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Dokumente saab nüüd taotleda ka
Otepää konstaablijaoskonnas
30. aprillil avatakse Otepää
vallavalitsuse majas asuvas
konstaablijaoskonnas Lõuna
prefektuuri kodakondsus- ja
migratsioonibüroo teeninduspunkt.

www.otepaa.ee/ot

Juba 13. mail toimub SEB 30. Tartu Jooksumaraton Otepäält Elvasse, millel on kõigil
jooksu- ja kepikõnnisõpradel võimalus
osaleda endale meelepärasel viisil. SEB 30.
Tartu Jooksumaraton pakub suurepärast
võimalust nautida kaunist kevadist LõunaEesti loodust ning on jõukohane kõikidele.
Võimalik on valida 23 ja 10 km distantside
vahel ning läbida see jooksu või kepikõnniga.
Tartu Jooksumaratoni meeskond julgustab peredega rajale tulema ka kõiki väikeste
laste emasid-isasid, sest 10 km stardi ja
finišipaigas ning 23 km distantsi finišis on
avatud lastehoid, mida koordineerivad SA
Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefondi vabatahtlikud. Lisaks toimuvad 13. mail hommikul lastejooksud nii Otepääl kui Elvas.

Kodakondsus- ja migratsioonibüroo teeninduspunktis Otepääl hakkab dokumentide taotlusi vastu võtma ja uusi
dokumente väljastama konstaablijaoskonna spetsialist Marika Veske.
lahendamisega. Sellisel juhul palub
kodakondsus- ja migratsioonibüroo
klientidelt mõistvat suhtumist.
Teeninduspunktis võetakse vastu
dokumentide taotlusi ja väljastatakse
taotletud dokumendid. Taotlust esitama
minnes peab isikul kindlasti kaasas
olema isikut tõendav dokument ja üks

13. mail kell 15.00
Otepää Kultuurikeskuses

EMADEPÄEV
Otepää valla Aasta Ema 2012 tunnustamine
Laste sünnikirjade kätteandmine
ARSISE KELLADE TARTU NOORTEANSAMBLI kontsert
Kohvilaud
Otepää Naisselts, Otepää vald
Otepää Kultuurikeskus

SANGASTE
vald

SEB 30. Tartu Jooksumaraton läheneb

K

odakondsus- ja migratsioonibüroo juhataja Sirje Orgeli sõnul on
teeninduse avamise eesmärgiks
dokumentide taotlemise võimaluse toomine piirkondade inimestele lähemale
ning seeläbi vähendada Tartu ja Valga
teenindustes järjekordi. Mõtte realiseerimine toimus koostöös Otepää vallavalitsusega, kelle huvi oma elanikkonnale
selle teenuse pakkumise vastu oli väga
suur. Otepää vald toetas teeninduspunkti ruumi remonti.
„Meil on väga hea meel, et oleme
leidnud koostöös Lõuna prefektuuriga
lahenduse selle teenuse lähemale toomiseks mitte ainult Otepää valla, vaid
ka lähiümbruse elanikele,“ ütles Otepää
vallavanem Andres Visnapuu. „Leian,
et see on hea näide koostööst riigiametitega. Soovin, et sarnaselt võiks ka
muudes valdkondades koostööd teha.“
Dokumente väljastav klienditeenindaja jätkab ka oma tööd konstaablijaoskonna spetsialistina ning seetõttu
võib juhtuda, et vahel tuleb tal tegeleda
ka kiireloomuliste politseiliste teadete

OTEPÄÄ
vald

värvifoto mõõtmetega 40x50 mm. Riigilõiv on soovitav eelnevalt maksta internetipanga kaudu. Kohapeal on võimalik
riigilõivu tasuda sularahas ja Swedbank’i
deebetkaardiga.
Täpsemat infot dokumentide taotlemise kohta saab internetist aadressilt:
www.pass.ee, samuti Politsei- ja Piirival-

veameti kliendiinfo telefonilt 612 3000.
Otepää teeninduspunkt töötab
esmaspäevast neljapäevani kella 9-16 ja
reedel kella 9-15.
Iga kuu viimasel reedel klientide vastuvõttu ei toimu.
Politsei- ja Piirivalveamet
Otepää Vallavalitsus

Võeti vastu Otepää valla üldplaneering
19. aprilli vallavolikogu istungil võeti vastu Otepää
valla üldplaneering. Kohaliku omavalitsuse üldplaneering on oluline arengudokument, mis võimaldab vallal
määrata ruumilised arengusuunad ja valla territooriumil oleva maa kasutuse tulevikus.
Otepää vallavalitsuse planeerimisspetsialist Kadri
Ader selgitas, et peale üldplaneeringu vastuvõtmist
toimub üldplaneeringu avalik väljapanek 28. maist
kuni 25. juunini, seejärel tutvustatakse 6. augustil
avaliku väljapaneku tulemusi kõigile huvilistele. Kui
üldplaneeringu muudatustele on oma kooskõlastuse
andnud nii puudutatud isikud, ametiasutused kui ka
Valga maavanem, saadetakse üldplaneering volikokku
kehtestamisele.
Üldplaneering on valminud koostöös Otepää valla
naabrusesse jäävate kohalike omavalitsustega (Kanepi,
Palupera, Puka, Sangaste, Urvaste ja Valgjärve vald)
ning Valga maavanemaga, Otepää valla elanike ja
huvitatud isikutega, keskkonnaametiga, muinsuskaitseametiga ja paljude teiste ametiasutustega (maanteeamet, maa-amet, kaitseministeerium, põllumajandusamet). Otepää valla üldplaneering mitmekesistab
maakasutust ning tagab planeeritaval alal erinevate
alade sidususe.
Üldplaneeringuga täpsustatakse tiheasustusalade
piire, tehakse ettepanek Otepää linna piiri muutmiseks
ning täpsustakse ehitustegevuse tingimusi tiheasustusalal, hajaasustusalal ja Otepää looduspargi territooriumil. Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikud alad ning nende kasutamis- ja kaitsetingimused,
täpsustatud rohelise võrgustiku piire ning määratud
rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused.
Piirkonna suurt turismipotentsiaali ja häid sportimistingimusi arvestades antakse üldplaneeringuga võimalus puhkealade edasiseks arendamiseks, sh aktiivse
puhkuse võimaluste mitmekesistamiseks.
Otepää valla üldplaneeringu koostamise algatas
Otepää Vallavolikogu 2005. aastal. Sisuline töö algas
2007./2008. aastal. Valla ruumiliste arengusuundade
väljaselgitamiseks moodustati eri valdkondade töörühmad. 2008. aasta jooksul toimusid kohalikele elanikele,
ettevõtjatele ja maaomanikele valla eri piirkondades

avalikud planeeringupäevad, mille tulemusel kaardistati erinevate huvigruppide visioonid valla ruumilistest
arengusuundadest. 2008. a sügisel kaasati planeerimisfirma OÜ Hendrikson & Ko. Otepää Gümnaasiumi
ja Pühajärve Põhikooli 6. ja 9. klassi õpilaste seas viidi
läbi taju-uuring. Moodustati juhtrühm, mille ülesandeks oli maakasutustingimuste ja ruumiliste arengusuundade väljatöötamine, arvestades erinevate huvigruppide ettepanekuid, seadustest tulenevaid kitsendusi jne. Juhtrühmaga korraldati üheksa arenguseminari,
neist viiel korral keskkonnaameti esindajate osavõtul
ja ühel korral muinsuskaitseameti esindajate osavõtul.
Üldplaneeringu eskiislahendust tutvustati avalikul
väljapanekul valla kodulehel ning 10.03.2009 toimus
eskiislahenduse avalik arutelu. Avalikult väljapanekult
ja avalikult arutelult laekus maaomanikelt, kohalikelt
elanikelt ja ettevõtjatelt ca 100 ettepanekut, mille tulemusel viidi planeeringusse mitmeid parandusi ja muudatusi. Parandatud ja täiendatud üldplaneeringu eskiisi
tutvustati Otepää valla volikogu liikmetele 11.05.2009
ja 18.06.2009.
2010. a kuni 2012. a on koostööd tehtud erinevate
riigiasutustega, Valga maavanemaga, elanike ja huvitatud isikutega. Keskkonnaametiga on korraldatud
mitmeid kohtumisi ja nõupidamisi. 2011. aasta kevadel
tutvustati Otepää valla üldplaneeringu lahendust
Otepää valla külades. 10.04.2012. a tutvustati Otepää
valla üldplaneeringu projekti vallavolikogule.
Otepää valla üldplaneeringu avalik väljapanek toimub
28.05.2012 – 25.06.2012 Otepää Vallavalitsuses tööpäeviti
8.00-17.00 sekretäride juures, kontaktisik Kadri Ader 766 4820,
kadri.ader@otepaa.ee ;
Otepää linna raamatukogus E-N 11-19.00, P 12-16.00;
Pühajärve Raamatukogus E, K 9-16.00, T 10.30-17.30,
N 8.00-15.00;
Otepää valla veebilehel: www.otepaa.ee.
Üldplaneeringu avaliku väljapaneku tulemusi tutvustatakse
avalikul arutelul 06. 08.2012. a Otepää Vallavalituses (Lipuväljak 13, III korrus) algusega kell 16.00.
Täiendav info: Kadri Ader, 766 4820.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Lisainfo ja registreerimine: www.tartumaraton.ee.
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Valgamaa ettevõtted
osalesid Maamessil
Kuna eelmisel aastal polnud messil näha
Valgamaa ettevõtteid, otsustas maavanem
Margus Lepik, et siinsetele tootjatele tuleb
ulatada abikäsi. Nii tehtigi koostöös Valgamaa Partnerluskogu ettevõtjatele ettepanek osaleda Maamessil ühisstendiga, et
tutvustada ja näidata Valgamaa toodangut.
Kuna osalemine messil pole odav, otsustati
kohalikke tootjaid toetada nii rahaliselt kui
ka organisatoorselt.
19.-21. aprillil osalesid Valgamaa ühispinnal oma toodanguga seitse ettevõtet: AS
Sangaste Linnas; FIE Rein Männiste; OÜ
Otepää Lihatööstus Edgar; OÜ Astelpajutooted; OÜ RemedyWay; Kauplus Anni
Butiik ja AS BACULA.
“Soovisime sellel aastal eelkõige toetada
oma maakonna väikeettevõtteid. Eesmärk
oli ergutada siinseid ettevõtjaid koostööle,
et saavutada seeläbi parem konkurentsivõime ettevõtlusmaastikul,” kommenteeris
ettevõtmist arengu- ja planeeringuosakonna juhataja kt. Ivar Unt.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS
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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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Otepää volikogu valis teise
aseesimehe
19. aprilli volikogus valiti lisaks olemasolevale volikogu aseesimehele teine aseesimees. Volikogu teiseks
aseesimeheks sai 11 poolthäälega Aivar Pärli.
„Teise aseesimehe valimine annab meile võimaluse paremini rakendada volikogu juhatust,“ selgitas
Aivar Nigol. „Täienenud volikogu juhatus saab paremini valmistada ette volikogu istungeid ja tegeleda
ka muude volikogu pädevuses olevate küsimustega,
samuti parandab see volikogu liikmete kaasatust ja
demokraatiat.“
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

Lastelaagri soodustuusikud
Otepää valla lastele
Otepää vallale on 2012. aasta suveks eraldatud 10
soodustuusikut Valgemetsa noortelaagrisse. Põlvamaal asuvas Valgemetsa noortelaagris on võimalik
olla ajavahemikul 30.06 - 07.07. 2012. Tegemist on
sportliku puhkelaagriga 7-14aastastele lastele.
Valgemetsa tuusiku (8 päeva) hind on lapsevanema jaoks 30 eurot (tuusiku täishind on 132 eurot).
Lisanduvad sõidukulud laagrisse ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha.
Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata,
palume esitada Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistusele avaldus hiljemalt 10.05.2012
laagrikoha saamiseks. Avaldusse palume märkida
selle esitaja nimi ja kontaktandmed ning andmed
lapse kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse
nimi, vanus, kool ja klass).
Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja haridusteenistus

Heakorraaktsiooni “Teeme ära!”
talgud Otepääl
Heakorratalgute Teeme ära veebilehe www.
teemeara.ee andmeil toimub Otepää vallas mitu
koristustalgut. Lisaks nendele koristavad 4. mail
algusega kell 10.00 Otepää Vallavalitsuse töötajad
traditsiooniliste heakorratööde käigus Pühajärve
parki. Seosessellega on Otepää Vallavalitsus alates
kella 10.00st suletud. Otepää vallavolikogu liikmed
koristavad Otepää surnuaeda.
4. mail kell 11.00 koristavad Otepää Gümnaasiumi
õpilased kiriku ümbrust ja kirikumõisa. Heakorratalgutega on algust teinud ka Otepää Veevärk,
korrastades parkides olevaid puid.
www.teemeara.ee andmeil toimuvad talgud:
Heakorrapäev Vokis. Otepää vald, Voki. Talgud
toimuvad 1. mail 2012 kell 9-14.
Pühajärve kool – 155. Otepää vald, Sihva, vana koolimaja. Talgud toimuvad 5. mail 2012 kell 10-15
Pilkuse külamaja ümbruse korrastamine. Otepää
vald, Pilkuse küla. Talgud toimuvad 5. mail 2012 kell
10-16.
Pühajärve Kolga talu talgud. Otepää vald, Nüpli,
Kolga talu. Talgud toimuvad 5. mail 2012 kell 10-18.
Kappermäe Seltsi külakeskuse korrastamine. Otepää vald, Tõutsi, Lokumärdi talu. Talgud toimuvad
5. mail 2012 kell 10-14.
Seoses heakorratöödega Otepää vallavalitsus
4. mail alates kella 10.00st SULETUD.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Aianduse ja Mesinduse Selts
kutsub kõiki liikmeid 28. aprillil
kevadisele koristusele kell 9.00 ja
liikmete üldkoosolekule kell 12.00.
Otepää AMS juhatus

Nuustaku naisrühm tähistab 30. aastapäeva
Nuustaku rahvatantsu naisrühm tähistab 29. aprillil
kell 14.00 oma 30. sünnipäeva. Ühtlasi tähistatakse
rahvusvahelist tantsupäeva.
Nuustaku rahvatantsurühma naisrühm sai alguse
Otepää sidejaoskonna naisrühmast. Esimeseks
juhendajaks sai tuntud tantsujuht Eha Ojavee. Naisrühm osales paljudel isetegevuslaste konkurssidel,
kus saavutati ka häid tulemusi.
Esinetud on nii maakondlikel kui ka vabariiklikel
tantsupidudel ja käidud palju kordi tantsulusti pakkumas ka väljaspool Eestit – Soomes, Venemaal,
Rootsis ja Saksamaal. Viimati käidi külas Otepää
sõprusomavalitsusel Venemaal Toksovos, kus esineti
Toksovo linna päevadel. Praegu juhendab tantsurühma Angela Toome.
Nuustaku naisrühma 30. aastapäeva tähistamisel õpetavad Ain Raal ja ansambli Tsibihärblased
liikmed seltskonna- ja rahvatantse.
Samas on võimalik vaadata MTÜ Karukäpp
käsitöö kevadnäitust. Kõik huvilised on oodatud!
MONIKA OTROKOVA

Otepää Kinnaspunkt on avatud
uutes ruumides
Otepää Kinnaspunkt on avatud Otepää Vallavalitsuse 0-korrusel. Kinnaspunktist saab soetada kasutatud riideid ja tarbeesemeid sümboolse tasu eest.
Lahtiolekuajad: E: 15.00-18.00
K: 9.00-13.00
L: 10.00-13.00
Suuremaid esemeid saab ka tellida ning kokkuleppel on võimalik Kinnaspunkti külastada ka väljaspool
lahtiolekuaega. Tule ise ja anna oma naabrilegi
teada!
Kinnaspunkti korraldavad Otepää Naisselts ja
Soome Kinnasrühm.
Täiendav info: Riita Aader 5332 6679.

Detailplaneeringu avalik
väljapanek

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu avalik
väljapanek
Otepää Vallavalitsus otsustas 12.04.2012. a istungil
korraldusega nr 2-4-188 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Aaraini kinnistu (katastritunnus
63601:002:0039) detailplaneeringu. Planeeringuala
asub Otepää looduspargi territooriumil. Detailplaneeringu eesmärk on tootmise laiendamine – tootmishoone maaüksuse maakasutuse ja juurdepääsude
määramine, ehitusõiguse suurendamine ning elamumaa kruntide moodustamise võimalikkuse välja selgitamine. Detailplaneering on kooskõlastatud Keskkonnaameti, Päästeameti, OÜ Jaotusvõrguga.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 07.0521.05.2012. Avalik arutelu toimub 28.05.2012 kell
16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas aadressil
Lipuväljak 13, Otepää. Detailplaneering on avaliku
väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel
http://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 algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 19.04.2012.a istungil
otsusega nr 1-4-26 Pühajärve külas asuva Sireti kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringuala hõlmab
Otepää vallas Pühajärve külas asuva Sireti kinnistut
(katastritunnus 63601:001:0033), mille maa kastutuse
sihtotstarve katastriüksuse järgi on maatulundusmaa.
Pühajärve valla kehtiva üldplaneeringu kohaselt on
planeeringuga kavandataval maa-alal tootmismaa
sihtotstarve. Kinnistul asub vana väetise küün, mille
asemele soovitakse 3-korruseline korterelamu püstitada.
Rohkem infot: Kadri Ader 7664820, kadri.ader@otepaa.ee.

Otepää valla üldplaneeringu
vastuvõtmine ja avalikule väljapanekule suunamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 19.04.2012. a istungil
korraldusega nr 1-4-27 vastu võtta ja avalikule väljapanekule suunata Otepää valla üldplaneering. Otepää valla üldplaneering mitmekesistab maakasutuse
funktsionaalsust ning tagab planeeritava ala sidususe
üldplaneeringuga hõlmatava territooriumi erinevate
alade vahel. Üldplaneeringuga täpsustatakse tiheasustusalade piire, tehakse ettepanek Otepää linna
piiri muutmiseks ning täpsustakse ehitustegevuse
tingimusi tiheasustusalal, hajaasustusalal ja Otepää
looduspargi territooriumil.
Üldplaneeringuga on määratud miljööväärtuslikud
alad ning nende kasutamis- ja kaitsetingimused,
täpsustatud rohelise võrgustiku piire ning määratud
rohelise võrgustiku toimimist tagavad tingimused.
Piirkonna suurt turismipotentsiaali ja häid sportimistingimusi arvestades antakse üldplaneeringuga
võimalus puhkealade edasiseks arendamiseks, sh
aktiivse puhkuse võimaluste mitmekesistamiseks.
Üldplaneeeringu projekti on kooskõlastanud naaberomavalitused ja riigiasutused: Kanepi vald, Palupera
vald, Puka vald, Sangaste vald, Urvaste vald,Valgjärve
vald; Põllumajandusamet, Lõuna RegionaalneMaanteeamet, Maa-amet, Päästeamet, Muinsuskaitseamet,
Kaitseministeerium.
Otepää valla üldplaneringule ei ole heakskiitu
andnud Keskkonnaamet. Detailplaneeringu avalik
väljapanek toimub 28.05-25.05.2012. Avalik arutelu
toimub 06.08.2012 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuses
(aadressil Lipuväljak 13, III korrus), Otepää.
Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav: Otepää linna raamatukogus, Pühajärve
raamatukogus, Otepää valla veebilehel http://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.

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

Otepää vallas Märdi külas asuva Märdi kinnistu
detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 13.0310.04.2012 ning avalik arutelu 16.04.2011. Avaliku
väljapaneku ajal esitas kodanik 21 ettepanekut, vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid
ja planeeringu menetlust.
Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute
tegija ei osalenud. Avaliku väljapaneku eel, planeeringu koostamise käigus tegid Otepää vallavalitsus ja
planeeringuala arendaja naabritega ja kogukonnaga
koostööd ning tõstatatud küsimused leidsid lahendused. Otepää vallavalitsus arvestas osaliselt avaliku
väljapaneku ajal kodaniku poolt tehtud ettepanekute
ja vastuväidetega ning on ettepanekute tegijale põhjendanud planeeringulahendust ja -menetlust.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää
vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820). Kuna planeering muudab kehtivat üldplaneeringut ja avalikul
väljapanekul tehtud ettepanekute ja vastuväidetega
on arvestatud osaliselt, teostab planeeringu üle järelvalvet Valga maavanem.

Otepää vallas Pühajärve külas asuva Päikese-Tuule
kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus
29.03-12.04.2012ning avalik arutelu 23.04.2011. Avaliku väljapaneku ajal esitas kodanik 17 ettepanekut,
vastuväidet ja küsimust, mis puudutasid planeerimisseaduse täitmist, ruumilise planeerimise põhimõtteid
ja planeeringu menetlust.
Detailplaneeringu avalikul arutelul ettepanekute
tegija ei osalenud. Pühajärve küla elanikelt ega piirinaabritelt ettepanekuid ega vastuvõiteid ei esitatud.
Avaliku väljapaneku eel, planeeringu koostamise
käigus tegid Otepää vallavalitsus ja planeeringuala
arendaja naabritega ja kogukonnaga koostööd ning
tõstatatud küsimused leidsid lahendused. Otepää
vallavalitsus ei arvestanud avaliku väljapaneku ajal
kodaniku poolt tehtud ettepanekute ja vastuväidetega ning on ettepanekute tegijale põhjendanud
planeeringulahendust ja -menetlust.
Kirjalikud ettepanekud ja vastuväited ning Otepää
vallavalitsuse seisukohad on kättesaadavad planeerimisteenistuses (Kadri Ader; 7664820). Kuna avalikul
väljapanekul tehtud ettepanekute ja vastuväidetega
ei arvestata, teostab planeeringu üle järelvalvet Valga maavanem.

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

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

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
19.04. 2012.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse liikmeks Kalev
Merisalu.
Kehtestati Otepää valla lastega peredele tugiisiku
teenuse osutamise tingimused ja kord.
Algatati Otepää vallas Pühajärve külas Sireti
kinnistu detailplaneering.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Otepää valla üldplaneering.
Seati isiklik kasutusõigus Eesti Energia jaotusvõrk OÜ kasuks Otepää valla omandis olevatele kinnistutele.
Otsustati lugeda tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni
liige Mare Treier komisjoni liikmest tagasiastunuks.
Kinnitati haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni
liikmeks Peeter Kangur.
Kinnitati eelarve- ja majanduskomisjoni liikmeks
Jüri Kork.
Valiti volikogu teiseks aseesimeheks Aivar
Pärli.

Otepää Vallavalitsuse istungil
19.04.2012
Määrati kahele vallakodanikule sünnitoetust
kogusummas 768 eurot.
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas 256 eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas
32 eurot.
Anti nõusolek Äkke Suusaklubile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil projektlaager
ajavahemikus 05.07-15.07.2012.a. (toimub Otepää
Gümnaasiumis).
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
viis isikut.
Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus korraldatud
jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks.
12.04.2012
Kinnitati KÜ Munamäe taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää linn, Munamäe
18 kinnistule korterelamu fassaadide rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Kinnitati KÜ Muhe taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Otepää küla, Keskuse
väikekoht 1 kinnistule korterelamu fassaadide
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Eesti Energia
Jaotusvõrk Greideri ja Nõlva 10/0,4 kV alajaam
koos 10kV ja 0,4kV maakaabelliini püstitamiseks
Otepää vallas Otepää linnas.
Väljastati ehitusluba OÜ-le Eesti Energia
Jaotusvõrk Hurda 10/0,4 kV alajaam koos 10kV ja
0,4kV maakaabelliini püstitamiseks Otepää vallas
Otepää linnas.
Väljastati Henn Ruukelile ehitusluba Otepää
valla Arula külas Soo katastriüksusel tiigi rajamiseks.
Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogusummas 1152 eurot.
Määrati ühekordset toetust kolmele isikule kogusummas 160 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
neli isikut.
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule
Otepää vallas Sihva külas asuva Aaraini detailplaneering.
Anti Rally Estonia OÜle luba korraldada 19.21.juuli 2012 Otepää valla haldusterritooriumil avalik rahvusvaheline autospordiüritus „Rally Estonia
2012“

Pilkuse küla “Teeme ära”
toimub 5. mail
külakeskuse juures kell 10.00.

SÜNNID
Oskar Raud
Johannes Fjodorov
Riko Klais

10. aprillil
11. aprillil
25. aprillil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 11. mail.

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

Gümnaasium ja lasteaed tegutsevad käsikäes

K

oolilaste vanemad teavad, et nende
lapsed meisterdavad käsitöötundides
vahvaid ja tegusaid asju. Nii jõudis
Otepää Lasteaia Võrukaela maja õpetaja Liana
koju poeg Karl Aarne valmistatud VORMELauto. Auto oli puidust ning päris mänguasja moodi ja lasteaias võiks ju mänguasju alati
rohkem olla. Miks mitte kasutada võimalust ja
paluda koolipoiste abi?
Mõeldud-tehtud, läksin Otepää Gümnaasiumi poiste käsitööõpetaja Peeter Mändla
jutule ja nii sai alguse veel üks koostööprojekt
– koolipoisid meisterdavad ja lasteaialapsed
mängivad.
Eelmise nädala lõpul said kaheksa mänguvormelit valmis. Suur tänu õpetajale ja poistele!
Mida järgmiseks meisterdama hakatakse, pole
veel päris kindel, aga jääme huviga ootama!
LIANA VIHM,
Otepää Lasteaed, Võrukaela maja

Pühajärve Põhikooli
võistkond saavutas
pranglimise võistlustel
kolmanda koha

E

esti 2012. aasta karikavõistluste finaal
pranglimises toimus 20. aprillil Olustvere
Teenindus- ja Maamajanduskoolis.
Finaalvõistlustele kutsutute seas oli Pühajärve Põhikooli (ainuke Valgamaalt) võistkond,
kuhu kuulusid 3. klassi õpilased Ats Rästa,
Joonas Aart, Marten Belov, Oliver Kiho ja
Simon Nõgel. Meie kooli võistkond saavutas
auhinnalise kolmanda koha põhikoolide arvestuses. Märkimisväärne on auhinnaline koht
seda enam, et teiste koolide võistkondades oli
ka vanemate klasside õpilasi.
Õpilaste edu aluseks on klassijuhataja
Anneli Tederi järjepidev ja laste võimekust
arvestav tegevus.

15. aprillil toimus piirkondlik lauluvõistlus
Otepää laululaps 2012. Kokku osales konkursil 29 last viies eri vanuserühmas.
Üldse oli võimalus esineda seitsmes vanuserühmas: I – 3-4aastased; II – 5-7aastased;
III – 8-10aastased; IV – 11-13aastased; V
– 14-15aastased; VI – 16-18aastased; VII – 1926aastased.
„Andsime lastele võimaluse esineda saatebändiga, igaüks sai proovi teha 7 minutit esinemispäeva hommikul,“ sõnas valla kultuurijuht Sirje Ginter. „Oli väga meeldiv, et saalitäis
publikut elas kaasa, oli väga hea atmosfäär ja
ega see ei olnudki nii väga võistlus, pigem oli
tegemist kauni kevadkontserdiga. Tänan väga
tublisid juhendajaid ilusa kontserdi eest!“
Laululapsi saatis Ursel Oja ansambel, žüriiks
olid muusikapedagoog Sirje Medell ja muusik
ning saatejuht Jaan Elgula. Žürii valis Otepääd
esindama Valgamaa laululapse 2012 konkursil
iga vanuserühma kaks parimat.
Edasi pääsesid:
I vanuserühmast Dagmar Käär ja Loore All
(mõlema juhendaja Meeli Rammul),

II vanuserühmast Grete Kudu ja Karl Silmere
(mõlema juhendaja Meeli Rammul),
III vanuserühmast Aaron Segar (juhendaja
Eve Eljand) ja Liisabet Urm (juhendaja Vaike
Hannust-Saul),
IV vanuserühmast Hanna Mägi (juhendaja Anneli Narusk) ja Joonas-Hendrik Mägi
(juhendaja Erle Mägi),
V vanuserühmast Laura Danilas (juhendaja
Ursel Oja) ja Markus Kuslap (juhendaja Eve
Eljand).
Täname kõiki laululapsi, nende juhendajaid
ja vanemaid!
Maakondlikul võistlusel Valgamaa Laululaps
2012, mis toimus 22. aprillil Valga Kultuurija Huvialakeskuses saavutasid Otepää valla
lapsed häid tulemusi.
5-7aastastest jagas 2.-3. kohta Grete Kudu
ja 14-15aastastest võitis esikoha Laura Danilas.
Eripreemia pälvis 11-13aastaste rühmas lavalise sarmi eest Joonas-Hendrik Mägi.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Muusikakooli kevadkontsert
Pühajärve Põhikoolis
20. aprillil toimus Pühajärve Põhikoolis traditsiooniline Otepää Muusikakooli kevadkontsert. Muusikakooli ja Pühajärve Põhikooli
vaheline koostöö on kestnud aastaid, mida
kinnitas ka õpetaja Arno Anton, kes rõhutas,
et siia on alati hea esinema tulla.
Kontserdi juhatas meeleolukalt sisse õpetaja
Külli Teearu. Nii suure publiku ees said esmakordse esinemiskogemuse muusikakooli kõige
väiksemad: Aneth Kaileen Peterson, Pipi
Õun ja Rasmus Leopard. Võimsalt kõlasid
Maris Turbi esitatud H. Rebase „Veskimees“
ja Viivian Miti mängitud Fibichi „Poeem“.
Mõlemad tüdrukud esindasid Otepää Muusikakooli edukalt ka Lõuna-Eesti regiooni
akordionikonkursil. Sametise tämbriga paitas
kõrva Mirjam Leopard, kes esitas klarne-

til Griegi „Valsi“. Virtuoossust näitasid muusikakooli lisaaastate õppurid. Imre Leopard
tõestas, et ka madalaimal vaskpillil tuubal on
võimalik esitada flöödikontserti. Tuntud „Türgi
rondot“, mis harilikult kõlab klaveril, esitas
osavalt tromboonil Magnus Leopard. Vaieldamatult parim löökpilliõpilane Otepää muusikakoolis – Gertrud Leopard näitas käteosavust ksülofonil. Kõlas Ungari helilooja Vittorio
Monti „Csárdás“. Kõiki soolopille saatis klaveril kontsertmeister Eve Tamm. Meeleolukalt
lõpetas kontserdi ühislugu – „The Big Splash
Launching“. Pühajärve Põhikooli direktor Miia
Pallase tänas muusikakooli peret kauni kevadkontserdi eest. Vihmasest ilmast hoolimata tõi
muusika kõigile kevade südamesse.

Otepää Tervisekeskust ja vanemõde Kaja
Liivamäge,
Otepää Loodusparki ja Margit Turbi,
LemmikMees OÜ ja Kalev Lemmikut,
Ajalehe Valgamaalane toimetust ja Eleri
Lõhmust,
Valga Maavalitsuse Haridus- ja kultuuritalitust
ja Siiri Põldsaart,
kes aitasid läbi viia 9. klassi õpilaste
TÖÖVARJUPÄEVA.

Hei Otepää valla noor!
Kui Sinul on kapis vanu riideid, mida enam ei
kanna ning mis on väikeseks jäänud; esemed ja
mööblit, mida enam ei kasuta, kuid nad näevad
välja peaaegu kui uued ! Kui tekkis huvi, siis too
nad 19. mail Otepää Kultuurikeskusesse
KIRBUTURULE.
Üritus algab kell 10.00.
Sinu vana võib olla teisele uus!
Ootame kõiki huvilisi müüma ja ostma. Oodatud on ka
käsitöölised ja ehtemeistrid oma loominguga!

Müüjate registreerimine toimub 11. maini,
meili teel: merit.nigula@gmail.com. Telefoni
teel: +37255502316. Kui tekib küsimusi, saada
julgelt kiri või võta ühendust telefoni teel!
ÜRITUS ON KÕIGILE TASUTA!
Korraldavad Otepää Valla Noortevolikogu
ja Otepää Avatud Noortekeskus

29. aprill kell 11.00-18.00
käsitöö kevadnäitus.

3. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I duo SANDRA
SILLAMAA ja JALMAR VABARNA (ansambli Zetod eestlaulja). Kaks noort ja andekat pärimusmuusikut mängivad
pilliviise, mis on saatnud neid läbi õpingute aja nii Eestis
kui Rootsis. Pilet 5 EUR-i. Broneeri laud varakult! Tel: 742 4020 või
kohvik@lumikohvik.ee

4. mai kell 18.00
kultuurikeskuses Enesetervendamise õpetus-seminar. Seminar toimub 4.-6. mai. Info ja reg. 5801 5290
5. mai kell 16.00
kultuurikeskuses Valgamaa noortekeskuste
ühisüritus “Sõbrad üheskoos”. Korraldab Otepää ANK. Info: 5343
5173

6. mai kell 17.00

Oli kätte jõudnud kõigile oodatud töövarjupäev. Mina läksin Valgamaalase toimetusse.
Lootsin natuke ajakirjandusest teada saada.
Töövarjuks olin reporter Eleri Lõhmusele,
kes kohe alguses mind kõigile tutvustas. Pärast
väikest ringkäiku toimetuses toimus koosolek.
Oli täitsa huvitav seal istuda ja kuulata. Kella
11 pidime minema raadio Ruut FMi. Meil oli
seal raadiosaade „Valgamaalane räägib“. Isegi
mina sain seal sõna.

Peale seda suundusime tagasi toimetusse ja
siis lõunale. Lõunapausi ajal oli näha, et kolleegid saavad üksteisega hästi läbi, kõik olid väga
sõbralikud.
Pärast lõunat rääkis Valgamaalase küljendaja
Jüri Rüsülainen mulle küljendamisest ning sain
seda ka ise proovida.
Töövarjuks olemisega jäin ma väga rahule.
Mul oli huvitav jälgida toimetuse töötajate
tegemisi.

SIGNE TÄÄR, Pühajärve Põhikool

Otepää Avatud Noortekeskus ootab Sind

5. mail kell 19.00
Otepää Kultuurikeskusele

DISKOLE.

Külas on ka Valgamaa noortekeskused.
Parimat klubimuusikat mängivad
Tre.ee dj-d!
Kohapeal ootab Sind ka kohvik.
Pilet 1 €
Tule ise ja võta sõber ka kaasa!

29. aprillil kell 11.00-18.00 on avatud
MTÜ Karukäpp

KÄSITÖÖ KEVADNÄITUS

KINO
6. mail kell 17.00 “KARJE 4” (USA 2011)

30. aprillil saab näha noortesaadet “Otepää TV”,
kus näeb ülevaadet Otepää Avatud Noortekeskuse talendikonkursist Otepää Noor Talent 2012.
Saatejuhid Helen Hirvesoo ja Greta Maria Kivi.
Toimetaja Gertu Võsu.
Vaata lähemalt www.noortekeskus.otepaa.ee.

kohvik@lumikohvik.ee

11. mai kell 20.00
kultuurikeskuses tantsusalong. Veiko Ratase
juhendamisel tantsime džaivi. Pilet 5 €.
12. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I TÕNU RAADIK.
Näitleja, helilooja, kelle muusikat teab igaüks. Laupäevaõhtu
muusika ja juttudega. Sissepääs TASUTA! Broneeri laud varakult!
Tel: 742 4020 või kohvik@lumikohvik.ee

13. mai kell 15.00
kultuurikeskuses EMADEPÄEVA KONTSERT.
Otepää valla Aasta Ema 2012 väljakuulutamine, laste sünnikirjade kätteandmine, Arsise kellade Tartu noorteansambli
kontsert.
16. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I VEINIÕHTUSÖÖK.
Tippkokk Angelica Udeküll on l.u.m.i-s pakkumas kevadiselt
erilisi maitseid. Kohtade arv limiteeritud! Täpsem info alates 1. maist
telefonil 742 4020 ja kohvik@lumikohvik.ee.

20. mai kell 17.00

Sidney Prescott naaseb oma kodulinna Woodsburghi
ning kohtub oma ammuste sõpradega: Dew, kes on
saanud kohalikuks šerifiks, tema abikaasa Gailiga,
nõo Jilliga ja tädi Katega.
Elu hakkab pisitasa laabuma. Kuid üks telefonikõne
muudab Sidney ja kogu linnakese elanike elu
õuduseks. Tundmatu maniakk taaselustab mineviku
sündmused ja kogu õudset mängu viib ta läbi uute
reeglitega, ning nüüd võib mõrvari ohvriks saada
igaüks...
Osades: David Arguette, Neve Campbell, Courteney
Cox, Emma Roberts, Hayden Panettiere

kultuurikeskuses kino „Raudne leedi”.

26. mai kell 18.00
kultuurikeskuses KEVADKONTSERT.
Esinevad vokaalansambel Relami ja Nuustaku Naisrahvatantsu
rühm.
27. mai kell 17.00
tüdruk”

KINO kultuurikeskuses Lohetätoveeringuga

SPORDIÜRITUSED
Tehvandi staadion. Volbriöö teatejooks. Info Martin

Teder, 5624 2785

2. mai
Tehvandi staadion. 3. Otepää orienteerumiskolmapäevak. Info Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak
6. mai

Otepää-Annimatsi. 2. Otepää Matk. Info Martin Teder,

5624 2785

9. mai

Hargla kool. 4. Otepää orienteerumiskolmapäevak.

Info Voldemar Tasa, 5150 092, www.hot.ee/otepaapaevak

13. mai

Tehvandi staadion. SEB Tartu Jooksumaraton. Info

Klubi Tartu Maraton, www.tartumaraton.ee

Otepää muusikakooli
üritused mais
15. mai kell 18.00 Otepää Muusikakooli kevadkontsert Otepää
Gümnaasiumi aulas.
16. mai kell 13.00 kontsert lasteaedadele koos pillitutvustusega, muusikakooliga võivad tutvuma tulla ka kodused lapsed.
19. mai kell 15.00 Otepää Muusikakooli lõpuaktus Otepää
Gümnaasiumi aulas.
22. mai kell 18.00 IV klassi õpilaste kontsert Otepää Muusikakooli saalis.

Otepää Muusikakooli VASTUVÕTUKATSED

Hei noor,
Otepää Avatud Noortekeskuses toimub meie
väikeses ruumis remont ja varsti on ruum
valmis. Ootame vingeid patju, millega see ruum
täita, et oleks veel mõnusam uues padjatoas
koos sõpradega aega veeta.
Noortekast on võimalik saada ka vana padi,
mille võid uuesti ära disainida.
Enda meisterdatud patja on sul võimalik tuua
kuni 11. maini 2012.
Parimad padja meisterdajad saavad auhinna!
Otepää Avatud Noortekeskus

Pilet 1,60 €

Thriller, õudus. Alla 14a. keelatud!

KINO kultuurikeskuses “Karje 4”.

10. mai kell 19.00
kohvik-restoranis L.U.M.I külas filmi- ja
teatrimees REIN PAKK, kes räägib kinokunstist, teatrist, gurmaanlusest. Vaatame ka lõike filmidest. Vestlust veab Veikko
Täär. Sissepääs TASUTA! Broneeri laud varakult! Tel: 742 4020 või

30. aprill

Väga lahe päev Valgamaalase toimetuses

kultuurikeskuses MTÜ Karukäpp

29. aprill kell 14.00-18.00
kultuurikeskuses Rahvatantsurühm
Nuustaku naised 30. tegevusaasta tähistamine.

PRIIT PETERSON

Direktor MIIA PALLASE

Pühajärve Põhikool tänab

KULTUURIÜRITUSED

-klaver, -akordion, -viiul, -erinevad puhkpillid (klarnet, trompet, tromboon, tuuba, altsarv, plokkflööt), -muusikaline eelkool.
ESMASPÄEVAL, 28. mail kell 10.00-20.00
TEISIPÄEVAL, 31. mail kell 10.00- 18.00

Ette valmistada üks laul!
Koolitare 7 II korrusel
Info tel. 765 5109, muusikakool@otepaa.ee

Nuustaku naisrühm ootab kõiki tantsuhuvilisi

RAHVUSVAHELISE TANTSUPÄEVA
tähistamisele

FC Otepää järgmiste mängude
ajad ja toimumiskohad

Otepää kultuurikeskusesse 29. aprillil kell 14.00-18.00,
kus Ain Raal ja Tsibihärblased õpetavad seltskonna- ja
rahvatantse.

SK Tääksi – FC Otepää 28. aprillil kell 12.00
Viljandi kunstmurustaadion
FC Otepää – Navi Vutiselts 6. mail kell 16.00
Tartu Tamme kunstmurustaadion

Samas tähistame ka oma 30. tegevusaastat.
Teeme koos selle päeva huvitavaks ja meeldejäävaks.

Järgmine orienteerumispäevak on 2. mail Tehvandil.
Kolmapäevakuid korraldab Otepää Vallavalitsus ja toetab Euroopa Sotsiaalfond.

Nuustaku Naised
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

27. aprill 2012

www.palupera.ee

AMETLIK INFO

PROJEKTID

Palupera Vallavalitsuse istungil

Palupera mõisapargi muinsuskaitse
eritingimuste ja restaureerimise
põhiprojekti koostamine

13.04.2012:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust korraldatud jäätmeveoga mitteliitunuks lugemiseks 16. aprillist
kuni 2012. aasta lõpuni.
Lubati vallavanemal sõlmida OÜ ARC PROJEKT´iga
Hankelepingule nr 6.1-13/2012/9 lisa Palupera mõisapargi
valgustuse põhiprojekti koostamiseks summas 650 eurot
käibemaksuta.
Anti kaks õppetoetust kesk-erihariduse ja kõrghariduse omandajatele a´ 40 eurot, üks hüvitis lapsele prillide
ostuks summas 32,60 eurot ja üks sünnipäevatoetus 90.
a. ja vanemale eakale 20 eurot.

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus,
põhitaotleja.
Toetaja – SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, projekt nr 1626.
Toetus – EV siseriiklik toetus Keskkonnaprogrammi Looduskaitse alamprogrammist. Komisjoni otsusega 13.12.2011 eraldati
Palupera mõisapargi muinsuskaitse eritingimuste ja
uue restaureerimise põhiprojekti koostamiseks 8115
eurot. Omaosalus 902 eurot.
Projekti lõpp – 30. november 2012. a.

Teeme Ära talgud Paluperas
Palupera küla avab see aasta oma küla väravad
kõigile huvilistele 28. juulil koos paljude teiste
küladega üle Eesti. Toimuvad esimesed Avatud
Külaväravad. Teeme korda oma küla tee ääred,
külamaja ning kui jõuame, siis ka mõisa alleed, et
külalisi võtaks vastu puhas küla.
Koguneme 5. mail kell 11.00 Palupera Pritsikuuri juures. Kaasa võtta töökindad ja hea tuju.
Peale talguid pakume talgulistele suppi.

Avatud külaväravad

K

onkurss Võrguplatsid korda!
toimus Eesti Võrkpalli Liidu
harrastussarja Credit24 Rahvaliiga eestvedamisel sel aastal juba teist
korda. 12 Eestimaa paika saavad endale
varustuse (võrguplatsi piirid, postid ja
võrgu), et luua välitingimustesse korralik võrkpalli mängimise võimalus. Iga
võrkpalliväljaku saaja hooleks jääb
platsi ettevalmistus, vahendite paigaldamine ning ka hilisem hooldus ja korrashoid.
Žürii valis välja ka Hellenurme-Palupera piirkonna noorte taotluse, kus katusorganisatsioonina osales
seekord MTÜ P-RÜHM, et taastada eelmisel aastal
Teeme Ära talgute raames alustatud Hellenurme

võrkpalliplatsidel võrkpallitraditsioon.
See on järjekordne näide noorsootöövõrgustiku olemasolust ja toimimisest
Palupera vallas. 5. mail piirkonna noored
ja huvilised kogukonnaliikmed jätkavad
seekord veelgi innustatumalt heakorratöödega, et taastada esialgu ükski kolmest
võrguplatsist. Eesmärk on rajada koht,
kus noored niisama hängimise või arvuti
taga istumise asemel koos võiksid käia
ja „matsu jagada”. Soojad ilmad ootavad ees ja mis
oleks parem, kui veeta need koos sõpradega väljas
sportides, näiteks võrkpalli mängides.
Teeme Ära talgupäev 2011 mai

Südametervise matk Nõuni ümbruses
Eesti külaliikumine Kodukant eestvedamisel, Kodanikuühiskonna sihtkapitali rahastusel ja põllumajandusministeeriumi toetusel avavad Eestimaa kolmkümmend küla sel suvel oma väravad avalikkusele.
21. ja 28.juulil on oodatud kõik eestimaalased ja
nende külalised osa saama näitustest ja laatadest,
töötubadest ja võistlustest, matkadest ja ekskursioonidest, oksjonitest ja simmanitest, mida neil päevil
külades korraldatakse. Igal külal on oma programm.
Valgamaal avab oma väravad huvilistele Palupera
külade piirkond 28. juulil kell 12. Kavas on erinevad
töötoad, matk vaatamisväärsustele, simman, avatud
on külakohvik jne. Täpsem kava ilmub lähiajal. Jälgi
reklaami www.külad.ee ja Facebookis.
Külaelanikel on siiralt hea meel kõiki huvilisi sellel
päeval külas vastu võtta. Olete külale külla oodatud!

HEA KÜLARAHVAS!
Ootame sind pühapäeval,
29. aprilli kell 11
võrkpalliplatsile
NÕUNI KÜLA
HEAKORRATALGUTELE.

22. aprillil, kui kogu Eestimaa osales liikumises
„Ka sinu sammud loevad“, käisid Nõuni noored ja
vanad matkamas. Mis saaks veel vahvam olla, kui
ilusa kevadilmaga väikese seltskonnaga matkata!
Eriti siis, kui meeldiv on ühendatud kasulikuga. Käisime Mesilinnu talu muuseumis, kus saime
uudistada vana aja talutööriistu. Eriti tore oli see
vanaemale, sest talle olid paljud asjad lapsepõlvest
tuttavad. Leidsime vanaaegse röstri, mis elektrit ei
vajanud, sest elektrit polnud siis veel leiutatudki.
Nägime nutitelefoni eelkäijat ja muudki põnevat.
Kohviveskid ja vanad telefonid võtsid enda alla
terve seina. Kõike ei jõua loetledagi, peate ise
vaatama minema. Aga kui ilmusid välja kassipojad, olid lapsed kõik üksmeelselt kiisusid paitamas. Ja hästi tore oli suure külakiigega kiikuda.
Edasi sõitsime uudistama uhket vaadet Tammemäelt, kust paistab ka Tehvandi hüppetorn.
Tee ääres jäid silma vanad vingesti värvitud
Zaporožetsid ja muidugi ka pererahva nunnud
jänkud ning sõbralik kutsu. Megalahe matk oli!
Otsustasime ka edaspidi oma kodukohta paremini tundma õppida ja koos põnevaid kohti avastama minna.

P

või sinise nimesildi lehe, õie, liblikaga. Vastavalt
värvile või märgile jagati õpilased erinevates mängudes rühmadesse. Poistele meeldisid jooksmist,
täpsust ja kiirust nõudvad ülesanded. Tüdrukutele
aga salapärased ja rahulikumad mängud.
Programmi käigus tegime paelaga erinevaid geomeetrilisi kujundeid ja tähti, koostasi-

moisnikmees@hot.ee.

Alustatakse kell 11:
Palupera küla talgud Pritsikuuri juures.
Aitame külamaja koristada, tee ääri prahist
puhastada jm. et 28.07. Avatud Külaväravate
päeval kenad välja näha. Talgulistele supp,
pirukad ja kook. Kaasa võtta töökindad, sõbrad
ja hea tuju! Talgute orienteeruv lõppaeg on kell
16. Talgujuht Evelyn Uuemaa, tel. 5227830,
evelyn.uuemaa@ut.ee.

Nõuni mänguväljak lastesõbralikumaks.
Kogunemine korrusmajade vahelisel platsil.
Riisume, kaevame, lammutame, värvime. Võta
kaasa kindad, värvipurgid, pintslid ja hea tuju!
Talgute orienteeruv lõppaeg on kell 15. Talgusupp. Talgujuht Marika Viks, tel. 53465648,
Ettevalmistustööd Hellenurme veskimuuseumi leivakoja ehituseks. Täitepinnase
(liiva-kruusa-huvitavate leidude segu) väljakärutamine (tööd: pealekühveldamine, sorteerimine,
väljavedamine, pinnase laiali rehitsemine väljas
täiteks). Võta kaasa kummikud, töökindad, ujukad. Talgulistele pakutakse veskiekskursiooni,
veskisuppi, veskikakku, veskileiba, veskikooki,
veskijooki, veskispad. Talgute orienteeruv lõppaeg on kell 17. Talgujuht Mae Juske,
tel. 5205142, mae@veskivaramu.ee.
Alustatakse kell 12:
Hellenurme võrguplatside korrastamine.
Võsa saagimine, riisumine, prahi koristamine,
liiva tasandamine võrkpalliplatsidel. Võta kaasa
töökindad, reha, saag. Talgute orienteeruv
lõppaeg on kell 18. Talgusupp. Talgujuht Deivi
Sarapson, tel. 56665643,
deivi.sarapson@gmail.com.

Võta kaasa kõik pereliikmed ja sõbrad-tuttavad, hea
tuju ja töötahe. Haara kaasa kindad, tööriistad, mis
kodus olemas ja vaja võivad minna.

Matemaatika looduses
alupera Põhikooli 2. ja 3. klassi õpilased õppisid matemaatikat looduses. Hoolimata
kergest vihmasajust ootas meid Vapramäel
vahva retkejuht Anneli Lehtla. Ta saavutas kiirelt
kõigi õpilastega kontakti. Iga laps sai kaela kollase

Alustatakse kell 10:
Neeruti külaplatsi korrastamine (platsi ja
istepinkide korrastamine, võimalusel laululava
värvimine). Talgute orienteeruv lõppaeg on
kell 15. Miskit hääd pakutakse talgulistele
kindlasti! Talgujuht Tarmo Märss, tel. 5031425,

viks.marika@gmail.com.

Enda, matkaliste, emme ning vanaema mõtted
kogus kokku ja pani kirja KATRIIN UMBORG,
matkast osav õtnud kolme põlvkonna noorim liige.

Võta kaasa reha ja töötahe ning meie
omaltpoolt pakume maitsvat talgusuppi.

Teeme Ära Talgupäev
5. mail

VVV matkahooaja avaüritus

me lauseid, kordasime korratabelit, ilmakaari.
Panime kokku kaks kaheksa ja üheksa meetrist
käbiussi. Järjestasime arvatava kaalu järgi looduslikke esemeid. Doomino mänguga kordasime
matemaatilisi mõisteid ja reegleid. Tore oli see, et
kõik ülesanded lahendati meeskondlikult, üksteist
toetades. Mängu käigus kuuldud vastused jäid
paremini meelde.
Õpilastele meeldis vihmaloitsu tegemine avatud
ja suletud silmadega. Natuke võlumaagiat tegi
päeva paremaks, aga vihma tibutas ikka omasoodu. Matka lõpetuseks tegid täringumängu kaasa
kuus kõige vapramat matkaselli.
„Matemaatika looduses“ oli tore. Õpilaste
jaoks õhinapõhine elamusõpe. Õppeprogramm
pakkus lastele palju rõõmu, võistlusmomente,
ahhaa-elamust ja mängulusti. Teine ja kolmas
klass tänavad lastesõbralikku retkejuhti Anneli
Lehtlat ja VVV Sihtasutust toreda matkaelamuse
eest Vapramäel.
RELIKA KALBUS

Tule ja veeda meeleolukas ning hariv päev Elvas!

Tähelepanu!
Veolia jäätmeveoring toimub graafikujärgselt
teisipäeval, 1. mail.

Sulle laulan oma armsamad laulud,
sulle tantsin oma
toredamad tantsud armas ema,
vanaema, naabritädi...

Olete oodatud reedel,
11. mail kell 19 Nõuni kultuurimajja

VÄIKESELE KONTSERDILE.

SÜNNID
Romet Voolaid
Risto Märss

28. aprillil toimub matkahooaja avaüritus – algusega Elva Matkakeskusest.
Matkad algavad kell 12.00 ja on tasuta!
Info ja matkadele registreerimine: matkakeskus.
elva.ee või www.vvvs.ee.

30. märtsil
5. aprillil

Tule kohe kogu perega!
Toimub traditsiooniline tordioksjon.
Üllatus!

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Teeme ära talgud Puka vallas
Heakorratalgute Teeme ära veebilehe www.teemeara.ee
andmeil toimub Puka vallas kolm koristustalgut.
Puka mõisapargi prügikoristus. Puka vald, Plika.
Talgud toimuvad 30. aprillil kell 10-13.
Simuna talu karjakoplite tegemise ja jõeääre koristus. Puka vald, Simuna talu, Rebaste küla.
Talgud toimuvad 5. mail kell 10-18.
Aakre külatalgud. Puka vald, Aakre.
Talgud toimuvad 5. mail kell 10-15.

Südamenädal Puka lasteaias

P

uka lasteaed kuulub 2011. aasta detsembrist Tervist Edendavate Lasteaedade võrgustikku, mille üheks olulisemaks põhimõtteks on lastes tervisliku eluviisi kujundamine. Sellest lähtuvalt olid lapsed südamenädalal aktiivsed liikujad ja tervisliku
eluviisi järgijad.
Südamenädalal täitsid lapsed liikumiskaardi, millele tuli kleepida kaardil olevatesse
ruutudesse iga päeva kohta oma liikumisviisi kirjeldamiseks pilt. Nädala lõpus said lapsed
omavahel liikumisaktiivsust võrrelda.
Toimus spordipäev Puka Keskkooli võimlas, vestlesime südamele kasulikest tegevustest ja arstiabist. Lapsed
valmistasid köögiviljadest oma rühma logod ja tervislikku
salatit. Neljapäeval kõndisid 2-4aastased lapsed 1 km ja
5-7aastased 1,6 km. Kõndimise tegi huvitavaks sammude
lugemine. Südamenädala lõpetasime laste ühiselt valmistatud postriga “Muljed südamenädalast.”
TIINA TREES

Hea Puka Keskkooli
lapsevanem!

T

ule ja osale kindlasti Puka Keskkooli edasist arengut kavandavas uuringus. Selleks postita sulle koju saadetud
ankeet täidetult Puka vallavalitsuse aadressil või too see
ise kinnises ümbrikus vallavalitsusse ja pane spetsiaalsesse postkasti.
Selleks, et igaühe arvamus meile tagasi jõuaks, pikendame
ankeetide tagastamise tähtaega 9. maini. Juhul, kui sinuni ei ole
mingil põhjusel ankeet jõudnud, pöördu Puka Vallavalitsusse ja
me väljastame sulle uue ankeedi.
Ankeetidest kokkuvõtete tegemiseks on Puka Vallavolikogu
moodustanud sõltumatu töörühma. Töörühm teeb samuti nii
vallavalitsusele kui ka volikogule ettepanekud kitsaskohtade
lahendamiseks ning kooli edasise tegevuse planeerimiseks.
Selleks, et saaksime teha järeldusi ja saada teada lastevanemate soovidest ja ootustest, on äärmiselt oluline, et enamik lapsevanematest avaldaks oma arvamuse. Tänaseks oleme saanud
tagasi küll üksjagu vastuseid, kuid paljud ei ole oma ankeeti
tagastanud. Olen kuulnud lapsevanemate arvamusi, et mõne
küsimuse (nt. mitmendas klassis õpilane õpib või millise bussiga
laps sõidab), vastuste osas on võimalik tuvastada ankeedi täitjat.
Hirm on avaldada arvamust kooli suhtes, mõeldes, et kool
rakendab õpilase osas kiusamist. Ma ei tea, kas nendel kahtlustel on alust ja kas tõesti on Puka kool kunagi selliselt käitunud
või on see väljamõeldud vabandus mitteosalemiseks, või hoopis
oma isikliku arvamuse puudumises.
Saatsime ankeedid ka nendele lapsevanematele, kelle lapsed
ei õpi enam Puka koolis. Soovime (ananüümselt) teada põhjusi,
miks laps otsustas kooli vahetada.
Hirmude mahavõtmiseks pikendame ankeetide vastamise
tähtaega ja soovitan mitte vastata nendele küsimustele, mille
puhul tekib kahtlus, et teie isikut on võimalik kuidagi tuvastada.
Meie eesmärk ei ole tuvastada ankeetidele vastajaid, vaid teha
saadud ettepanekutest ja arvamustest järeldused kooli edasise
arengu kavandamisel. Kooli õpetajad ja juhid ei töötle ega
analüüsi lapsevanematelt saadud ettepanekuid, vaid seda teeb
vastav töörühm, kuhu ei kuulu kooliga seotud inimesi.
Ma olen kindel, et ka Puka kooli lapsevanemad on valmis
panustama oma kooli parendamiseks selliselt, nagu seda on
teinud ka naabruses olevad Pühajärve Põhikooli lapsevanemad.
Puka kooliperel on suur eelis, sest nii Puka Vallavalitsus kui ka
Puka vallavolikogu ei likvideeri oma kooli, vaid on valmis selle
säilitamise nimel võitlema, muutma ja otsima koolile üheskoos
lapsevanemate, õpilaste ja õpetajatega uut sisu ja arengueelise.

16. mail 2012. aastal
lõpetatakse Pukas päästekomando tegevus
Mäletan, kuidas ja miks ligikaudu 15 aastat tagasi loodi meie valda riiklik päästekomando.
Sovhooside ja kolhooside tegevus oli lõppenud
ja päästeautod ning tehnika laiali jagatud. Meie
valda teenindasid Valga, Tõrva ja Otepää päästekomandod.
Tuleõnnetuste korral teadsime, et abi ei ole
just kõige lähem, aga esialgu õnneks ei juhtunud
ka väga suuri tulekahjusid. Hakkasime sellise
olukorraga juba harjuma.
Siis aga juhtus õnnetus, mis suutis muuta
meie ja ka ametnike mõtlemist. See oli AS Jumeki tootmishoone häving tulekahjus. Maakonna tookordne päästeameti juht hindas ühe kurva
päeva kahju suurust rahas sama suureks, kui
maakonnas on see tavapäraselt 10 aasta jooksul.
Teadaolevalt on puiduettevõtted väga tuleohtlikud ja Puka vallas on neid mitmeid, kuid esialgu tundus see olevat kellegi teise mure.
Ametnikud said aru, et Pukka on vaja päästekomandot. Valla mureks jäi ruumide leidmine ja
nende esmane remont, päästeamet leidis tehnika ja võttis palgale inimesed. Olime rõõmsad, et
saime teha midagi inimeste julgeoleku parandamiseks.
Tänavu 16. mail pöördume mõnes mõttes tagasi viieteistkümne aasta tagusesse aega. Olukord on küll pisut muutunud, kuid vahemaad on
endised, tegelikult ei ole ka päästetehnika kohalejõudmise kiirus oluliselt muutunud.
Oleme esitanud põhjendusi päästekomando
vajalikkuse kohta ja vastuväiteid komando sulgemisele, kuid nüüd on aeg mõelda sellele, mis
saab edasi.
Kohtusime märtsis Päästeameti Valgamaa
ja Lõuna-Eesti juhtidega, kes tegid ettepaneku
mõelda Pukas vabatahtliku päästekomando loomisele. Jutuks oli ka Puka komando käsutuses
oleva tehnika saatus ja selle kasutamise võimalused meie elanike ohutuse tagamisel.
Päästeametnikud olid nõus jätma meie kasutusse nii päästeautod kui ka osaliselt varustust
tingimusel, et luuakse vabatahtlik päästeüksus,
kelle kasutusse saab tehnika üle anda. Lisaks
lubas päästeamet aidata vabatahtlike päästjate
koolitamisega.
Täna on meil valida, kas jätame oma julgeoleku saatuse hooleks või proovime ise ka midagi
teha. Tean isiklikust kogemusest, mida tähendab
tulekahju, seega eelistan mina teist varianti. Kavatsen luua Pukka vabatahtliku päästekomando
ja kutsun kõiki aktiivseid inimesi kaasa lööma.
Oma soovist palun teada anda e-kirjaga aadressil: heikki.kadaja@puka.ee või telefonil 503
2442.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Lapsevanem, tule ja avalda oma arvamus!
ANTS MANGLUS

Puka Rahvamajas 28. aprillil kell l3.00

Puka Spordiklubi meeskond sai Valgamaa võrkpallimeistrivõistlustel
kolmanda koha

V

alga Spordihallis lõppesid Valgamaa
meistrivõistlused meeskondadele võrkpallis. Kolmandat kohta otsustanud mängus
oli Puka Spordiklubi tulemusega 3:0 parem Spordiklubi Oti meeskonnast.
Puka Spordiklubi meeskonnas võitsid pronksmedalid: Gunnar Arak, Riivo Sisask, Tiit Rosenblatt, Ingemar Liigand, Margus Savisaar, Raivo
Russak, Martin Kalmus, Jaanus Teder, Martin
Loim, Erki Marksoo.

13.00 – Alustame algusest – algajate eri.
14.00 – Iga osavõtva rühma 4 lemmiktantsu (soovitav sellised, mida teised
rühmad ei oska).
15.00 – 60 tantsu 60 minutiga.
16.15 – …Tantsud teie soovi järgi.

Teed ja kohvi pakume meie,
niksi-näksi lauale toote teie.
Riietus kevadiselt kantri-line.
Info: 5661 1398 Kati või uuela.talu@mail.ee.

OT

SÜNNID
Angelika Kahro
Gregor Raudsepp

Puka rahvamajas toimub 27. aprillil kell 12

EAKATE KEVADPÄEV.

13. aprillil
9. aprillil

Esinevad taidlejad ja
elame kaasa reisikirjeldustele.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Projektikohtumine Lätis

K

eeni kooli kaks õpilast ning kaks õpetajat
osalesid 10.-15. aprillil Ventspilsis toimunud projekti „Elu kultuuride areenil“ neljandal kokkusaamisel.
Kuue päeva sisse mahtus palju kasulikku ja
huvitavat. 9 partnerkooli esindajate kohtumine toimus teemal „Riigi kultuur: kirjandus, laul,
tants, legendid“. Osalejail oli võimalus kuulata
erinevaid rahvamuusikakollektiive ning Ventspilsi
1. Gümnaasiumi puhkpilliorkestrit ning neidudekoori. Kõik etteasted olid väga hea tasemel.
Õpiti ja tantsiti läti rahvatantse. Üks tants oli
väga Kaera-Jaani sarnane ning äratundmisrõõm seda suurem. Loomulikult tulid ettekandele kõikide koolide kodutööd, milleks seekord
olid õpilastöödest koostatud raamat „Õpilastelt
õpilastele“ ning oma riiki tutvustava „raamatu“
kujundamine. Töö, mis tegelikult kujutas endast
suurt puidust karpi, tuli kunstiliselt kujundada
ning täita esemete, joonistuste või kunstitöödega,
mis iseloomustavad antud riiki.
Õpilastele oli ette valmistatud mitu töötuba:
maaliti elupuu Ventspilsi kooli seinale ja valmistati läti rahvariideid. Õpetajad vahetasid õpetamiskogemusi, tutvusid Läti Vabariigi koolikorraldusega ja kohtusid linnapeaga. Samuti tutvuti
juustuvalmistamisega kohalikus talus ning sõideti
sadamapuksiiriga.
Läti kohtumisest võtsid osa koguni viie partnerkooli direktorid, sealhulgas ka meie kooli direktor
Diana Sarapuu. Direktorite kogemustevahetustest selgus, et vaatamata koolide erinevusele on
rõõmud ja mured sarnased.
Loomulikult oli päevakavas tutvumine kohalike vaatamisväärsustega. Külastasime Ventspilsi ülimoodsat raamatukogu ning suurejoonelist
kunstidemaja, milles tegutsevad erinevad ringid.
Nendest on võimalik osa võtta kõigil 3-27aastastel
noortel täiesti tasuta. Suure elamuse pakkus
Ventas Rumba kosk, kus võis jälgida vimbade
kudemiskohta siirdumist: kalad hüppasid kosest
üles (täpselt, nagu loodusfilmides võib jälgida
lõhede kudemisrännet).

Meie õpilaste muljeid kohtumiselt:
Lella Pruuli, 8. klass: „Mulle meeldis Comeniuse projektikohtumine Lätis väga! Ventspils on
imeilus ja ülimalt heakorrastatud linn ning sinna
tahaks suvel kindlasti tagasi minna. Mind majutas
tore tüdruk nimega Polina. Suhtlesin tema ja ta
isaga inglise, emaga aga vene keeles. Olime Polinaga enne veidike aega kirjavahetust pidanud
ning Lätti jõudes tundsin ta kohe ära. Päevad olid
pikad ja väsitavad, kuid igal õhtul oli Läti õpilastel
midagi korraldatud. Näiteks mänguõhtud koolimajas või Hesburgeris söömine. Lätis kaunistas
iga riik oma “kastikest”, kuhu läksid sisse koduriiki tutvustavad asjad. Meie kastike (tegelikult
oli see mõeldud raamatuna) avaldas paljudele
muljet ning juba poole kaunistamise pealt hakati
meid kiitma. Eestisse tagasi jõudes olin väsinud,
aga õnnelik. Kohtumise kohta jätkub mul ainult
häid sõnu!“

Idamaa naised Sangaste
seltsimaja laval
Hea vallarahvas!
Oü Kesa-Agro saab kevadpühal 15-aastaseks.
Seetõttu kutsume Teid koos perega

1. mail

M

MERLE TOMBAK

Sangaste valla inimesed
hoolivad oma tervisest

V

Ekskursioonid algavad kell 10.00
ning kell 14.00 Kesa-Agro uue kollase
lüpsifarmi peaukse juurest.

Sangaste loss kutsub

TALGUPÄEVALE

Rõõmsa kohtumiseni!
Info: Jane Trifanov,
tel. 526 7011

Sangaste mälumängu
võitsid Keio Kaljumäe ja
Reino Muttik
õppes Sangaste valla VII mälumänguturniir. Nagu tulemustest näha, on vanade tegijate kõrvale asunud noored mehed, kes
tasavägises võitluses saavutasid lõpuks esikoha.
Küsimuste koostaja ja mälumänguturniiri korraldaja oli teist aastat järjest Sangaste valla asendamatu spordiaktivist Mati Raudsepp. Suur tänu
talle eestvedamise ja korraldamise eest!
Sangaste mälumäng 2012:
1. koht Keio Kaljumäe ja Reino Muttik,
2. koht Tiina Liivamägi ja Airi Korbun.
3. koht Piret ja Virgo Roose,
4. koht Tiiu Ivask,
5. koht Jane ja Gerle Trifanov.

Kui Te olete kuulnud midagi robotlüpsist, kuid pole seda oma silmaga
näinud, siis nüüd on see võimalus.

Lapsed saavad sõita uue traktoriga
ning katsuda vasikaid.

VETE HAINSOO

L

ärtsikuu eelviimasel päeval kogunes
seltskond Valgamaa naisi Sangastesse,
et teha ühistreening ja seejärel pakkuda
tunnipikkust silmailu kohalikele elanikele.
Üles astusid kõhutantsijad Sangastest, Hellenurmest, Valgast ja Lätist. Sai näha hingematvalt
kauneid ja värvikirevaid kostüüme ja ka põnevat
vaatemängu. Kõhutantsija Alla tantsuklubist
Samira näitas oma oskusi, kandes tantsu ajal peas
põlevate küünaldega krooni.
Suur tänu Tiina Kivile, kes taolise kõhutantsupäeva traditsiooni on algatanud.

„Lahtiste uste päevale“

Erik Salk, 5. klass: „Mina olin tüdruku juures,
kelle nimi oli Liva Kukle, tal oli õde, ema ja isa.
Käisime vanas koolis, kus olid väga vanad koolitarbed ja -lauad. Käisime lehmakommi vabrikus,
kus sain teada, et kõik kommid lõigatakse ja pannakse paberisse ükshaaval käsitsi. Me käisime
veekeskuses ja see oli päris suur; eriti meeldis
mulle bassein, kus tekitati ookeanilaineid. Veel
käisime muuseumis, kus me tegime ise münte.
Olime veel rahvalauljate juures, kes laulsid väga
hästi, nad rääkisid, et laulavad ja teevad vaipu.
Mulle meeldis see reis, oli väga sisutihe ja üldse ei
olnud igav, leidsin palju uusi sõpru.”
Viimane projektikohtumine sel õppeaastal toimub mai lõpus Poolas Chorzowi linnas.
Rohkem infot meie projekti kohta leiab kooli
koduleheküljelt.

Sangaste Lossi tubade renoveerimine on
jõudmas lõpusirgele. Sel puhul on suur
palve kõigile inimestele.

Ootame abilisi 5.

mail

TALGUPÄEVALE.
„Teeme ära” talgupäev kestab 10.00-18.00.
Talgulistele pakub lossiköök
maitsvat talgusuppi.

Sangaste loss palub abi
Kui sul on kodus suuri üleliigseid toataimi,
mis sobiksid kaunistama Sangaste Lossi või vanu raamatuid lossiraamatukogu
riiuleid täitma, siis helista telefonil 5340
1592. Lahkemad annetajad jäädvustatakse
lossi ajalukku.

abariikliku südamenädala üritusele „Sinu
sammud loevad” kogunes imeilusal pühapäeval, 22. aprillil Sangaste seltsimaja
juurde üle kolmekümne liikumisest lugu pidava
inimese. Kõige vanem osaleja oli 75aastane ja
noorim neljakuune. Tema liikus terviserajal loomulikult kärus mõnusalt magades. Ülejäänud
seltskond aga läbis 8 km pikkuse raja mööda kergliiklusteed lossi juurde ja tagasi erinevalt: keppidega kõndides, jalgrattal või rulluiskudel.
Selleks päevaks laenasime Hummuli noortekeskuselt viis maastikutõukeratast, mis kõik kasutusse läksid. Ka vallavanem Kaido Tamberg valis raja
läbimiseks tõukeratta. Lossi juures ootas osalejaid
meie pereõde Hiie Vähi, kes mõõtis vererõhku
ja jagas infovoldikuid teemal „Stress ja südame
tervis, suhkur ja Sinu tervis.“
Iga osaleja sai endale vöö, et teada saada, kas
vööümbermõõt on normis või peab selle vähendamiseks vaeva nägema. Lossiköök oli valmistanud
värvikireva ja väga tervisliku suupistelaua lillkapsast, kaalikast, porgandist, paprikast, õuntest ja
pirnidest. Termostes ootas pärnaõie tee.
Kõik osalejad olid päevaga väga rahul. Avaldati
arvamust, et taoline liikumispäevi võiks olla tihedamalt kui üks kord aastas.
MERLE TOMBAK

Lisainfo telefonil 5340 1592.
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KEVAD, eelarve ja
eelarvamused

K

evad paneb looduse tärkama ja õiemere vohama. Rahaasjadega kevadel niisama lihtne ja ilus alati pole. Kevadõhk teeb
kergeks rinnad , aga talv on samas ajanud lakke ka hinnad.
Seda nii inimesele, firmale kui ka vallale. Väljamineva raha kuller on
kergema ja kiirema sammuga kui sissetuleva rahaga jorss. Raha tuleb,
raha läheb, raha käib ringi ja peaasi, et ring liiga suureks ei läheks.
Sai selline kevadlilleline ja rahajutune sissejuhatus tehtud, et nüüd
peakski rahast rääkima. Valla 2012. a eelarve on kinnitatud ja vastu
võetud. Detailselt saab seda näha kodulehel ja ka raamatukogudes. Maksud laekuvad, riigipoolne toetus väheneb ja majandamine
muutub üha pingelisemaks kasvavate hindade ja maksu maksva elanikkonna vähenemise tõttu. Kes on Soome läinud, kes jääb pensile,
kel pole lihtsalt tööd. Riik on aga tihtilugu näoga linna poole ja
pepuga siiapoole. Tuleb siis üritada kas või pepule rääkida, et ka
maal on elu ja inimesed, ootused ja lootused.
Mida siis võiks öelda suures plaanis, iseloomustamaks eelarvet
2012? Eks ikka suurenevat hariduskulude osakaalu ja suuremat toetusrahade vajadust. Lisaks sellele on tänavugi hangitud hulgaliselt viimaseid soodsaid eurorahasid, kus valla omaosalus on 10-15% kogumaksumusest. Ehk siis niimoodi maksumaksjat säästev. Kuna saadud
on mitmete suurte objektide rahad, on ka nende omaosa kogusumma ikkagi suhteliselt suur ja tuntav. Samas on need asjad vallaeluks
eluliselt vajalikud ja teha vaja.
Omaosaluste raha hangime laenuna, et mitte panna muud elu
seisma. Valla laenukoormus on ca 30% eelarve aktiivse osa mahust,
ehk siis kaks korda vähem, kui seadusega on lubatud laenata. Niisiis
– suurt koormust eelarvetele juurde ei tule ja suuri probleeme ses
osas ei ole.
Ehitamisele lähevad: Keeni ja Sangaste veepuhastid (loodetavasti
juulis), Keeni kooli ventilatsiooni II osa (suvel), Keeni-Sangaste kergliiklustee (suve II pooles), Keeni uus hakkekütte katlablokk ja soojatorustiku renoveerimise lõpetamine (suvi-sügis).
Saadud on ka rahastus 2 aastat vältavale projektile INNOVEst, kus
on võimalus saada head, kõrgel tasemel väljaõpet ja koolitust piirkonna töötutel noortel ja ka vanematel töötutel, kes vaid soovivad.
Valla igapäevaelu jätkub tavapäraselt, teid hööveldatakse ja remonditakse, lumi saab tõrjutud ning tänavad valgustatud. Murugi ei kasva
üle põlve. Toetatakse MTÜsid ja isetegevust ning kultuuri. Kirjutamisel on projekt päikeseenergial sooja vee saamiseks pansionaadis,
Keeni Põhikoolis ja lasteaias.
Paraku on ajale jalgu jäänud valla töötajate, lasteaednike ja teiste
allasutuste töötajate palgad, mis pole aastaid tõusnud, kuigi hinnad
õhinal rallivad. Masuaeg ja muud hädalised mured on siiani kõik
vabad vahendid ja veel rohkemgi neelanud. Sel aastal hakkame
kavandama uut finantsplaani järgnevateks aastateks ette, millega
koostame palgareformi ja kõigi tekkinud võlgnevuste likvideerimise
programmi. Kindlasti tähendab see ka kõigi kulude väga tähelepanelikku analüüsi. Aitab ehk seegi, et valla suuremad ja hädavajalikumad
objektid saavad renoveeritud ning vaba raha saab suunata inimestesse ja inimestele, mitte enam niipalju betooni. Suurt rikkust ja ilusat
elu sellest siiski ei saa, kuigi ehk pisut õiglasema palgapoliitika ja palgajaotuse.
Loss ja pansionaadid on suudetud viia kahjumist omatasuvusele,
mis ka omakorda kindlasti avaldab mõju eelarvele. OÜ Sanva on
samuti jõudsalt kosumas ja jõudmas isetasuvusele.
Rahvas on meil igati uudishimulik ja teada tahtev. Nii on ehk õige
infot anda enne, kui jutud liiga mustrilisteks muutuvad. See jutt, et
SA Sangaste loss hakkab nüüd tegelema ka Keeni ja Sangaste kütmisega, ei vasta tõele. Sanva jääb kütma ning osaku üleandmine ühelt
vallale kuuluvalt ettevõttelt teisele valla kontrollitavale asutusele oli
vajalik raamatupidamislikult vormilise aktina, et juriidiline olukord
vastaks rahandusministeeriumi poolt uue finantsjuhtimisseadusega
kehtestuvale.
Lihtsamalt öeldes oli tegu omanduse ühest taskust teise liigutamisega nii, et poleks kallist aega röövivate aruannete kirjutamist ja rahade
ühte patta lugemist. Tegelikult jääb kõik nii, nagu juba harjutud.
Seoses pansionaatide eduka käivitamisega ja asumisega uuele
tööle Valgamaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektorina, lõpetab Rein
Org MTÜ Sangaste Asundused tegevjuhtimise. Pansionaadi igapäevatööd juhivad Agnes Areng ja Ruth Muttik. Reinu õlule jääb küll
veel osa turundustööd, kuid seda vaid väikese tulemustasu eest. Lossi
juhatajast tegevjuhina jätkab Rein Org ka edaspidi, et viia lõpuni
alustatud remont ja siiani edukad ümberkujundused.
Ootame inimestelt ka mõtteid, milline võiks olla raamatukogude
roll ja korraldus infoühiskonna muutuvates oludes. Mida peaks raamatukogus veel saama näha ja teha? Saatke kirju ja e-kirju mulle või
helistage, kui ideid pähe tuleb.
Oma ameti pani maha ka väga lugupeetud inimene ning aktiivne kogukonnaliige Sirje Koriskevits. Tema on seltsimaja seni korras
hoidnud ja seal perenaisena tegutsenud. Tänan Sirjet isiklikult ja
südamest hea tehtud töö eest ning tore inimene olemast! Soovin
edulist pensionipõlve ja lähedaste seltskonna nautimist. Minul oli
temaga väga tore koos töötada.
Oleme käivitanud valla initsiatiivil ka Keeni ja Sangaste kortermajade energiaauditid ja KREDEXist soodsa laenu ja toetuse taotlemise majade renoveerimiseks. Kokku 7 maja vastasid üleskutsele
ning neil sai just nüüd valmis audit, mis on aluseks ehitusraha laenu
ja rahalise toetuse taotlusele. Usun, et väga tark tegu on saada laenu
madala ja fikseeritud %ga 20ks aastaks, korrastada oma majad
ja lõpetada kallis õhukütmine. Maju tuleks remontida nagunii ja
enamasti peaks kvaliteetse töö tulemusena kokkuhoid katma tehtava
laenu tagasimakse ning perspektiivis andma suure säästu.
Arvestades tõenäolist euro suurenevat inflatsiooni, võib taoline
tegu olla isegi topelttark. Loodetavasti jõuame nende majade renoveerimiseni veel suve lõpus ja see on tõenäoliselt ilmne eeskuju ülejäänutele. Kas taolist soodsat võimalust üldse kunagi veel tuleb CO²
rahade arvel, ei tea keegi. Euroilm on etteaimamatu, maailm hoomamatu.
Hea kogukond! Kaunist kevadet kõigile ja kõigesse!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG
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KUULUTUSED
KUULUTUSED
Ohtlike puude raie, tel. 56 796 176
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
Müüa kuivad kütteklotsid ja pliidipuud. Vedu tasuta. 505 6107
Korstnapühkimine, kaasaegsed töövahendid. www.tahmatont.ee. Tel.
539 29 445
Eurocsim OÜ pakub soodsalt arvutiparandust ja veebilehtede tegemist. Telefon: 58 043 046, e-mail:
siim@eurocsim.ee.
Müüa soodsalt küttepuid (50cm).
501 1446
Müüa 3m küttepinde. Tel. 505 6107
Roosipäev Pedajamäe külas Pedajamäe talus 28. aprillil kell 10.00. 2
eurot. Lektor Rein Jost. Info: www.
roosiklubi.eu. Anneli Vähi 5274 273
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
42/184/76 kena haritud mees looks
pere naisega. Mbl. 5833 9099
Ahju- ja pliidipuud soodsalt. Tel
55561213
Küttepuude saagimine ja lõhkumine
mobiilse halumasinaga. Tel 525 7628
Musta- ja värvilise vanametalli kokkuost. Demontaaž ja äravedu. Hinnad head! Info tel: 56065047
Müüa kruusa, mulda, kivi. 529 1256
Müüa lõhutud küttepuid koos veoga. Tel. 5117109
Otsime kohusetundlikku ja ausat
koduabilist umbes 2 korda nädalas
Otepää kesklinna korterisse. Põhiülesandeks koristamine. Tasu kokkuleppel. 56695952
Raamatupidamisteenused. Aastaaruanded. www.LN-idea.ee
Võtame rendile põllu- ja rohumaad,
ka võsastunud kinnistud, tasu soodne. Tel: 511 3543
Vajatakse raietöölist/halumasina
operaatorit töökohaga Palupera vald
Päidla küla. Tel: 511 3543
Võtame tööle abitöölise. Pakume
lambasõnnikut koos kohale toomisega. Võtame põllumaid pikaajalisele rendile. Tel. 56 666 900

Koerte ja kasside
VAKTSINEERIMINE
marutaudi vastu toimub
pühapäeval, 29. aprillil
kell 10.00-12.00 Pikk tn 2,
Otepää linnas
ja kell 12.30 Otepää aedlinnas
Looduspargi maja juures.
Informatsiooni saab volitatud
loomaarst Kaja Väärsilt.
tel. 5347 4771.

Teade

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi korraldusel toimub

KEVADLAAT
19. mail
kella 8-15ni AMSi esisel platsil
J.Hurda 5.
AMSi juhatus

Ootame teid suveks
Tartu Maximasse

tööle.

Tasuta transport.
Meie kontaktandmed:

personal@maxima.ee,
602 3116.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ
506 7848
ehitusest@gmail.com

Lp. Invaühingu liikmed!
Ühingu aastapäeva koosviibimine ja üldkoosolek toimub 26.
aprillil kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreerida tel. 7655 330.
E.Saar

Head aedlinlased!
Vastloodud aedlinna seltsing
ootab teid 2. mail kell 19 Tamme
puhkemajja.
Seltsingu tegevusplaanidest ja
eesmärkidest räägib Ene Kelder.
Väikelaadast „Ostan, müün ja
vahetan“ pakub ideid Valdur
Sepp.
Laadapäeva (esialgne) aeg on
13. mai. Asjast huvitatuil on aeg
mõelda, mida ta oma kodus leiab
üleliigsena.
Aedlinna seltsing

Otepää takso 4-, 6- ja 8-kohaline
(ettetellimisel). Raido, tel 507 1256.
Müüa lõhutud küttepuud, lepp 27/€.
5832 5375

Langetame pea lahkunud endise
töökaaslase

LUISE KARO

LUISE KARO

03.03.1926-14.04.2012

Südamlik kaastunne Johannes
Tagelile perega armsa õe ja
teistele sugulastele kalli

LOREIDA GROSSI

mälestuseks ja avaldame kaastunnet Gunnarile perega kalli ema
kaotuse puhul.

GUNNAR LINDEMANI

Endised kolleegid spordiselts
„Põhjakotkast“

Kätlin, Signe, Elo, Kadri peredega

Mälestame

LUISE KARO

kaotuse puhul.

03.03.1926 – 14.04.2012

Silvia perega

Poeg perega

Südamlik kaastunne Tiiale
ema

SELMA SAVISAARE
kaotuse puhul.

Tiiu L, Hilda, Valve, Leili ja Urve

Meie siiras kaastunne Kerstile ja
Merikesele kalli venna

OSVALD PUURITS
22.04.1928-22.04.2012

kaotuse puhul.

Tiia!
Meie siiras kaastunne Sulle kalli
ema

SELMA SAVISAARE
surma puhul.

Tuul puude ladvus
tasa liigub,
me vaikses leinas
langetame pea.

Südamlik kaastunne Gunnarile
perega ema, vanaema ja ämma

LUISE KARO
kaotuse puhul.

Mälestavad majanaabrid

Otepää Raamatukogu
Kurvaks jäi kodu
Tühjaks jäi tuba
Jäänud on mälestus
hell ja hea

Mälestame sõbralikku naabrinaist

LUISE KARO`t

Südamlik kaastunne Tiia Aartile
kalli

ema

ja avaldame kaastunnet pojale
perega.

kaotuse puhul.

Milla Kutsar lastega

Lille 1 majarahvas

Kallist

AKSEL KELDUT

21.06.1925 – 20.04.2007
mälestavad viiendal surmaaastapäeval abikaasa ja lapsed
peredega.

MITMESUGUST
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TERVIS – see on mõtete, tunnete ja tegude ühtsus

K

augetest aegadest on teada, et inimesel on isetervenemise võime. Igal
ööl, kui unekvaliteet hea, toimub kehaenergiate korrastumine. Meie
keha on üles ehitatud ideaalse mudeli järgi, kõik peaks toimima veatult. Hiina
traditsiooniline meditsiin käsitleb inimest kui tervikut ja tuginedes nendele
teadmistele, on loodud enesetervendamise õpetus, milles on iidsetele
tarkustele lisandunud uusimad arusaamad ja teadmised inimesest kui keha,
hinge ja vaimu tervikust. Hingeareng kui kosmilise väe kogumise protsess on
inimese ainus võimalus liikuda välja vanadest energiamustritest, mis sisaldavad lõpmatult probleeme ja geneetikas olevaid haigusi.
Praktilisel kursusel omandatakse füüsilised ja meditatiivsed harjutused,
mis aitavad aktiveerida keha sisemisi energiaid ja saada kosmilist energiat.
Praktikate tulemusel tugevneb inimese stressitaluvus, korrastub keha
energeetika, tugevneb immuunsüsteem, avanevad inimvõimed. Kui karma
on puhastunud, kogeb inimene hingearmastuse kasvu enese ja teiste suhtes.
Kuna perekond on väike inimkonna mudel, kus väljenduvad mehe ja naise
omavahelised suhted, on soovitav koos astuda vaimsele teele, et jõuda
paarisuhete harmooniani.
Praegusel ajal on Maa sisenenud tugevasse kvantvalgusenergiasse ja on
eriti soodne aeg hüppeks uude ajastusse.
UNO ROOTS,

REIKI õpetaja, Neijingi kooli hiina meditsiini seminar 1997-2010,
Zhong Yuan Qigongi instruktor (Shaolini tempel).

4. mail kell 18.00 algab Otepää Kultuurikeskuses
enesetervendamise kursus
„Kuidas saada ühtseks oma kosmilise väega“.

P

27. aprill 2012

Uued ja tuttavad tuuled Otepää
Gümnaasiumis

õhikooli lõpetamise
aega meenutab enamus
meist ühelt poolt suure
elevusega ja igatseb seda oluliste valikute närvikõdi siiralt taga, teisalt tekitas see
ka palju segadust ja ärevust.
Sest just siis tundub, et sellest valikust sõltub
nüüd kõik kogu eluks. Kindlasti on see paljuski
nii. Aina varem peavad noored tegema tarku
valikuid, kuna ümberorienteerumine võib tulevikus osutuda juba oluliselt aja- ja energiamahukamaks.
Tänaste põhikoolilõpetajate elu ei tee
sugugi kergemaks ka asjaolu, et parajasti on
käsil gümnaasiumireform, mis võib paljude
jaoks kõik senised plaanid segi lüüa. Kuidas
siis valida enda jaoks just see õige kool? Mille
järgi otsustada? Kas valida õppesuundade või
kõrgkoolidesse pääsemise üleriigilise reitingu
alusel? Või hoopis sooja õhkkonna ja ägedate
õppetööväliste võimaluste järgi?
Valgamaal on selle osas kindlasti väga
vedanud, et praeguse reformikava kohaselt
on maakonna tugevaima koolina kindlalt
tegutsemist jätkamas ka Otepää Gümnaasium, mis pakub jaatavaid vastuseid kõikidele
neile küsimustele. Et Otepääl on olemas oma

õpilaskodu, loob see head võimalused ka
kaugemalt tulevatele noortele.
Otepää Gümnaasium pakub spetsialiseerumisvõimalusi kolme õppesuuna vahel
– loodussuund, humanitaar-sotsiaalsuund ja
reaal-majandussuund. Igaüks neist on läbimõeldud õppekavaga, et tagada parim ettevalmistus edasiõppimiseks ja tööalasteks
valikuteks tulevikus. Tänu tihedale koostööle Tartu Ülikooli ja Eesti Maaülikooliga
on tagatud asjatundlik juhendamine ja kõik
kaasaegsed võimalused end eri valdkondadega kurssi viia.
Uue arenguna alustatakse koostöös Eesti
Maaülikooliga käesoleva aasta sügisest reaalja majandussuuna osana energeetikamajanduse algõppega. Tegu on tõeliselt perspektiivika tulevikualaga.
Programmi eesmärk on tutvustada gümnaasiumi õppekava raames õpilastele energeetikainseneri elukutset, energiakasutuse
eriala ning sellega seotud elukutseid ja võimalusi tööturul. Üldainete osas on suurem
rõhk matemaatikal ja füüsikal, mis annavad
aluse majanduses orienteerumiseks. Läbitavad teemad hõlmavad energeetikat, energia
tootmist, kasutamist ja säästmist. Taastuvenergeetika ja energiaressursside ratsionaal-

ne majandamine on väga tähtsad teemad nii
Eestis kui ka mujal maailmas. Energiamajanduse tundmine võimaldab lisaks energeetikaettevõtetele edukalt töötada muudelgi erialadel, sest energeetika on majanduse alus.
Otepää paistab silma ka väga toimeka õpilaseluga, mille raames saavad kõik soovijad
proovile panna oma algatusvõime ja koostööoskuse. Nii on meediaõppe raames lisaks kooliraadiole ja ajalehele käivitatud oma kooli
televisioon, mis OGTV nime all tuleb välja iga
paari kuu tagant uue saatega. Kõikvõimalikud
muusika-, spordi- ja muud huvitegevused on
aga lihtsalt täpiks i peal, et igapäevasest koolielust maksimum välja võtta. Kusjuures, olles
Eesti-sisese õpilasvahetusprojekti VeniVidiVici
algatajateks, liigub Otepää noori ringi hoopis
kaugemal kui vaid Valgamaal.
Eelkõige tuleb gümnaasiumi valikul kindel
olla, et toetatakse just sinu huvisid ja tugevusi
ning luuakse soodne keskkond nende arendamiseks kõige paremal moel. Ei maksa end
lasta liigselt mõjutada abstraktsel arvamusel, et kuskil kaugemal on kindlasti parem ja
kvaliteetsem. Väga suurepärased võimalused
võivad olla meil siinsamas ukse ees.
Otepää Gümnaasiumi direktor AIVO MEEMA

Viib läbi Uno Roots.
Eelregistreerimine tel. 5801 5290
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Kogu tõde teie metsast

estimaa metsad on täis kevadehõngu.
Kohe-kohe algab jälle igipõliselt korduv,
aga alati uus metsaelu aastaring.
Metsaomanikule tähendab see, et kätte on
jõudnud aeg kokkuvõtteteks talvel tehtust ja
panna pea ning käed tööle oma metsa tuleviku heaks. Paraku “tänu” ajaloole saab tänapäeva eestlaste metsaomanikuks olemise
kestvust mõõta vaid mõnekümne aastaga.
Paljudel metsaomanikel puuduvad seepärast
põhjalikumad erialased teadmised ja praktilised metsamajandamise kogemused.
Hüva nõu annavad tänapäeval metsaühistud. Siiski jääb väga oluliseks ja vajalikuks
toeks metsaomanikule vilunud metsakorraldaja ja viimase poolt asjatundlikult koostatud
metsamajandamise kava.
Kahtlemata tekib lugejal õigustatud
küsimus, milleks metsamajandamise kava
ülepea tarvis on?
Metsamajanduse valdkonda reguleerivad
mitmed seadused, neist olulisim on metsaseadus. Sama seadus sätestab, et mahukamate metsatööde tegemise eelduseks on vähem
kui 10 aasta vanuste metsainventeerimise
andmete olemasolu Riiklikus Metsaregistris.
Metsa kasvatamine on ettenägelikult kavandatud pikaajaline protsess, mida aitab ellu

viia metsakorraldaja koostatud metsamajandamise kava.
Eesti riik toetab metsamajandamiskavade
koostamist, makstes metsaomanikele viimaste taotlusel läbi Erametsakeskuse kava koostamise kulud tagasi.
Mida siis metsamajandamise kava endast
kujutab? Lühidalt öeldes on see AABITS
– juhendmaterjalide kogumik targaks metsaomanikuks saamisel.
Metsaomanik leiab metsamajandamise
kavast:
a) täieliku ülevaate tema metsa liigilisest
ja vanuselisest kooseisust, puuliikide kaupa
puistu keskmised kasvunäitajad (kõrgus ja
rinnasdiameeter), andmed puistu mullastikust, puistu üldtagavarast ja tagavara prognoositud aastajuurdekasvust jpm. andmetest;
b) metsamajanduskava aitab metsaomanikul planeerida töid-tegemisi metsas. Tootliku metsa kasvatamine on pikk protsess ja
parima lõppeesmärgi nimel tuleb vajalikud
tööd teha õiges järjekorras ning parimal võimalikul ajal. Metsamajandamiskava sisaldab
kõiki vajalikke soovitusi metsaomanikule
oma metsa majandamiseks. Parima lõpptulemuse nimel on metsaomanikul soovitav

koos metsakorraldajaga võtta osa välitöödest
ja koos läbi arutada planeeritavad vajalikud
tööd. Koos saate arutada, milliseid majandusvõtteid järgneva 10 aasta jooksul metsas
kavandada, milliste puuliikidega ja kuidas
metsa uuendada, milliseid hooldusraideid
teha jne.;
c) sinu mets võib peita endas avalikkusele huvipakkuvaid väärtusi, mille puhul võib
küll metsa majandamine olla kitsendatud,
kuid mõistlik metsaomanik ei mõtle ainult
enesele, vaid jagab väärtusi ka teistega. Ka
selliste metsa väärtuste ilmsikstulek kajastub
koostatavas metsamajanduskavas ja sama
kava on aluseks metsaomanikule majanduspiirangutest tingitud saamata jääva tulu kompenseerimise taotlemisel riigilt.
Nagu näete, on teie metsale koostatav metsamajanduskava üks ülimalt vajalik dokument, milleta ei saa ühest küljest oma metsa
seaduslikult majandada ja teisest küljest aitab
koostatav kava metsaomanikul teha õigeid
otsuseid oma metsa majandamise pikal ja
keerukal teel. Teadlik metsaomanik tellib
metsa tulevikule mõeldes metsamajanduskava usaldusväärselt metsakorraldusbüroolt,
kasutades sealsete kogenud metsakorraldajate abi. Üheskoos leiame parimad lahendused
teie metsa kestmiseks ja kosumiseks!
AARNE SUU, OÜ Metsakorralduse büroo

Rahvaloenduse esialgne tulemus mai lõpuks

K

Lugupeetud ettevõtjad!
Tuletame meelde, et majandustegevuse registri seaduse § 26 sätestab
kaubandusega, toitlustusega, teenindusega, turismiga ja majutusteenuse
osutamisega tegeleva ettevõtja kohustuse kinnitada registreeringu õigsuse majandustegevuse registris (MTR). Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub igal aastal alates 15. jaanuarist kuni 15. aprillini.
Enne registreeringu õiguse kinnitamist tulevad registreeringu andmed
kontrollida ning kui need vajavad muutmist, siis tuleb esitada registreeringu muutmise taotlus. Registreeringu muutmine kinnitab ka registreeringu
õigsuse.
Kinnitamata registreering peatatakse 1. mail. Ettevõtja, kelle registreeringud on peatatud, ei tohi vastaval tegevusalal tegutseda. Peatatud
ettevõtjate tegevus taastatakse registreeringu andmete õigsuse
kinnitamise hetkest alates.
Vastavalt majandustegevuse registri seaduse § 26 lõikele 5 kustutab
haldusorgan peatatud registreeringud kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates, s.o 1. novembril.
Lisateavet majandustegevuse registri (MTR) lehelt www.mkm.ee/mtr.
Pöörame teie tähelepanu sellele, et kiire ja mugav võimalus registreeringute õigsust kinnitada või teha muudatusi registri andmetes elektrooniliselt, kasutades portaali E-teenused ettevõtjale. Elektroonilises keskkonnas liikumiseks kasutage “Lühijuhend ettevõtjale” abi, mille leiate registri
veebilehelt. Samuti on võimalus registreeringu õigsuse kinnitamise ja
registreeringu muutmise toiminguid teha vallavalitsuse kaudu.
Otepää vallasekretär NEEME SILD

oos märtsikuuga lõppes Eestis 11.
rahva ja eluruumide loendus, esialgne rahvaarv selgub 31. maiks.
„Statistikaamet tänab siiralt kõiki Eesti
elanikke, kes võtsid osa rahva ja eluruumide loendusest. Inimeste vastutulelikkuseta
poleks nii suur ja üldrahvalik ettevõtmine
õnnestunud,“ ütles Statistikaameti peadirektor Priit Potisepp. “Eesti elanikud vastasid väga tublisti loenduse küsimustele, olid
loendajatega sõbralikud ja abivalmid. Esialgsed hinnangud andmekogumise tulemustele
lubavad loota kogu rahvaloenduse head kvaliteeti,” rääkis Potisepp.
Rahvaloenduse välitööde juhi Maris Posti
sõnul sattus loendus ilma mõttes küll üsna
keerulisele ajale, kuid heade ja lahkete inimeste abiga tulid loendajad välja paljudest

Arula külapidu toimub
28. aprillil Lutsul

Kutsutud on kõik, kes tunnevad
ajaloolist sidet Arula kandiga või
on seotud tänaste toimetamistega.
Siin on suur võimalus kohtuda
vanade tuttavatega ja leida hoopis
uusi.
Kohtumiseni 28. aprillil kell 15.00
Lutsul!

keerulistest olukordadest. „Aidati autosid
hangest välja ja isegi autorehvi vahetada,“ tõi
välitööde juht näiteid.
„Mõni loendaja sai külmetavate varvaste
otsa isegi uued villased sokid ja pikal tööpäeval ka kõhu täis, mõni sai uuesti tuttavaks
oma lapsepõlvemaaga. Aga kõigist vahvatest
lugudest, mis loendajatega selle kuue nädala
jooksul juhtus, saab lugeda rahvaloendaja
blogist aadressil: http://rahvaloendaja.wordpress.com,“ rääkis välitööde juht Maris
Post.
2. aprillil andis ligi 2000 rahvaloendajat
tagasi loenduskohvrid ja arvutid – poolteist
kuud kestnud loendustöö sai läbi. E-loenduse ja rahvaloendajate töö tulemusena on meil
1 327 312 täidetud isikuankeeti, mis peavad
nüüd läbima andmetöötluse. „Alles seejärel

saame teada rahvaarvu – see peaks juhtuma
mai lõpuks,“ lisas peadirektor Priit Potisepp.
Samal ajal, kui rahvaloendajad on tööst
priid, jätkub Statistikaametis andmete
analüüs ja töötlus, mille käigus korrastatakse isiku- ja aadressiandmed, toimub tunnuste
kontroll ja parandamine. Samamoodi eemaldatakse topeltkirjed.
Pärast seda on järg analüütikute käes. Lõplikud tulemused rahvastiku paiknemise, soo
ja vanuse kohta on teada 2012. aasta lõpuks,
erinevaid tulemusi avaldatakse analüüsi
valmimise järjekorras ka terve 2013. aasta
jooksul. Esialgne rahvaarv selgub aga juba 31.
maiks 2012.
KARIN VOLMER,
REL 2011 kommunikatsioonispetsialist,
Statistikaamet

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

