiteenus – koostööpartner AS Eesti Post,
Hellenurme postkontor.
Kaubandus – koostööpartner Elva Tarbijate Ühistu
Hellenurme ja Nõuni kauplused.
Kommunaalteenused – koostööpartner OÜ PaluTeenus.
Meedia – tulem koostööst piirkondlik ajaleht Otepää
Teataja.
Arendustegevus – SA Valgamaa Arenguagentuur,
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu.
Transport – valla õpilasliin, maakonnaliinid, raudteetransport (Palupera jaam).
Üldjuhtimine – Valga Maavalitsus, Eesti
Maaomavalitsuste Liit, MTÜ Valgamaa Omavalitsuste
Liit ja keskkonnaosakond, Palupera noortevolikogu.

Vallavanem TERJE KORSS

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

uka Spordiklubi ja Puka Keskkooli korraldusel toimusid 2012. aastal Puka lahtised suusavõistlused. Eesmärk oli populariseerida
suusatamist kui ühte tervislikku looduses liikumise viisi ning võimaldada kontrollida oma sooritusTulemused

01.03.2012

Poisid
Aeg Koht Punkte
- 6 aastased: 1,3 km
Stenver Vahi
7.32
I
10
-8 aastased:
Rasmus Prii
11.04
I
10
Henrik Saega
12.58
II
9
Rainet Tamm
28.47
III
8
-10 aastased:
Steve Vahi
3.59
I
10
Herki Puiestee
12.10
II
9
-12 aastased:
Martin Tekkel
Hans Tristen Sepp
4.01
I
10
Olev Korb
Calvin Savisaar
Kaler Objartel
Eiki Puiestee
8.11
II
9
-14 aastased: 2,6 km
Karm Korb
Karl Egert Sepp
4.08
I
10
Tristen Tamm
16-aastased 2,6 km
Pärt Kuvvas
Joel Popov
Gerdo Jõesaar
Mehed 2,6 km
Margus Sepp
3.40
I
10
Naised 2,6 km
Pille Illak
7.16
I
10
Tüdrukud
-8 aastased: 1,3 km
Signe Semsugov
11.23
I
10
Riinu Vaht
-10 aastased: 1,3 km
Kadi Prii
6.50
I
10
Annabel Teder
8.13
II
9
Lisanna Arak
9.56
III
8
Eliise Uibo
11.10
IV
7
Marge Anette Koort
Gertu Objartel
-12 aastased: 1,3 km
Kaja Liina Korb
Birgith Pedajas
6.02
I
10
Pauliine Saega
8.34
II
9
Kaidi Puiestee
9.17
III
8
Katrin Taur

algus 4 lk.

võimet ja tõsta spordimeisterlikkust.
Peeti kolm etappi. Kokkuvõtete tegemine ja
autasustamine toimus pärast kolmandat etappi.
Arvesse võeti kolme etapi kohapunktid.
08.03.2012

15.03.2012

Aeg Koht Punkte

6,48

I

Aeg Koht Punkte

Kokkuvõte

10

6,50

I

10

I

9,41

I

10

9,22

I

10

17,58

II

9

14,05

II

9

I
III
II

4,07
11,26

I
II

10
9

4,10
9,10

I
II

10
9

I
II

7,49
7,50
8,07
11,38
15,00
15,32

I
II
III
IV
V
VI

10
9
8
7
6
5

7,38
7,56
7,06

II
III
I

9
8
10

15,11
15,57

IV
V

7
6

III
I
IV
VI
V
II

7,01
7,28
9,34

I
II
III

10
9
8

6,59
7,18

I
II

10
9

10,40
11,46

I
II

10
9

6,49

I

12,02

II
I
III

10,52
20,20

I
II

10
9

II
I
III

10

6,45

I

10

I

I

10

12,10

I

10

I

12,34
13,57

I
II

10
9

13,05

I

10

I
II

6,00
5,48
10,33
13,00
7,39

III
II
V
VI
IV

8
9
6
5
7

6,08
5,16
9,32
14,29
7,24
11,44

II
I
IV
VI
III
V

9
10
7
5
8
6

II
I
III
IV
V
VI

4,40
5,55
7,07
7,13
7,19

I
I
II
III
IV

10
10
9
8
7

4,36
5,37
6,37
7,36
6,26

I
II
IV
V
III

10
9
7
6
8

IV
I
II
III
V

Puka vald Valgamaa
talimängudel

SÜNNID
Cassandra Kuus

T

õrvas toimunud Valgamaa talimängudel
võitsid esikoha Puka kabetajad Elle Luik,
Adu Kurg ja Enno Allev. Teine koht võideti võrkpallis, võistkonnas mängisid: Kaire Kuvvas,
Terje Kartau, Anniki Jaama, Riivo Sisask, Rauno
Sisask ja Gunnar Arak.
Mälumängus said 4. koha Marko Koort, Eerik
Müts ja Tõnis Mark, bridžis 8. koha Kalev Kiisler
ja Egon Midri. Suusatamises oli tulemuseks 9.koht.
Meeste 40 klassis võitis Kunnar Vahi vabatehnikas
5 km sõidu.
Üldkokkuvõttes tuli leppida väikeste omavalitsuste grupis 5. kohaga.

15. veebruaril

7. aprillil kell 21.00
Puka Rahvamajas

PUHKEÕHTU
Tantsuks mängib Toomas Anni
Pääse esimesel tunnil 3 EUR,
hiljem 5 EUR.
Info tel 52 74812

OT

S

Kuidas karu meistriks sai?

eoses teatripäevaga külastas Puka Keskkooli
Horre Saluste lasteteater näidendiga „Kuidas
Mesikäpp meistriks sai“. Etendus oli emotsionaalne ja lõbus. Näitlejad kaasasid tegevusse ka
publiku, kelleks olid algklasside õpilased. Näiteks kui
karu oli hädas müüri ladumisega, siis tuli talle appi
2. klassi poiss Steve. Nähtust kirjutasid jutu 3. klassi
õpilased.
„Etendus jutustas karust, kes arvas, et kõike saab
teha jõuga, mitte mõistusega. Ühel hommikul mõtles

karu, et metsas on igav ja võiks linna minna. Ta jättis
metsavahiga hüvasti ja lahkus linna tööd otsima.
Karul juhtus palju äpardusi ja lõpuks sattus ta vanglasse. Tsirkuse direktor kuulis karust ja kutsus teda
oma tsirkusesse tööle. Karu harjutas kuu või paar ja
temast saigi tsirkuseartist. See etendus oli õpetlik ja
vahva. Selleks, et tööd teha, tuleb enne õppida!“
KADI PRII, TRIIN KASK ja ERICH-DANIEL KANARIK,
Puka Keskkooli 3. klassi õpilased

2x EVE MÄEORG

Puka lahtised suusavõistlused

Kas tuled tsirkusesse tööle

Steve aitab karul müüri laduda

PALUPERA

Nõuni noorte vaheajategemised

E

t vaheaeg ei oleks igav, tuleb ise olla aktiivne tegut-seja. Meie noorte kohta küll ei
saa öelda, et neile meeldiks toas arvuti taga
passida. Kui toimub miskit põnevat, ollakse
kohal. Mis sellest, et suusahüppepoistel kulusid päevad trennidele ja võistlustele, ikka
oli jaksu ka meie tegemistes kaasa lüüa.
19. märtsil saabusid UNICEFi ja CLINi fotovõistlusest osavõtmise eest kingitused.
Cliniga puhastasime uksi, aknaid, autot ja
külasilte. Cliniga töötamine on lihtne: 1.tuleb
pihustit keerata, 2.vajutad pihustile ning
hakkad tööle. Autasuks saime meie enda
puhastustalgute pildiga särgid, palju kommi
ning Tallinna botaanikaaia piletid. Tore!
Helen: 19. ja 22. märts – NÖF ehk Nõuni
öö film. Kinoõhtu alguses vaatasime multikaid ja komöödiaid. Kui kell oli üle südaöö,
hakkasime vaatama õudusfilme. Kinoõhtud
Nõunis on tavaliselt huvitavad ja lõbusad.
Vahel tehakse pitsat ja ahjukartuleid. Kinoöö
lõpeb järgmise päeva hommikul. Kella 11
paiku on kõik juba ise üles ärganud. Mõned
on öö läbi üleval ja vaatavad kõiki filme ning
lähevad alles siis koju magama. Kinoõhtuid

aitab korraldada Marika, kes ise ka vahel
filme vaatab.
Andres: 20. märts kell 7.14. Nagu kõik inimesed teavad, algas kevad. Ka meie käisime
järve ääres lõket tegemas ja vahukomme
grillimas. Müttasime öösel mahasadanud
pehmes lumes ja kirjutasime igale poole
lumele „Tere kevad!“
Katriin: 21. märts – käsitööring. Õpetaja
Carmen rääkis meile viltimisest. Viltida saab
märjalt ja kuivalt. Viltimisvilla saab lambalt.
Meie viltisime seekord hästi märjalt ja hästi
seebivahuselt, sest viltisime seepi. Viltimine
on vahva! Dats ja Kersti küpsetasid meile
pirukaid.
Rebecca: 23. märts – päeval Tõrvas koolitusel ja õhtul Nõunis mälumängul. Kõike
jõuab, kui tahta. Ja lahe on koos suurte mälumängurite ja omasuguste noortevõistkondadega mälumängupähkleid pureda.
Merily ja Rauno: Nii saigi vaheaeg imekähku läbi. Ahaa, jõudsime veel vanaemal
külas käia, õues möllata ning lihtsalt lahedalt
aega veeta!

15. märtsil toimus Palupera põhikoolis uurimuslike- ja loovtööde
esitamise päev. Esitleti kolmel esimesel veerandil tehtud erinevaid
töid, oli nii slaidiesitlusi kui ka stendiettekandeid, tutvustati omaloomingulisi raamatuid ja matkapäevikud.
8. klassi poisid rääkisid GLOBE projekti raames tehtud ilmastiku
ning õhusaaste uurimus- ja mõõtmistulemustest.
Piltidel on näha 5. klassi stendiettekanne Eestit esindavatest
sportlastest ja 7. klassi õpilase Taneli slaidiettekanne skorpionist.

Eestimaa on meie kodu
Kui teie naabruses on hooldatud ja kaunis kodu, koduaed, kuhu kodukaunistamiskonkursi hindajad ei ole veel jõudnud, kirjutage meile sellest
aadressil: palupera@palupera.ee.
Võtame kandidaadiga ühendust, küsime nõusolekut ja ehk väärib mõni
Palupera vallast pärit kodu tunnustust kuni Vabariigi Presidendi kauni
kodu auhinnani välja. Võite kirjutada ka isiklikust kodust, aiast. Ka oma
töö väärib tunnustust!

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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AMETLIK INFO
Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti
Energia Võrguehitus Tiidu külas Teibasoo kinnistu – Karukella
kinnistu lõigul komplektalajaama, elektri maakaabelliini, jaotuskilpide ja liitumiskilpide ehitusprojekti koostamiseks ning
osaühingule Kakulaane Lauküla külas asuval Palu kinnistul
väliköögi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba osaühingule Eesti Energia Jaotusvõrk
Sangaste alevikus Alevi alajaama kinnistu – 72 SangasteTõlliste tee T6 maaüksuse lõigul elektri maakaabelliini, harukilbi ja liitumiskilbi ehitamiseks ning osaühingule Kakulaane
Lauküla külas asuval Palu kinnistul väliköögi püstitamiseks.
Otsustati lugeda seitse isikut korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks.
Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 2113 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
kahele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse
saajale kogusummas 30 eurot.
Määrati märtsikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümnele
isikule kogusummas 1720,43 eurot.
Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas
442,58 eurot.
Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogusummas
507,04 eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus viieteistkümnele isikule
kogusummas 1868,90 eurot.
Määrati ajavahemikuks veebruar – juuni 2012. a ühekordne
sotsiaaltoetus kahe lapse lasteaiakulude katmiseks.
Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogusummas 384
eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kaheksale isikule kogusummas 199,42
eurot.
Väljastati kolmele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.
Määrati hooldaja kolmele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus kolmele isikule.

31. märtsil algusega 17.00
Sangaste seltsimajas

KÕHUTANTSUPÄEVA
kontsert

T

Sangaste valla edu Valgamaa
talimängudel

õrvas toimunud Valgamaa talimängudel
saavutas Sangaste vald väiksemate omavalitsuste grupis kolmanda koha. Murdmaasuusatamises ja märkeorienteerumises toimusid
lisaks ka Valgamaa meistrivõistlused, teistel aladel
jagati talimängude medaleid.
Esikoht võideti juhtide mitmevõistluses (Priit
Areng ja Rando Undrus) ning mälumängus
(Tiina Liivamägi, Virgo Roose ja Mati Raudsepp). Väljaspool võistlusarvestust osalenud Sangaste noored (Keio Kaljumäe, Einar Toomemägi,
Reino Muttik) olid mälumängus teised.
Teise koha võitsid kabetajad (Aime Ilves, Kalev
Ilves, Peeter Adler). Suusasprindis oli võistkond
neljas, individuaalselt aga naistest kolmas Maive
Vill ja meestest teine Imre Õim. Märkeorien-

teerumine sai Sangaste 5. koha ja individuaalselt
meeste 45 klassis Sulev Kõiv esikoha. Viies koht
saadi ka reesõidus (Maive Vill, Kelli Vällo, Mikk
Vihmann, Imre Õim, Mati Raudsepp).
Varem Käärikul toimunud murdmaasuusatamises kuulus Sangastele 6. koht. Naistest võitis esikohad nii klassikalises kui ka vabatehnikas Maive
Vill. Meeste 50 klassis sai kaks korda teise koha
Viljar Vihmann ning poiste 18 klassis oli Madis
Vihmann vabatehnikas teine.
Teatesuusatamises sai Sangaste vald (Maive
Vill, Kadri Vaks, Imre Õim, Madis Vihmann) 6.
koha ja võrkpallis 9. koha (Liisi Falkenberg, Kelli
Vällo, Randa Undrus, Marian Pavlovitš, Priit
Areng, Mati Raudsepp).

Keeni kool Comenius projektikohtumisel Itaalias
7.-12. märtsil kohtusid
Comeniuse projekti „Elu
kultuuride areenil“ 9 partnerkooli esindajad Itaalias
Istituto Omnicomprensivo
di San Daniele koolis. Kõikidest koolidest oli neli
osalejat: kaks õpetajat ja kaks õpilast. Kohtumise alateemaks oli „Infotehnoloogia mõju elukultuurile“. Koolid olid kodutööna ette valmistanud
filmi või PowerPoint-esitluse infotehnoloogia kasutamisest oma koolis kolmandal aastatuhandel ja
tutvustasid, kuidas edenevad koolis projekti lõppprodukti, õpilaste puhkenurga, ettevalmistustööd.
Õpilased võtsid osa itaalia keele ellujäämiskursusest, tegid sporti ning kujundasid veebilehte.
Kahel esimesel päeval tutvusime kooli ja kohaliku elu-oluga, kohtusime San Daniele ja Udine
linnapeadega. San Daniele on Itaalias ja ka üle
Euroopa tuntud oma sinkide poolest. Külastasime ühte singivabrikutest: tegemist on toorsingiga
ja selle valmimisprotsess kestab 14 kuud. Samuti
käisime kinga-ja kotivabrikus. Kolmas ja neljas
päev kulusid Itaalia kultuuriga tutvumiseks: plaa-

nides seisid Veneetsia ja Trieste vaatamisväärsused, Miramare loss.

Õpilaste muljeid kohtumiselt

Karli Roio: „Oli meeldiv ja hea võimalus teiste õpilastega tuttavaks saada. Kahju, et siis, kui kõik
olid juba sõpradeks saanud ja oli kõige lõbusam,
pidime lahku minema. Itaaliast jäi kõige rohkem
meelde Veneetsia ja selle kanalid ning erilised
road. Elasin peres, kus isa töötas selle kooli direktorina, mida külastasime, ema Udine ülikoolis
ning poeg Andreile meeldis jalgpalli mängida.
Perekond oli väga sõbralik ja lahke.“
Helen Kann: „Olen reisiga väga rahul: sain palju
uusi sõpru ja teadmisi. Tore oli teistega koos võrkpalli mängida ning logoga kandekotte kujundada.
Erilist muljet avaldas San Marco väljak Veneetsias. Elasin väga hoolitsevas ja sõbralikus perekonnas. Minu vastuvõtjaks oli Lisa ja loodetavasti
tuleb ta järgmisel aastal Eestisse mulle külla.“
Järgmine projektikohtumine toimub juba aprillis naaberiigis Lätis.

VETE HAINSOO, projektijuht

Tulge nautima ja kaasa elama!
Sangaste seltsimajas

5. aprillil kell 12.00
teemal „Viis ürgset energiat ja loodusravi”.

Teelaua katame ühiselt!
Sissepääs 1 €

Samas on võimalik tasuda teine sissemakse (50 €)
reisile Soome Vabariiki.

Esmaspäeval, 2. aprillil kell 14.00 toimub
Sangaste seltsimajas lauluvõistluse

Sangaste valla
VII mälumänguturniir
I voor 30. märtsil kell 19.00
Sangaste seltsimajas

Registreerimine ja lisainfo Mati Raudsepp,
5562 8537, mati.raudsepp@mail.ee

SÜNNID
Sandra Klimov
Kristel Tähiste
Grethe-Ly Toomsalu

7. jaanuaril
19. veebruaril
9. märtsil

KINOBUSS tuleb külla
Laupäeval, 14. aprillil Sangaste seltsimajas.
Kell 17.00 Kogupere multikas „Üks kass Pariisis“
Kell 19.00 Eesti mängufilm „Vasaku jala reede“
Üks kass Pariisis on põnev animeeritud tagaajamislugu väikestele ja suurtele. Dino on kass, kes
elab topeltelu. Päeval põõnab ta diivanil väikese
tüdruku Zoe juures, kelle ema Jeanne on politseinik ning alatasa tööl. Öösel luusib ta aga lauahõbeda ning ehete jahil murdvaras Nicoga korterist
korterisse. Ühel päeval toob Dino oma öiselt
rännakult Zoele kaasa kalli kee. Jeanne’i abi Lucas
saab kohe aru, et see on osa hiljuti varastatud
kallist ehtekollektsioonist. Järgmisel ööl otsustab
väike Zoe Dinot jälitada. Teel satub ta gängsterite
vestlusele ning saab teada, et ka tema lapsehoidja
kuulub kurjategijate jõuku.
NOMINEERITUD OSCARILE - PARIM ANIMAFILM
EUROOPA FILMIAKADEEMIA PARIMA ANIMAFILMI
NOMINENT

Sangaste CUP 2012 korvpallis

Helve Pettai räägib alternatiiv- ja loodusravist,
iidsed Hiina salaretseptid!
Organismi tervendamine Hiina traditsioonilise
meditsiini abil.

MERLE TOMBAK

DEA MARGUS,

MERLE TOMBAK

TERVISEPÄEV

kus astub üles üle 20 Sangaste,
Puka ja Palupera valla laululapse.
Tule kaasa elama!
Vaatame koos multifilmi maailma loomisest ja
laulame ka ise ühe loomislaulu.

16. märtsil esitas Sangaste Valla Avatud Noortekeskuses telesaatest Eesti Talent osa võtnud Eno
Lints oma freestylejalgpalli oskusi. Lints alustas
etendust oma
leivanumbri ehk
põleva palliga.
Need trikid panid nii mõnegi
ahhetama. Pärast lavashowd
rääkis Lints
noortele, kuidas
ta avastas enda
jaoks freestyle
ja miks läks
telesaatesse
Eesti Talent
ennast proovile
panema.
Ühele noorele
huvilisele näitas ta personaalselt lihtsa triki, millega on hea alustada freestyle`i. Enne lahkumist
esitas Lints publiku soovil veel ühe numbri põleva
palliga.
Eno Lintsi külaskäik Sangaste Valla ANK`i on
rahastatud ESF hanke Eesti ANK poolt.

Vasaku jala reede räägib mitme eri seltskonna
tegevusest 24 tunni jooksul. Lõbusalt alanud päev
võtab karmima pöörde, kui mängu tulevad suur
hulk raha, 70 aastat vana püstol, paar karmimat
sorti pätti ja ports värvikirevaid tegelasi.
Filmis saab näha mitmeid tuntud eesti näitlejaid,
nende hulgas Priit Võigemasti, Taavi Teplenkovi ja
Ivo Uukkivi. Oma humoorika debüütrolli teeb Eestit 2012. aasta Eurovisioonil esindav Ott Lepland.

Esinevad Valga, Hellenurme, Sangaste ja
Läti kõhutantsijad.

”Valgamaa laululaps” piirkondlik eelvoor,

Talent noortekeskuses

Ülvi Kann, Helen Kann, Karli Roio ja Vete Hainsoo San Marco väljakul Veneetsias.

Kohalikud noored sõjaväes
18. märtsil käisid Sangaste valla noored
Võrus Kuperjanovi jalaväepataljoni lahtiste uste päeval. Jalaväepataljoni tuli külastama 15 meie noort. Sealse ekskursiooni
tegid ajateenijad. Ekskursiooni ajal viidi
meid kohtadesse, kuhu tavaliselt ei pääsegi.
Tutvusime magalatega, jõusaali ja saunaga.
Soovi korral sai lasketiirus proovida õhupüssist ja sportpüssist laskmist.
Nähtavalt tekitas kõikides külastajates
ärevust näidislahing, kus kasutati võimalikku olemasolevat tehnikat ja laskemoona. Paugud olid nii kõvad, et kõrvad läksid
lukku.
Pika päeva lõpus oli soovijatel võimalik
süüa sõdurisuppi, mis oli valmistatud ajateenijate endi poolt.
Kuperjanovi jalaväepataljoni külaskäiku
toetas ja rahastas ESF hanke Eesti ANK
kaudu.
DEA MARGUS,
Sangaste Valla ANK noorsootöötaja

Sangaste Spordiklubi eestvedamisel toimus 24.
märtsil ümbruskonna meeskondadele mõeldud
korvaplliturniir. Kohale tulid Valga KK, Osula,
Kaitseliidu Valgamaa Maleva ja Sangaste võistkonnad.
Korraldajad Sangastest oli seekord külalislahked ja võtsid endale auväärse 4. koha. Sangaste
klubi kooseisus mängisid: Andres Lohuväli,
Rainer Väikene, Kalev Linde, Keio Puudist, Jürgen Varik, Tarmo Jõesaar, Jaanus Vutt ja Rando
Undrus. Medalikolmik oli järgmine: 1. koht
Valga KK, 2. Osula ja 3. Kaitseliidu Valgamaa
Malev.
Külalisvõistkonnad tänasid korraldajaid ilusa
turniiri eest. Turniiri edukale korraldamisele
ja auhinnalauale aitasid olulisel määral kaasa
toetajad AS Sanwood, AS Sangaste Linnas, OÜ
Malt, FIE Rein Männiste ja lauakohtunikena Mati
Raudsepp ja Brandon Undrus.
Korraldajatena täname kõiki osavõtjaid ja
toetajaid ning loodame teiega taas kohtuda juba
uutel turniiridel. Nagu alati, võitis ka seekord
sport!

Sangaste Spordiklubi

30. märts 2012
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KUULUTUSED
KUULUTUSED
Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176
Kuiv kütteklots, puitbrikett. 5197
8500
Müüa lõhutud küttepuid. Lepp 28
€/rm, kask 34 €/rm. Hind koos veoga,
koorem 6 rm. Tel. 5394 6271
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga.
Tel. 5373 0644
Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.

250 ¤ /

Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Vajatakse aprilliks töölisi vaarikaistandusse hooldustöödeks. Asukoht: Ilmjärve küla, Tedre talu. Tel. 5698 5765

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2012. a.
Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

Restu
Keeni
Mägiste
Hellenurme
Voki

10.00
11.30
13.30
16.00
17.00

15. aprill

Aakre
Pukamõisa
Komsi
Palupera

9.30
10.00
11.30
13.30

22. aprill

Kiilung (Aakre)
Nõuni

9.30
11.00

14. aprill

Traktor
Haagis

Müüa soodsalt küttepuid (50cm). 501
1446

29. märts - 01. aprill
nädalalõpupakkumised

SÄÄSTUKAARDIGA!

Soodushind
Tavahind Säästukaardiga

Juust Valio Atleet Light 17% 150g viil.
Juust Valio Atleet Originaal 26% 150g viil.
Pelmeenid Vanakooli 350g
Konserv Naturaalne Tursamaks 240g
Lahustuv kohv Jacobs Cronat Gold 100g

1.49
1.49
1.59
2.15
3.95

-.95
-.95
1.19
1.49
2.59

Hele õlu Rock 5,3% 6*0,5l purk

3.99+ -.48

04.-16. aprill kampaania “SUUR SAAK”
Müügil üle 200 soodushinnaga toote!

Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega. Samas teostab lõhkumise teenust. Info.
tel. 5383 7099
Aedade ja terrasside ehitus. 5675
3918
Ehitus-remonttööd. 5353 6160

NURGA KONSUMIS

IGA PÄEV SOODSAD HINNAD!
Värske liha -10%
Küpsetussegud, lisaained küpsetamiseks -15%

Reedel, 30. märtsil

Laupäeval, 31. märtsil Sink, vorst, viinerid, sardellid -10%
Pasteedid -10%
Mahlad -15%
Kalakonservid -10%
Pühapäeval, 01. aprillil
Maitseained, sool -15%
UUEL NÄDALAL UUED PAKKUMISED!

17.- EUR
10.- EUR

Meeldivaid oste meie kauplustest!

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920

Alaltes 4. aprillist

Seoses tootmise laienemisega pakub
AS Sanwood mööblitööstus tööd

OSKUSTÖÖLISTELE
mööblivalmistamise alal.
Kandidaadilt ootame eelnevat kogemust sellel tööl,
pingetaluvust ja kohanemist.

Pakume tööd heas kollektiivis,
tänapäevaseid töötingimusi,
kohapealset väljaõpet,
tulemuspalka.
Soovijatel palume helistada telefoni numbril: 53 426 660,
või tulla kohale Keeni küla Sangaste vald Valgamaa.

Sügav kaastunne Vaikele armsa
abikaasa

ANTS VÄÄRSI
kaotuse puhul.

Nõuni tantsurühm „Pääsusilmad“

REHVIVAHETUS

13. aprillil
kell 15.00
korraldame
Edgari trahteris
Otepää Lihatööstuse

toodete
degustatsiooni

“MAITSEV MINUT”,
mille järel saate
avaldada oma soove,
unelmaid ja arvamusi.
Tule, Sa ei kahetse!
20aastane
Otepää Lihatööstus

Mälestame

REET TÄKKERIT

ja avaldame kaastunnet
lähedastele.
Kopli 12 elanikud

LEILI TEDER´i
kaotuse puhul.
Elsa, Malle ja Uno

Sügav kaastunne abikaasale, õele
ja vennale peredega

ANTS VÄÄRSI

Tänan sugulasi, sõpru, tuttavaid,
majanaabreid ja kollektiive, kes
raskel ajal ulatasid abistava käe ja
tundsid kaasa

LEILI TEDERI
kaotuse puhul.

Majanaabrid Pärna 14

5331 4966

P 1. aprill kl. 11.00 palmipuudepüha
jumalateenistus talvekirikus

Uued riided, jalanõud,
aksessuaarid ja muud põnevat!
Olete oodatud!

LEILI TEDER

VAIKE KRIISA

09.08.1941-17.03.2012

18.11.1933-18.03.2012

REET TÄKKER

HELLA JÜRGENSON

Südamlik kaastunne Kristina
Reigole kalli

Südamlik kaastunne Loreidale ja
Evile perega kalli õe

Südamlik kaastunne Marika
Paavole perega kalli

vanaema

ENDLA RÜÜTLI

LEILI TEDERI

Otepää vallavolikogu
Otepää vallavalitsus

Silvia ja Kersti peredega

Helle, Tiina ja Margus peredega

Mälestame kooli kauaaegset töötajat ning avaldame kaastunnet
Marika Paavo ja Kirsti Vuksi perele
ema, tädi

Südamlik kaastunne Marika
Paavole perega kalli

LEILI TEDERI

kaotuse puhul.

N 5. aprill kl. 18.00 Suure Neljapäeva
jumalateenistus talvekirikus
R 6. aprill kl. 11.00 Suure Reede liturgiline jumalateenistus talvekirikus
P 8. aprill kl. 11.00 Kristuse 1. ülestõusmispüha jumalateenistus armulauaga (missa) talvekirikus

muldasängitamisel.
Lesk

kaotuse puhul.

surma puhul.

E-R 9.00-18.00
L 10.00-15.00

EELK Otepää Maarja
kogudus

Avaldame kaastunnet perekond
Paavole kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

LEILI TEDRE
Perek. Aigro ja perek. Kikkas

30.11.1957-23.03.2012

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

18.10.1919-15.03.2012

surma puhul.

LEILI TEDERI
Perek. Kangro ja Ally

Mare perega

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

Südamlik kaastunne omastele

Broneeri aeg:

surma puhul.

FELIX BAUMANNi
Sügav kaastunne Maarika perele
armsa ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

Akser OÜ teostab
Sangastes rehvivahetust.

avatud MOONI POOD
Maxima majas.

Südamlik kaastunne Marikale
perega kalli ema

LEILI TEDRE
kaotuse puhul.

Otepää Naisseltsi naised

Südamlik kaastunne Vaikele kalli
abikaasa

Kõikjal jälgi Su töödest ja tegudest
mida loonud Sa aastate reas,
elad edasi meeltes ja mõtetes,
oled alati meie seas...

Südamlik kaastunne Marika
Paavole perega kalli ema,
vanaema, vanavanaema ja ämma

Vaikinud on rõõm ja mure,
jääb järele miski, mis ei sure.

Mälestame kallist

VAIKE KRIISAT

Armsaid radu Sa enam ei käi,
kodutare Sind leinama jäi...

Head naabrinaist

VAIKE KRIISA´t

surma puhul.

LEILI TEDER´i

Südamlik kaastunne tütrele
perega.

mälestavad Ellen, Liivi, Jüri,
Viive, Andres.

Kopli 4 elanikud

Kaja perega

Endised töökaaslased „Sangarist“

Sügav kaastunne Teale lastega.

ANTS VÄÄRSI

kaotuse puhul.

MITMESUGUST
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Parmet AS

OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

pakub tööd

506 7848

METALLITÖÖPINKIDE
OPERAATORILE

ehitusest@gmail.com
Talispordimuuseumi

MÄLUMÄNGU

Kandidaadilt eeldame:

neljapäevakud

• korrektsust ja töötahet,
• kasuks tuleb eelnev töökogemus,
• tehnilist taiplikkust.

30-küsimusega paarismälumäng
Tehvandi staadioni hoone
kohvikus.

12. aprill, 17. mai
algusega 18.00.

Parmet AS pakub:

• kaasaegseid töötingimusi,
• konkurentsivõimelist töötasu.

Mäng on tasuta, parimatele
auhinnad.

Info: www.spordimuuseum.ee

Lisainfo:

• väljaõpe kohapeal.
CV saata faksile 766 0040 või e-postile parmet@parmet.ee
Lisainfo tel 766 0044.

M

Kaasavast planeerimisest Otepääl

öödunud aasta jooksul on mitmed
Otepää piirkonna elanikud osalenud
Eesti Rohelise Liikumise projekti „Planeeringute alase koostöö arendamine
Otepää piirkonnas“ raames toimunud kaasava
planeerimise teemalistel aruteludel ning vastanud kaasamiskogemust kaardistavale küsimustikule. Suur tänu teile kaasa löömast ja
mõtlemast!
Arutelude käigus leiti, et ehkki õigusaktidega nähakse planeeringute koostamisel ette
rida avalikustamis- ja kaasamistegevusi, ei ole
need sageli piisavad selleks, et planeeringutesse kaasamine saaks kõige tõhusamal viisil
toimuda. Seaduse looja on paragrahvide seadmisel lähtunud põhimõttest, et planeerimine
on avalik tegevus ning kõik planeeringumaterjalid on inimestele vabalt kättesaadavad
– neid võib uurida ja nende kohta küsimusi

esitada või arvamust avaldada. Kuid tihtilugu
juhtub, et hoolimata sellest, et kohaliku omavalitsuse planeerimisspetsialist on hoolikalt
kõiki seadusepügalaid täitnud, ei jõua info
võimalikele huvilisteni õigeaegselt või ei ole
planeeringuga kavandatav lihtsalt ja üheselt
mõistetav. Seetõttu tekivad vääritimõistmised ja vastuolud, mis halvemal juhul saavad
lahenduse alles kohtus. Samas on üldteada
tõsiasi, et konflikti on alati lihtsam ja odavam
vältida või ennetada, kui hiljem lahendada.
Seetõttu ongi oluline iga planeeringu kaasamistegevused hoolikalt läbi mõelda. Võimalike osapoolte kaardistamisel on muuhulgas
oluline analüüsida, kuidas soovituni jõuda:
millisest infokanalist (valla veebileht, ajaleht
jmt) planeeringute alast informatsiooni saadakse ning kuidas seda lihtsalt arusaadavaks
teha.

Projekti käigus toimunud aruteludele ja
analüüsidele tuginedes on Otepää valla näitel
koostatud kaasava planeerimise juhend, mis
on abiks kohaliku omavalitsuse planeerimisspetsialistile kaasamistegevuste kavandamisel ning nende otstarbekuse üle otsustamisel. Samas on see ka hariv (ning mõningaid
näpunäiteid sisaldav) lugemine esmakordselt
planeeringuprotsessis osalevale kodanikule. Juhend on kättesaadav veebilehel: http://
www.eko.org.ee/osalusaabits/trukised. Kui
jääte dokumendi leidmisel hätta pöörduge
allakirjutanu poole!
Projekti rahastasid Siseministeerium ja
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
TRIINU VAAB,
Eesti Roheline Liikumine, www.roheline.ee

· MONIER katusekivid
· ALKMENE eterniit
· ICOPAL bituumensindelkatted

Eesti giidid kogunesid nädalavahetusel Valgamaale

· ONDULINE bituumenlaineplaadid
VEESÜSTEEMID
Tel 5098625; 7668291

GERTA HÄÄL

· RUUKKI TERASKATUSED ja VIHMA-

Eesti giidide kokkutuleku heaks tegid koostööd Eesti Giidide Liit, Võrumaa giidide
ühingu eestvedaja Meeli Palujõe, Valgamaa
giidid Külliki Pikk ja Kalev Lõhmus, turismispetsialistid Sille Roomets, Lea Ilp ja Kadi
Ploom ning Valgamaa turismiettevõtted.
Usun, et Eesti giidid said ülevaate ja palju
positiivseid uudiseid Valgamaalt kaasa. Infovahetuse ja koostöö mõttes võiks taolist kokkusaamist Valgamaal korraldada tegelikult
vähemalt igal teisel aastal. Eeldades, et meil
oleks siis ka midagi uut pakkuda kogu aeg.

toomas@techne.ee

SILLE ROOMETS,
SA Valgamaa Arenguagentuur

Gold Optika otsib
Otepää prillipoodi

klienditeenindajat.
CV ja palgasoov saata:
info@goldoptika.ee.

Otepää Avatud Noortekeskus

kuulutab välja konkursi

OTEPÄÄ NOOR TALENT 2012
1. aprillil kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses
Osalejate registreerimine 27. märtsini.
Täpsem info: www.noortekeskus.otepaa.ee
Pealtvaatajatele pilet 1 €

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

L

aupäeval ja pühapäeval toimunud Eesti
giidide liidu päevade raames kogunes
ligi 40 Eestimaa giidi Valgamaale. Laupäevasel konverentsil anti külalistele ülevaade
maakonna turismis toimuvast, käsilolevatest
projektidest, oluliste turismiobjektide plaanidest ja uudistest. Pühapäev veedeti aga maakonnas ringi sõites. Giididele valida olnud
kahest ekskursioonist Otepäält Hellenurme
või Valka osutus enimnõutuks just viimane.
Laupäeval Otepääl Tehvandi staadionimajas toimunud konverentsil tervitas osalejaid
soojalt Otepää valla nimel Margo Krüünvald ning maakonna turismispetsialistid Kadi
Ploom ja Sille Roomets andsid ülevaate Valgamaa turismis toimuvast ja käsilolevatest
projektidest. Külalistele tutvustati ka olulisemaid sündmusi ja vaatamisväärsusi, näidati
Valgamaa uut videoklippi, tutvustati äsjavalminud Valgamaa meeneid ning kaasati giidid
arutelusse koostööst ja kliendi tagasiside saamisest.
Meistergiid Elina Aro tegi ettekande
teenusdisainist giidi töös. Osalejad said põnevast ettekandest palju inspireerivaid mõtteid
giiditeenuse edasiarendamiseks olemasolevat
ajaloolist külastuskeskkonda, ajalugu ja riietust ära kasutades ning positiivseid üllatusi
lisades.
Uudiseid Sangaste Rukkikülast tõi Kati
Velner. Osalejaid rõõmustas Sangaste lossi

juhataja Rein Oru teade, et kevadel avab
uksed nüüd juba renoveeritud magamistubadega Sangaste lossi hotell ja restoran ning ka
tavakülastajad on endiselt oodatud. Üha arenevast Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioonist tegi kõlava ettekande muuseumi
arendusjuht Valdeko Nielson. Tehvandi Spordikeskuse juht Alar Arukuusk tutvustas Tehvandi ja Kääriku Spordikomplekside arendamise plaane.
Giidide päeva peakorraldaja Meeli Palujõe
sõnul jäädi üritusega rahule: „Infot saadi
palju ning kõiki rõõmustasid head uudised
Isamaalise muuseumi, Sangaste lossi ja Tehvandi spordikompleksi arengutest.“
Pühapäeval oli külalistel Valgamaaga tutvumiseks võimalus valida kahe ekskursiooni
– Valga külastuse ning Otepää-Hellenurme
piirkonnas ringsõidu vahel. Üllatavalt populaarseks osutus Valga ekskursioon, kuhu osalejaid kogunes ligi neli korda rohkem. Ühe
korraldaja ning Valga ekskursioonil külalisi
saatnud Valgamaa giidi Külliki Pika sõnul
oli giidide rühm väga tore, aktiivne ja uudishimulik, kes ekskursioonil küsisid palju ning
tundsid aktiivset huvi piirkonna vastu. „Valga
linn võttis külalisi pilves ja vihmasest ilmast
hoolimata positiivsete üllatustega vastu ning
Sangaste Rukkimaja oleks võimaluse korral
leivapallidest ja koduleivast tühjaks ostetud,“
kirjeldas ta.

57. Otepää mängud
toimuvad taas Väikesel
Munamäel

T

raditsioonilised Otepää mängud mäesuusatamises toimuvad 31. märtsil
Väikesel Munamäel. Mäesuusaklubi
Väike-Munamägi treener Peeter Siim ütles,
et traditsiooni kohaselt ongi mängud läbi
viidud hooaja lõpul. “ Otepää mängud said
alguse 1955. aastal, läbi aegade on olnud hulgaliselt pealtvaatajaid, pärast võistlusi mindi
koos jalgsi Pühajärve restorani hooaja lõppu
tähistama,” meenutas Peeter Siim.
Mäesuusatamise kui spordiala riigipoolne
toetamine lõpetati 1970ndate aastate alguses
ENSV Spordikomitee otsusega. Tasapisi on
traditsioonid siiski taastatud.
Otepää mängudel on kavas slaalom, ja
krossivõistlused mäesuusal ja lumelaual on
esimest korda. Võistleda võivad kõik huvilised. Võistlus algab kell 10.00. Võistlust
viiakse läbi vastavalt FIS-i mäesuusamäärusele, mida on kohandatud Eesti tingimustele
(nt. raja pikkus). Osavõtutasu on täiskasvanutel 5 eurot, õpilastel 4 eurot, registreerida saab e-posti teel: kerttusiim@gmail.com
võistlustele eelneva päeva kl 18 00ni. Kohapeal registreerida pole võimalik.
Täiendav info: Peeter Siim 513 4877
MONIKA OTROKOVA

