ILMUB 2 KORDA KUUS!

Asutatud
1932

PALUPERA
vald
PUK A
vald

O t epää, Pa lu per a, P uka ja Sang as te ümbrus ko n n a hääle k an dja
Re e d e , 1 1 . j a a n u a r 2 0 1 3

Nr 1 (353)

Rahvusvaheline laskesuusatamise võistlus IBU CUP 4
Otepää pakkus palju põnevust
5.-6. jaanuaril Tehvandil peetud rahvusvaheline laskesuusavõistlus IBU CUP
4 pakkus palju põnevust ja kaasahaaravaid hetki. Kodumaist publikut rõõmustasid Eesti laskesuusatajate Kadri
Lehtla (pildil esiplaanil) 4. koht naiste
individuaalvõistlustel ning Roland Lessingu 6. koht meeste sprindis.
Naiste sprindis sai Lehta 21. koha,
Roland Lessing jäi meeste individuaalvõistluses 13. kohale. Hea etteaste kodupubliku ees tegid ka Daniil Steptšenko ja
Kristel Viigipuu. Steptšenko oli meeste
distantsil 14. ja sprindis 20., Viigipuu oli
17. ja sprindis 23. kohal.
Võistluste esimesel päeval võidutsesid
aga Venemaa laskesuusatajad. Naiste
individuaalvõistlustel sai esikoha Jekaterina Jurjeva, kellel oli kaasas ka arvukas
fännklubi Venemaalt. Teise koha sai
samuti venelanna Anastasia Zagoruiko,
norralanna Ane Skrove Nossum sai kolmanda koha. Naiste sprindi esikoha sai
taas Jekaterina Jurjeva, teine oli sakslanna Evi Sachenbaher-Stehle (endine
murdmaasuusataja) ning kolmas venelanna Anastasia Zagoruiko.

Meeste distantsil oli edukas venelane
Viktor Vassiljev, kes edestas kaasmaalast Timofei Lapšini ja tšehhi Tomas
Holubeci. Meeste sprindis sai esikoha
rootslane Magnus Jonsson, teiseks tuli
norralane Johannes Thingnes Boe ja
kolmandaks austerlane Daniel Mesotitsch.
Otepääl peetud IBU karikaetapi käis
vaatamas ligikaudu tuhat inimest ning
kaasaelajatest nii tribüünil kui ka raja
ääres puudust ei olnud.
Eesti suurimal talvisel spordivõistlusel osales kokku 239 sportlast 34 riigist.
Eestlasi oli rajal kokku 4 meest ja 6
naist. Järgmine IBU laskesuusatamise karikaetapp toimub Pihkva oblastist
Ostrovis.
Eesti Laskesuusatamise Föderatsiooni juhatuse ja võistluste korralduskomitee esimees Aivar Nigol jäi rahvusvahelise IBU karikasarja etapi võistlusega
rahule. „Esialgne hinnang võistluste
korraldusele IBU CUP võistluste direktori ja tehnilise delegaadi poolt oli väga
hea,“ ütles Aivar Nigol. „Mõlemad IBU
esindajad hindasid oma esialgses kok-

kuvõttes korraldajate tööd väga heaks
ning sõnasid, et korraldusmeeskond on
hästi sisse töötanud ning juba praegu
valmis uuteks väljakutseteks.“
Pealtvaatajate hulka kommenteerides sõnas Aivar Nigol, et publikut
oli rohkem, kui varasemalt ning kohal

olid ka sportlaste andunud fännid.
„Loodame, et tasapisi jõuab laskesuusatamine inimeste teadvusesse tagasi
ning tekib taas suurem harjumus ja
soov käia laskesuusatamisvõistlusi vaatamas,“ ütles Aivar Nigol.

Tehvandi staadion valiti aasta
staadioniks

E

esti Jalgpalliliidu ajakiri „Jalka“ valis traditsiooniliselt aasta parimad 15s eri
kategoorias.
Aasta parimaks staadioniks sai Tehvandi staadion. Tehvandi staadionil peeti
2012. aastal igati tegus jalgpallisuvi, kus kodumaistele kohtumistele lisaks toimusid
esimesed Euroopa meistrivõistluste valikmängud naiste jalgpallis.
Tehvandi staadion on mitmeotstarbeline Tehvandi spordikeskuse osa. Ümberehitatud staadion avati 1. oktoobril 2010. Staadioni kasutatakse aastaringselt: talvel
suusastaadionina ning suvel kergejõustiku- ja jalgpallistaadionina. Siin paikneb
murukattega normaalmõõtmetega jalgpalliväljak ning spetsiaalkattega sportmängude välisväljak korvpalli, võrkpalli ja tennise mängimiseks.Tehvandi Spordikeskuse staadionil on 1000kohaline pinkidega põhjatribüün ja varikatusega 2200kohaline
toolidega läänetribüün.
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Otepää sai talvepealinna tiitli
ühised seltskonnatantsud. Tantsutakti
lõi Kaire Ojavee Otepäält.
Otepää Naisseltsi korraldatud traditsioonilise talveturu külastajad said
lisaks tantsude nautimisele osta käsitöötooteid, söögikraami ja leida jõulupakkidesse sobivaid kingitusi. Turusuppi
pakkusid Otepää Naisselts ja Otepää
naiskodukaitsjad. Lastele kujunes huvitavaks elamuseks sõit poni seljas.
Õhtul tähistas aga talvepealinn
Otepää Kultuurikeskuses Eesti diskotegemise 40. aastapäeva retro-videodiskoga, kus astus üles Marju Länik. Diskoriteks olid Einar Kass, Mike Sun, Olev
Ulp, T Trax ja Ivo Lani Tartu Staarklubist, Raivo Raidam ja Einar Kapp Tallinnast.
Otepää talvepealinna tiitliga kaasnesid Maxima eestvedamisel Otepää kesklinnas suured lumeskulptuurid, mis
tervitavad kõiki saabujaid ja soovivad
kõigile aktiivsetele spordi- ja lumesõpradele mõnusat liugu.
Talvepealinna üritusi korraldasid
Otepää Kultuurikeskus, Otepää Naisselts ja Naiskodukaitse Valgamaa ringkonna Otepää jaoskond. Talvepealinna
ametlikuks raadioks on Sky Plus. Toetas
Otepää vald.
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Otepää valla Aukodaniku ja valla
medali kandidaatide esitamine
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21.detsembril kell 13.11 algas talv ja
Otepää võttis vastu talvepealinna tiitli.
Talve saabumist tervitas vastu ligi 200
tantsijat Tallinnast, Türilt, Pärnust,
Narvast, Valgamaalt ja Otepäält. Talv
saabus Otepääle Karulaane jenka
saatel.
Rahvariietes ja külma eest soojalt
riides tantsijad olid Otepää keskväljakul
kõik koos karujenkaringis, ei puudunud
ka kõige väiksemad – Otepää lasteaia lapsed. Kell 13.11 kogunesid kevadpealinna Türi, suvepealinna Pärnu,
sügispealinna Narva ja Tallinna esindajad kuuse alla, kus Narva ja Tallinna
esindajad andsid Otepääle üle valitsemissaua. Otepää vallavanem Merlin
Müür lubas hoida Eestimaa talvevarusid ja hoolitseda selle eest, et Otepää
oleks valmis võõrustama nii rahvusvahelisi suurüritusi kui ka talvemõnude
nautijaid. Otepää vallavolikogu esimees
Aivar Nigol heiskas talvepealinna lipu.
Tantsud Otepää Keskväljakul jätkusid. Otepää tantsijad esitasid talvetantsu, sügisetants tuli Narvalt, Tõrva
tantsijad aitasid kevadpealinnal Türil
esitada kevadetantsu, suvetants pärines
Pärnult ning pealinnatantsu kandsid ette
Tallinna linnavalitsuse töötajad. Tantsiti
ka Valgamaa tantsu, millele järgnesid
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Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla
Aukodaniku nimetusele ja valla medalile.
Taotluste esitamise tähtaeg on 17. jaanuar.
Aukodaniku nimetus on Otepää valla kõrgeim autasu, mis antakse füüsilisele isikule
auavaldusena Otepää vallale osutatud väljapaistvate teenete eest. Tiitliga koos käib
Otepää Aumedal, mis on valmistatud hõbedast. Otepää Aukodanikku premeeritakse rahalise auhinnaga, mille summa ühtib
väljaandmise aja aastaarvuga. Aukodaniku
nimetuse ja Otepää Aumedali andmise
otsustab vallavolikogu. Aukodaniku nimetusega kaasnev Otepää Aumedal antakse
üle Eesti Vabariigi aastapäeva aktusel.
Otepää medal antakse füüsilisele
isikule austusavaldusena silmapaistvate
saavutuste eest. Otepää medali andmise
otsustab vallavalitsus.
Avaldused põhjenduste ja elulooliste andmetega tuleb esitada 17. jaanuariks 2013
Otepää vallavalitsusele postiaadressil:
Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või e-posti
teel vald@otepaa.ee.
Täiendav info ja avalduste vorm Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee rubriigis
Otepää vald – Otepää tunnustab.
Eelmisel aastal pälvis Otepää valla Aukodaniku medali Otepää Naisseltsi esinaine
Riita Aader, valla medali said Ene-Mall
Vernik-Tuubel, Eva Kets, Ants Orasson ja
Mare Treier.
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Valga Maavalitsus ja Valgamaa
Omavalitsuste Liit ootavad taotlusi
teenetemärkidele
Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim
autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes
oma töö ja tegevusega on kaasa aidanud
Valgamaa arengule. Valgamaa Teenetemärk on mõeldud kodanikele, kes on silma
paistnud märkimisväärse, maakonna jaoks
olulise saavutusega.
Taotlused esitada kirjalikult või elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12,
68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee )
hiljemalt 5. veebruariks 2013.
Lisainfo: maavalitsuse avalike suhete
juht Kaja Mõts, tel. 5301 0621, kaja.
mots@valgamv.ee.
Teenetemärgid antakse üle 22. veebruaril iseseisvuspäeva aktusel. Vapimärgi ja
Teenetemärgiga kaasneb rahaline preemia.
Valga Maavalitsuse avalike suhete juht
KAJA MÕTS

Otepää Vabadussamba jalamile
asetati pärjad
3. jaanuaril on Vabadussõjas võidelnute
mälestuspäeva puhul Eestis lipupäev.
Otepää Vabadussambale asetasid pärjad
vallavanem Merlin Müür, Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää Üksikkompanii pealik
Aleksander Mõttus ja Naiskodukaitse Valga
ringkonna Otepää jaoskonna esinaine Mari
Mõttus.
28. novembril 1918. a algas Eesti Vabadussõda. 402 päeva sõditi Eesti iseseisvuse
eest Nõukogude Venemaa, Landeswehri
ja nn. Rauddiviisi vastu. Vaherahu algas 3.
jaanuaril 1920. a kell 10.30, sõda lõppes 2.
veebruaril Eesti täieliku võiduga. Eesti pool
kaotas vabadussõjas ligi 6000 isikut, neist
3588 otseses lahingutegevuses.
MONIKA OTROKOVA
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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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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
20.12.2012
Otsustati suunata Otepää valla 2013. aasta eelarve projekt arvamuste ja ettepanekute saamiseks volikogu komisjonidesse.
Otsustati vabastada Otepää valla valimiskomisjoni liikme
kohustustest Ülle Luuk, nimetati Otepää valla valimiskomisjoni liikmeteks Katre-Liis Treufeldt ja Kristina Reigo,
asendusliikmeks Sale Kiuru.
Otsustati lugeda revisjonikomisjoni liige Luule Saar
komisjoni liikmest tagasiastunuks 31. detsembrist 2012. a,
haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni esimees Aivo Meema
tagasiastunuks 11. detsembrist 2012. a., tervishoiu- ja sotsiaalkomisjoni liige Helgi Hõbejärv komisjoni liikmest tagasiastunuks 31. detsembrist 2012. a.
Otsustati lugeda haridus- ja kultuurikomisjoni esimeheks
valituks Silver Rõõmussaar.
Otsustati lugeda revisjonikomisjoni liikmeks valituks Jaanus
Barkala.
Kinnitati Otepää valla sotsiaalhoolekande arengukava
aastateks 2013–2016.
Kinnitati Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise eeskiri.
Kehtestati Otepää valla eelarvest spordiüritustele toetuste andmise kord.
Kinnitati Pühajärve Põhikooli arengukava 20112013.

Otepää valla kuvandiuuring:

68,1 % vastanutest peab Otepää valda
heaks või väga heaks elukohaks
2012. aasta detsembris valmis pilootuuring
Otepää valla kuvandist.
Valimisse kuulus 100 vastajat, neist naisi 51
ja mehi 49. Tegevusala järgi jagunesid vastajad: ettevõtja 10%, ametnik 19%, õpilane 65%;
neid, kes jätsid tegevusala märkimata oli 6 %.
Uuringu läbiviija, suhtekorralduse spet-sialist
Aune Past sõnas, et uuringu tulemusena saadi
teada, kuidas tajuvad oma valda eri grupid.
„Näiteks gümnaasiuminoored peegeldavad
kogu valla noorte mõtteviisi kodukohast Otepääst,“ selgitas Past. „Pilootuuringus selgusid
põhijooned, kuidas valda tajutakse ja see, mille
poolest erinevad eri vanusegrupid, eri ametid,
millisena kujutavad valda ette need, kellele
meeldib vald elukohana ja millisena need,
kellele ei meeldi, mis on oluline erinevus.“
Aune Past uuringu tulemustest. Inimesele on
oluline kuuluda kuhugi, olla oma omade seas.
Samuti on oluline turvalisusevajadus. On hea,
et valla tajumisel just need omadused kõige
enam esile tulid. Kurvastav on aga, et valikutest üleolev-võrdne ja kahanev-kasvav kirjeldati
valda kui üleolevat ja kahanevat. Ilmselt tuleb
kõigil meil siit õppust võtta ja rohkem märgata
inimesi enda ümber, ära kuulata ja aidata. Oma
õiguste tagaajamine teiste arvel mõjub inimestele masendavalt. Samas ei nõua hooliv suhtumine muid ressursse peale hea tahte.
Valda tajuvad erinevalt ka ettevõtjad ja ametnikud, ettevõtjad ootaksid enam valla kiiret
arengut. 68,1% küsitletutest hindab valda elu-

Otepää Vallavalitsuse istungil
31.12.2012
Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Otepää linna territooriumil Lipuväljak
22 katusel ja hoovis 31.12.2012. a kell 23.50 kuni kell 00.10.
21.12.2012
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
19.12.2012
Kinnitati Priit Keres taotlusel projekteerimistingimused
Otepää vallas Mäha külas Uue-Kõrgemäe kinnistule
(katastritunnus 63601:001:1252) tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Eksiiv OÜ taotlusel kasutusluba Otepää vallas
Otepää külas Elektriteenuse kinnistul (katastritunnus
63602:001:1700) asuvale katlamajale ja kaugkütte torustikule.
Kanti Otepää Gümnaasiumis maha kasutuskõlbmatu
vallavara kokku 67 ühikut summas 5 374,70 eurot.
Eraldati kultuuriürituse toetust MTÜ Nuustaku summas
150 eurot segarahvatantsurühma 25 tegevusaasta tähistamise ürituse korralduskuludeks.

Struktuurimuudatustest
Otepää Vallavalitsuses
Otepää Vallavalitsuses saab tööd

haljastusspetsialist
Töö kirjeldus:

linna haljastuskontseptsiooni väljatöötamise
ning elluviimise korraldamine;
oma pädevuse piires tööde korraldamine haljasaladel, parkides, alleedel, mänguväljakutel
ning muudel haljastuse ja heakorra iseloomuga
objektidel;
lilletaimede ja istikute tellimise, istutamise ja
hooldamise korraldamine;
osalemine puude raie vajaduse määramisel
Otepää linnas.
Nõuded kandidaadile:

erialane haridus.

Kasuks tuleb:

kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja
hea suhtlemisoskus;
hea pingetaluvus.

Omalt poolt pakume:

huvitavat ja vastutusrikast tööd;
enesetäiendamise võimalusi;
sõbralikku kollektiivi.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 18.01.2013. a oma
sooviavaldus, CV ning nägemus Otepää linna haljastusest 2013. aastaks aadressile: Otepää Vallavalitsus,
Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile:
vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusummas 576
eurot

Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu
22.11.2012. a istungil otsusega nr 1-4-72.
Detailplaneeringu ala hõlmab Pikk tn 22 kinnistut
(katastritunnus 55601:005:0620), mille maa kasutamise
sihtotstarbed on Maa-ameti geoportaali andmetel tootmismaa (T, 80 %) ja elamumaa (E, 20%). Krundi pindala
on 7053 m². Vastavalt Otepää Vallavalitsuse 01.02.2012.
a korraldusele nr 2-4-41 on Pikk tn 22 kinnistu hoonetele väljastatud ehitusluba ehitiste täielikuks lammutamiseks (kuur, tootmishoone-elamu, masuudihoidla).
Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eesmärgiks on

Määrati ühele isikule puudega inimese toetus erivajadusest tingitud lisakulude kompenseerimiseks.

Otepää
naiskodukaitsjad tänavad
Maximat ja lahkeid annetajaid
21. detsembril toimunud tasuta abi
jagamisele kaasaaitamise eest!

DETAILPLANEERINGUD
Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku
arutelu tulemused

Määrati koduteenused ühele isikule.

Uuel aastal vähenes Otepää Vallavalitsuse
ametiasutuse koosseisus olevate ametikohtade arv kahe ametikoha võrra: sotsiaaltöö
vanemspetsialist ja abitööline. Sotsiaaltöö
vanemspetsialisti töökohustusi täidab sotsiaalteenistuse juhataja.
Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse koosseisus moodustati alates 02. jaanuarist 2013.
a järgmised ametikohad: sotsiaalteenistuse
koosseisus lastekaitsespetsialisti ametikoht,
majandusteenistuse koosseisus haljastusspetsialisti ametikoht ning kalmistuvahi
ametikoht.
Lastekaitsespetsialisti tööülesannete
hulka kuuluvad ka endise koosseisuvälise
tegelusspetsialisti kohustuste ja ülesannete
täitmine.
Uue ametikohana moodustati haljastusspetsialisti ametikoht, mille täitmiseks kuulutati välja avalik konkurss, kuhu saab kandideerida kuni 18. jaanuarini 2013.
MONIKA OTROKOVA

Määrati andeka noore toetus summas 300 eurot Otepää
Gümnaasiumi õpilasele Laura Danilasele 2012. aasta ettevalmistava perioodi kulude katteks rahvusvahelises projektis “Cabaret” koostöös teatriga Vanemuine.

Määrati kolmele isikule ühekordne toetus kogusummas
88,2 eurot.

MONIKA OTROKOVA

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa
isikut.
Määrati kahele isikule matusetoetust kogusummas 256
eurot.
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist Otepää
valla jõulukaunistuste konkursi auhindade (Bauhofi
kaupluse kinkekaardid) ostmiseks üks tuhat eurot.
Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Kastolatsi külas Otepää reoveepuhasti kinnistul
(katastritunnus 63602:001:0022) asuvale jäätmete käitlushoonele.Väljastati Otepää valla taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Kastolatsi külas Otepää reoveepuhasti kinnistul (katastritunnus 63602:001:0022) asuvale jäätmejaama
territooriumile ja tehnovõrkudele.
Eraldati spordiklubide reservfondist 700 eurot toetuste
määramiseks MTÜle Eesti Suusaliit toetus summas 500
eurot Karl August Tiirmaa võistlusreiside kulude katteks,
MTÜle Oti Spordiklubi toetus summas 200 eurot Baltic
Biathlon Cup 2012 Otepää etapi läbiviimiseks.
Muudeti ametiasutuse struktuuri.
Anti MTÜ Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile
luba korraldada Otepää vallas Nüpli külas SA Tehvandi
Spordikeskuse territooriumil spordiüritus IBU Cup 4
Biathlon Otepää 2013 ajavahemikus 04.01.-06.01.2013. a.

Heategevuslik sõbrapäeva kontsert
„Märkame ja aitame üksteist“
15. veebruaril kell 19.00 Otepää Gümnaasiumis.

Kehtestati määrusena Otepää valla 2012. aasta eelarve
kolmas lisaeelarve ja eelarve muutmine.
Kehtestati toimetulekutoetuse määramisel eluruumi
alaliste kulude piirmäärad.

keskkonnana heaks või väga heaks. Rahulolematud tajuvad kodukohta ebasõbralikuna ja vähem omana. Siin tuleks küsida, mis
paneb mõne inimese niimoodi tundma, mis
mõjutab valla tajumist ebasõbralikuna. Ka
siin saaks hoolimisega asja parandada. Tegevustest, mis loovad Otepää valla mainet, on
kõige tugevam talialade harrastamine, samas
selgub, et otepäälased ise tahaksid rohkem
rõhutada Otepää kui aastaringse puhkuse
või elupaiga häid külgi, rohkem võiks esile
tõsta kultuuripuhkust ja spaavõimalusi.
Otepää vald on küsitletute kujutlusis
ennekõike oma ja turvaline elukoht ja talvepealinn, millel on potentsiaali pakkuda
positiivseid elamusi aastaringselt. Vaja oleks
rohkem hoolivust, eriti vanemate inimeste
suhtes ja toetavat suhtumist ettevõtlusesse.
Vallavanem Merlin Müür sõnas uuringu
tulemusi kommenteerides, et kindlasti
tehakse uuringust omad järeldused. „Uuringust selgus, et Otepää valda tajutakse oma,
turvalise ja avatuna ning see on väga hea,“
ütles Merlin Müür. „Edasi tuleb meil tähelepanu pöörata neile, kelle jaoks vald pole nii
oma või turvaline, tuleb välja selgitada, mis
teeb nende jaoks elu koduvallas paremaks.“
Imagouuringuga saab tutvuda Otepää
valla kodulehel rubriigis http://www.otepaa.
ee/areng-ja-planeerimine/arengukavad>
„Üldinfo“ ->„Arengukavad ja uuringud“.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

kinnistu sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine
ja kruntidele ehitusõiguste ja hoonestustingimuste
määramine. Kruntide kasutamise soovitud sihtotstarbed on pereelamu maa (EP 100%).
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 07.01.2013.
a kell 16.30 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.
Eskiislahendusega oli võimalus tutvuda alates
21.12.2012.a Otepää valla kodulehel www.otepaa.
ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. Eskiisi avalikul arutelu tutvustas planeerija, hr P.Aunapu
detailplaneeringu lahendust ning vastas huviliste
küsimustele.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee,
7664820.

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

Pilet 2 eurot.
Kontserdi tulu läheb jagamisele Otepää valla abivajavate perede vahel.
Eelnevalt korjanduspäevad Otepää Kultuurimajas:
12.01.2013 kell 12.00-17.00
09.02.2013 kell 12.00-17.00
Ootame eelkõige laste talveriideid aga teretulnud
on ka kõik asjad, alates laste ja suurte inimeste riietest kuni tarbeesemeteni.
Tule ja aita sinagi!
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsuses töötab
lastekaitsespetsialist
Alates 1. jaanuarist töötab Otepää Vallavalitsuses lastekaitsespetsialist Katre-Liis Treufeldt.
Lastekaitsespetsialisti ametikoha eesmärgiks on lapsele seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu
kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse
kasvukeskkonna mõjutamise kaudu. Samuti lahendab
lastekaitsespetsialist vanemate ja teiste lapse kasvatamises osalevate isikute vaheliste last puudutavaid
vaidlusi, nõustab erivajadustega laste peresid, suunab
teenustele ja koordineerib teenuste kättesaadavust.
Katre-Liis Treufeldt lõpetas 2004. aastal Tallinna
Pelgulinna Gümnaasiumi, 2011. aastal Tartu Ülikooli
sotsioloogia, sotsiaalpoliitika ja sotsiaaltöö erialal
bakalaureuse kraadiga.
Katre-Liis Treufeldt on varem töötanud Otepää
vallavalitsuses kooseisuvälise tegelusspetsialistina
ning OÜs Berg & Pojad MLM OÜ, juhiabina ja juhatuse
liikmena.
Kontaktandmed: tel. 766 4826, e-post: Katreliis.
Treufeldt@otepaa.ee. Kabinet 223, vastuvõtt: E: 14-16;
K: 9-12.

SÜNNID
Patrick Paavo
Maria Täär
Sander Lepp

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.

18. detsembril
4. jaanuaril
5. jaanuaril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 25. jaanuaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Korteriühistu Tehvandi sai üleriigilise auhinna

E

esti kodukaunistamise ühendus (EKKÜ)
viis läbi konkursi “Energiasäästlik kaunis
kodu 2012”. 2013. aasta jaanuari algul toimunud riikliku hindamiskomisjon, mille esimeheks oli Maailma Energiaagentuuri Euroopa
piirkonnast Einar Kise, tunnistas üleriigilisteks
võitjateks Lääne-Virumaalt Roela Noortemaja,
Viljandimaalt SA Perekodu peremajad ja Valgamaalt Otepäält korteriühistu Tehvandi.
EKKÜ on tegutsenud viimased viisteist aastat
ja on tuntud kui üleriikliku, presidendi eestkoste all oleva kodukaunistamise konkursi korraldaja. Nüüd on EKKÜ võtnud käsile veel ühe
tegevussuuna, nimelt asunud koostöös majan-

Otepää kultuurikeskuses

dus- ja kommunikatsiooniministeeriumiga tutvustama moodsaid energiasäästuvõimalusi ja
julgustama inimesi neid kasutusele võtma.
Konkursile “Energiasäästlik kaunis kodu
2012” esitati kogu Eestist 24 erinevat objekti.
Detsembris 2012 läbi viidud esmasel hindamisel
otsustati riiklikule hindamiskomisjonile esitada
neist 13 objekti, sh Valgamaalt KÜ Tehvandi
Otepäält ja Valgamaa Kutseõppekeskus.
Kõigile objektiomanikele annab majandus- ja
kommunikatsiooniminister 20. jaanuaril Solarise Kultuurikeskuses toimuval Omanike Liidu
kongressil üle vastava tunnustuse.
MONIKA OTROKOVA

Kauaaegne sotsiaaltöö spetsialist Helgi Hõbejärv
suundus pensionile

O

tepää Vallavalitsuse kauaaegne sotsiaaltööspetsialist Helgi Hõbejärv suundus
pensionile. Helgi Hõbejärv alustas teenistuskäiku 1977. aastal Otepää Linna Täitevkomitees sekretär-asjaajajana. Seejärel töötas ta
Otepää Küla Täitevkomitees külanõukogu sekretärina, Pühajärve Vallavalitsuses vallasekretärina. Sotsiaaltööga hakkas ta tegelema 1997.
Aastast, töötades Pühajärve Vallavalitsuses sotsiaaltöö spetsialistina. Otepää Vallavalitsuses on
Helgi töötanud alates 1999. aastast.
Helgi on vallavalitsuse kolleegide jaoks olnud

KULTUURIÜRITUSED

alati sõbralik, lahke ja abivalmis. Helgi Hõbejärv sai 2009. aastal valla medali, viimasel tööpäeval tunnustati teda kauaaegse ja hea töö
eest Otepää valla tänukirjaga. Pildil annab vallavanem Merlin Müür selle üle.
Helgi Hõbejärve töökohustusi täidab alates
1. jaanuarist 2013 sotsiaalteenistuse juhataja
Anneli Salumaa.
Kallis Helgi, soovime Sulle tervist ja jaksu
edaspidiseks, aitäh, et olid meie jaoks hea
kolleeg!

11. jaan. kell 18.00 Otepää isetegevuskollektiivide uus-aasta
pidu „IGAS FILMIS ON ELEKTRIT“ Tantsuks mängib Audru
Jõelaevanduse Punt. Info: 765 5212
13. jaan. kell 11.00 Käsitööring. Võrkvööde kudumine. Kaasa
võtta pitskruvi (2 tk.), kahte värvi 3kordset lõnga ja sukavardad. Info: Ene 5615 3357
16. jaan. kell 19.00 Draamastuudio monoetendused
„DIALOOGID SEINAGA“. Lavastaja Kerli Adov, muusika Ott
Rõngas.
18. jaan. kell 19.00 Peotantsukursus algajatele Veiko Ratase
juhendamisel.
18. jaan. kell 20.00 Tantsusalong. Veiko Ratase juhendamisel
tantsime sambat. Tantsuks mängib ansambel Black & White.
Avatud kohvik. Info: 765 5212
22. jaan. kell 18.00 kudumise jätkukursus. Korraldab MTÜ
Karukäpp. Info: Mari Mõttus 527 6551.
15. veebr. kell 19.00 Kontsert – KIHNU VIRVE
PEREANSAMBEL. Pilet 8 €. Piletid müügil Otepää kultuurikeskuses E-R kell 9.00-15.00. Info: 765 5212, 5804 3215.

20. veebr. kell 19.00 Rakvere Teatri etendus „Elu ja kuidas
sellega toime tulla“. Pilet 8/10 €. Avatud kohvik. Piletid müügil
kultuurikeskuses E-R kell 9.00-15.00 ja Otepää Turismiinfokeskuses.
Info: 765 5212, 5804 3215

Kino
17. jaan. kell 10.30 ja kell 19.00 seiklus-animafilm „VIIS
LEGENDI“.
“Viis legendi” on suurejooneline, maagiline seiklus,
milles peategelasteks on Jõuluvana, Lihavõttejänes,
Hambahaldjas, Une-Mati ja Pakasepoiss. Kui üks eriti tugev
kurikael otsustab maailma hirmu abil endale allutada, peavad viis legendi ühendama oma jõuvarud, et kaista kogu
maailma laste lootusi, uskumusi ja kujutlusvõimet.
Filmi pikkus 1 h 35 min. Pilet 1,60.

OTEPÄÄ VALLAVALITSUS

SPORDIÜRITUSED

Jõulupark Otepääl

O

tepää Naisseltsi ja Otepää Teatri ühisprojektina teostus kohvik Lumi hoovis
Jõulupark, mis pakkus 16.-30. detsembrini lastele meelelahutust ja erinevaid tegevusi.
Samuti saatsid paljud lapsed kirja jõuluvanale.
Kirjad adresseeriti ja margistati päkapikkude
abiga ning saadeti reaalselt Rovaniemi teele.
Esimestel päevadel hoidis pakane lapsi rohkem
toas ja külastajaid oli loodetust vähem, kuid ilma
paranedes said ka päkapikud tegevust. Kokku
käis Jõulupargist 13 päeva jooksul läbi vähemalt

paarsada last. Iga päev kell 15 toimus meelelahutusprogramm, mis küll pidi mõnel juhul külma
tõttu toimuma siseruumides, kuid ära ei jäänud
planeeritust midagi.
Lapsed said lisaks nähtule ise proovida-meisterdada jõuluehteid, piparkooke, mängida plaatpillidel. Tühjana ei seisnud liumägi ja mõnel
päeval oli kohal ka jõuluvana, kel kommitasku
kunagi tühi ei olnud ning iga laps võis endale ka
jõuluvana kingikorvist mänguasja valida.
Loodetavasti teostub projekt vähemalt samas

mahus ka järgmiste jõulude ajal. Täname südamest neid, kes meid lahkelt toetasid. Suurimad rahalised toetused tulid Otepää vallalt ja
Kohaliku Omaalgatuse Programmist. Sügav
kummardus ettevõtetele: Lemmikmees, Pro
Fiksum, Lumikohik. Hindamatu abi ja kulutatud vaba aja eest tänud ka teile: Merle Soonberg, Valdur Sepp, Terje Aasaroht, Riita Aader,
Martin Möll, Maiko Unger ja Gümnaasiumi
ning Naisseltsi päkapikud.
Uute kohtumisteni ja kaunist alanud aastat!
MARGUS MÖLL

12.01.2013 kell 10.30 Otepää Spordihoone ja Kääriku spordisaal Otepää 14. karikavõistlused võrkpallis
Oti Spordiklubi, Neeme Ernits
13.01.2013 Tehvandi hüppemägi Audentese karikavõistlused suusahüpetes ja kahevõistluses
Audentese Spordikool
13.01.2013 Kuutsemägi Noorte Alpisari mäesuusatamises
MSK Väike Munamägi
16.01.2013 Start avatud kell 16.30-18.30 Tehvandi Otepää
valla suusapäevak (KL distants)
Karupesa Team / Otepää vald
20.01.2013 Kuutsemägi BX Cup 2013 lumelaua- ja suusakross
BX Klubi
20.01.2013 Tehvandi Kell 11.00 FIS World Snow Day
– suusasõidud lastele
Kell 12.00
42. Tartu Maratoni ühistreening
Klubi Tartu Maraton
26.-27.01.2013 Tehvandi Rahvusvaheline kelgukoeraspordi võistlus „Jälg 2013“
Eesti Kelgukoeraspordi Liit

NOORTEÜRITUSED
Otepää Avatud Noortekeskus
19.-20. jaanuar Euroopa Noored ideeööpäev Tartus.
Registreerimine lõpeb 13. jaanuaril! Otepää ja Sangaste
avatud noortekeskused panevad üritusele kokku ühisgrupi. Saada
oma andmed või küsi infot oma noorsootöötajalt: Jana Rohumets: jana.
rohumets@otepaa.ee, 53 48 43 91 või Merit Nigula: merit.nigula@gmail.
com, 55502316.

Tunnustati Otepää valla
parimaid sportlasi

O

tepää vallavalitsus valis välja 2012. aasta parimad sportlased. Oma ettepanekuid parima sportlase tiitlile said esitada valla spordiklubid ja sportlased ise. Sportlasi tunnustati 27. detsembril Otepää Kultuurimajas toimunud tänuüritusel.
Ettepanekuid oli võimalus esitada seitsmes kategoorias: parim meessportlane,
parim naissportlane, parim võistkond, parim treener, parim noorsportlane (noormees ja neiu) ja parim veteran. Karikad ja valla tänukirjad andsid üle Otepää
vallavanem Merlin Müür ja valla sporditöö spetsialist Martin Teder.
Otepää valla parimad sportlased 2012. aastal:
parim meessportlane – Karl-August Tiirmaa (suusahüpped, Otepää Spordiklubi); parim naissportlane – Triin Ojaste (murdmaasuusatamine, Karupesa Team);
parim noorsportlane – Grete Gaim (laskesuusatamine, Oti Spordiklubi Zahkna
Team);
parim noorsportlane – Andreas Veerpalu (murdmaasuusatamine, Karupesa
Team);
parim veteran – Tõnu Ainsoo;
parim võistkond – Otepää Spordiklubi suusahüppemeeskond (Artti Aigro,
Mihkel Oja, Karl-August Tiirmaa);
parim treener – Kalju Ojaste (murdmaasuusatamine, Karupesa Team).
MONIKA OTROKOVA

23. jaanuar kell 15.00 Koostöös Nuustaku seepidega töötuba
noortekeskuses. Osalustasu 10 eurot, sisaldab vahendeid.
Kõik valla elanikud oodatud! Üritus heategevusliku lõpuga.
Registreerimine 21. jaanuarini jana.rohumets@otepaa.ee
või 5348 4391

28. jaanuar kell 12.00 Filmitöötuba.
31. jaanuar Snäkiõhtu ja ühisuisutamine. Lisainfot jälgi jooksvalt
www.noortekeskus.otepaa.ee.

Jõulukaunistuste konkursi võitjad
Otepää Vallavalitsus korraldas jõulukaunistuste konkursi, mille
eesmärk oli kutsuda Otepää linnaelanikke ja ettevõtjaid kaunistama jõuluajal oma kodusid, ettevõtteid ja töökohti.
Vallavalitsuse žürii hindas avalikus linnaruumis eksponeeritud
vaateaknaid ning hoonete ja kinnistute välidekoratsioone 3.-20.
detsembrini. Kolm kaunimat said Bauhofi kaupluse kinkekaardid: esikoht 500 euro, teine 300 euro ja kolmas 200 euro väärtuses.
Jõulukaunistuste auhinna pälvisid:
I koht – Ando Meema eramu (Valga mnt 8a, Otepää);
II koht – Harri Oona eramu (Kopli tn 16, Otepää);
III koht – majutusettevõte Veerpalu villa (Metsa 3, Otepää).
MONIKA OTROKOVA

Otepää valla suusapäevakud 2013
Käesoleval talvel toimuvad Otepääl ja Käärikul viiel kolmapäeva õhtul suusapäevakud. Tegu on n.ö. iga-mehe-võistlusega, kuhu oodatakse kõiki suusasõpru olunemata vanusest
ja tasemest. Startida võib nii uhkes üksinduses kui ka koos
kaaslastega. Registreerimine toimub kohapeal ja start on
avatud kella 16.30st kuni 18.30ni. Sõit toimub valgustatud ja
tähistatud radadel, kus distantsipikkus jääb sõltuvalt vanusest 1 - 7,5km vahele. Medaliarvestust peetakse kaheksas
eri vanuseklassis ja selleks tuleb osaleda vähemalt neljal
etapil. Pikem juhend on Karupesa Teami kodulehel (www.
karupesateam.ee), kuhu ilmuvad ka päevakute protokollid.
Päevakutest osavõtt on kõigile tasuta ning pärast sõitu
ootab osalejaid soe tee!
Suusapäevakud saavad teoks tänu Karupesa Teami, Otepää valla ja Tehvandi Spordikeskuse koostööle.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
21.12.2012 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 5 taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 01.01.13
– 31.12.17.
Tunnistati kehtetuks Palupera vallavalitsuse korraldused nr 2-1/33 (6.03.12) ja 2-1/154 (21.09.12) ja määrati
Allika puhkeala maaüksuse sihtotstarbeks üldkasutatav
maa 100%.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Neeruti külas
Väike-Jennu kinnistu elektrivõrguga liitumise väljaehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Atra külas
Pärnamäe 10/04kV komplektalajaama ja Pärnamäe 10kV
ning 0,4kV maakaabelliinide väljaehitamiseks.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72
eurot.
Kinnitati detsembrikuu toimetulekutoetuse saajate
nimekiri 8 perele kogusummas 1302,85 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 367 eurot.
Anti üks ühekordne toetus 20 eurot.
9.01.2013 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 8 taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 10.01.13
– 31.12.17.
Anti üks hüvitis lapsele prillide ostuks 29,50 eurot,
üks hüvitis meditsiinilise abivahendi rendiks 65 eurot,
üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 20 eurot,
üks toetus lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot ja kaks
matusetoetust a´130 eurot.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜ-le Pastaku külas
Päiva 15/04kV komplektalajaama ning Päiva 15kV maakaabelliini ja 0,4kV maakaabelliinide väljaehitamiseks.

Lugupeetud mälumänguhuvilised!
20. mälumänguturniiri 1. mäng Palupera valla
karikale toimub 25. jaanuaril kell 19.00 Nõuni Maakultuurimajas.
Neljaliikmelised võistkonnad mängivad kolm vooru. Teemaks Eesti. Osavõtumaks.
Eelregistreerimine ja info: 5139071.
Kohtumiseni!

TEADMISEKS LASTEVANEMATELE!
Palupera põhikool tervistedendava koolina propageerides muude tervislike eluviiside hulgas tervislikku toitumist alustas 8. jaanuaril 2013 projektiga
„Sõbraks puu- ja juurviljadega!“
Projekti raames on võimalus kõigil õpilastel sööklas maiustada puu- või juurviljadega järgmiselt:
1.-5. klasside õpilased
teisipäeval ja neljapäeval kell 10.10,
kolmapäeval ja reedel kell 9.15.
6.-9. klasside õpilased
teisipäevast reedeni kell 9.15.
Võimaluse kasutamine on õpilastele vabatahtlik!
Loodame, et algatus saab õpilaste poolt heakskiidu osaliseks!
Palupera põhikooli direktor SVETLANA VARIKU

Noorte üritused
20. jaanuaril toimub Nõunis algusega kell 13.00
ettevõtluskoolitus, mida korraldab Palupera valla
Noortevolikogu.
Koolitajaks on Marek Mekk.
25.- 26. jaanuaril toimub II Öömälumäng, seekord
Hellenurme Noortekeskuses algusega kell 20.00.
Kui oled oma meeskonna kokku saanud, kus on
3-5 liiget, siis anna sellest teada vähemalt 23. jaanuariks kirjutades aadressil artur.lohmus@gmail.
com.
Üritustele on oodatud on kõik Palupera valla
noored!
Lisainfot saad teada kirjutades e-mailile deivi.
sarapson@gmail.com või maria.voolaid@gmail.
com.
Kohtumiseni!

2013. aastal on projektikonkursi „Väärt
elukeskkond“ taotlemise tingimused
muutunud!

P

rojektikonkursi eesmärgiks strateegiast tulenevalt on:
Kohalike kogukondade paranenud koostöövõime ning suutlikkus parendada oma elukeskkonda, sh inimeste parem kaasatus arendustegevusse ja otsustusprotsessidesse.
Kvaliteetsem ja atraktiivsem elukeskkond ning paremini väärtustatud paikkonna eripära külades,
alevikes, alevites ning väikelinnades.
Kohalike kogukondade vajadustele vastavate teenuste ühtlasem kättesaadavus kogukonna
ressursside baasil.
Tegevuspiirkonna tugevam maine, millega on teadvustatud kultuurilist-ajaloolist tausta, looduslähedast elukeskkonda koos spordi- ning puhkamisvõimalustega.
2013. aastal on võrreldes eelnevatega muutunud
see, et mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku
omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida
nendest on sel aastal kõige otstarbekam lahendada
LEADER-meetme projektitoetuse kaasabil.
Partnerluskogu juhatuses Palupera valda esinda-

va liikmena teen ettepaneku tulla kokku kogukonnaesindajate koosolekule Nõuni kultuurimajja 15.
jaanuaril kell 17.30. Vestleme ja otsustame, millist
strateegiast tulenevat eesmärki me püüdma läheme,
kuidas ja millise projektiga, kes oleks taotleja ning
mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate
arengukavadega oleks paslik eelnevalt tutvuda valla
veebilehelt.
Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist
meie vallas tegutsevatest MTÜdest, seltsingutest,
küla poolt aktsepteeritud külavanemaid jt.
Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta
koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat infot
konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide
kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt http://
www.valgaleader.ee/et/kogukond/vaart-elukeskkond. Teiste hulgas on nõutavateks dokumentideks
ka koosoleku protokoll koos osalejate nimekirjaga.
Infot tuleb jagama ka Partnerluskogu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.
Taotlusvoor on avatud 14. märtsist - 4. aprillini
2013. Maksimaalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 13 159 €.

Kingituseks
kontsert?

J

ah! Just nii! Jõulude ajal, mil Eestimaad valitseb üldrahvalik heade soovide ja tegude
laine, sai ka meie kool toreda üllatuse osaliseks. Ühel detsembrikuu hämarduval õhtupoolikul helises Konguta kooli saal Tartumaal ilusast
klaverimuusikast.
Toreda ja kõrvupaitava jõulukontserdiga
esinesid Palupera Põhikooli muusikaringi õpilased. Kava oli kokku pannud juhendaja Malle
Suiste ja lapsed mängisid – küll kahel, küll neljal
ja isegi kuuel käel klaverit! Rõõmsad ja pisut
nukramadki, aeglased ja kiired lood vaheldusid
poiste ja tüdrukute osavates sõrmetrillerdustes,
saateks õpetaja mõnus selgitusjutt.
Ja meie lapsed kuulasid hiirvaikselt ja kaasa
elades igale esitajale, igale palale...
Tänan südamest Palupera kooli selle armsa
muusikalise jõuluüllatuse eest ja soovin kestmist muusikaringile!
Konguta kooli direktor LIINA TAMM

Palupera vallavanem TERJE KORSS

2012. aasta toimetamisi Nõuni kandis

J

õulukuu on kuidagi linnutiivul asendunud
(jää)helmekuuga. Möödunule vaadates oli tore
aasta. Suur rõõm on meie Palupera valla noortevolikogust, kes hoole ja armastusega on korraldanud üritusi, kirjutanud projekte ja olnud lihtsalt
vahva ja eeskuju nii teistele meie valla kui ka naabervalla noortele.
Nõuni noortel jätkub jaksu lisaks koolitööle
osaleda „Teeme ära!“ talgutel, käia matkamas,
tähistada rahvakalendritähtpäevi, osaleda nende
endi poolt algatud käsitöötiringi töös, õppida jõulunäidendit jne. Ikka väiksemad ja suuremad koos.
Kultuurimajale oli möödunud aasta väga tähtis,
meie kultuurikolle sai 110aastaseks. See on väga
auväärne iga ja igati austusväärsed on need inimesed, kes on jätnud või jätmas jälge meie kultuurilukku. Mõnikord võib küll tunduda, et väsimus
võtab võimust või tervis logiseb, kuid ühises lauluvõi tantsuproovis või malelaua taga rõõmsameelse
juhendaja ja positiivsete kaaslaste seltsis ununevad
muremõtted.
Rõõm on tõdeda, et meil armastatakse teatrit,
mõnu ja südamega tehtud kodukootud etendusi.
Ning lõõgastuda peol hea ansambli, vahva mängujuhi, lustaka seltskonna seltsis, seda on eestlane alati nautinud. Kui lisada veel märksõnadena
mälumänguturniirid, triatlon, tantsupidu, maraton,
purjeregatt, külalistele meie koduvalla tegemistetoimetamiste tutvustamine, kontserdid, osalemine

Maaturg.ee on abiks
maaomanikule

ülevalla üritustel – siis on olnud tegus aasta.
Kolmekuningapäeva kuuselõkke ilutulestikuga
on taeva poole saadetud sulle, armas sõber, parimad
soovid ja tervitused! Rõõmsate kohtumisteni aastal
2013!
MARIKA VIKS

Meie tegemistest saab lugeda: Facebook/Nõuni
tegemised. Aitäh ning jätkuvalt kena koostööd uuel
aastal.

Robootika innustab
3. jaanuaril kohtusid Tartumaal omavahel Konguta
kooli ja Palupera Põhikooli robootikud. Üheskoos
sukeldus 15pealine seltskond legorobotite maailma,
juhendajateks robootikaringi õpetajad Tõnis Tammemägi (Konguta Kool) ja Taimur Treier (Palupera Põhikool).
Sõpruskohtumise eesmärk oli panna
kokku robotid ning
õpetada nad vastavalt
ülesandele tegutsema.
Osalised pidid lahendama kolm ülesannet, kus
nõuti robotitelt joone
järgi liikumist, teekonnal ettetulnud takistuste tuvastamist ja täpsust
etteantud vahemaa läbimisel. Muidugi sai omavahel ka pisut “mõõtu
võetud” robotite sumomaadluses ja loomulikult saadi palju lisateadmisi nii robotitest kui
ka programmeerimisest. Järgmine robooti-

kute sõpruskohtumine toimub Paluperas. Ürituse
õnnestumisele aitas kaasa Eesti Teadusagentuuri
SA Archimedes.
Konguta kooli robootika õpetaja TÕNIS TAMMEMÄGI

Maareform Eestis on jõudnud lõpusirgele
ja enamik metsa- ning põllumaast leidnud
endale omaniku. Paraku on eri põhjustel vaja
aeg-ajalt omandit müüa. Tavainimesele ei
ole see igapäevane tegevus ning pea alati on
päevakorral mitmed küsimused. Kas saadav
hind on hetke parim? Kas tehing on turvaline?
Kas ostja on usaldusväärne? Millele on vaja
veel tähelepanu pöörata?
Müümisel on alati eesmärgiks saada antud
hetke parim hind. Kuidas siis leida oma metsa- või põllukinnistule ostja, kes oleks piisavalt
usaldusväärne ja pakuks ka parimat hinda?
Maaomanikule on tähtis turvalisus. Selleks
olemegi loonud spetsiaalselt metsa- ja põllukinnistute ning raieõiguste internetipõhise
enampakkumiste keskkonna, mille eesmärk
on aidata eraomanikel maa müügil läbi oksjoni saada parim võimalik hind.
www.maaturg.ee on oksjoniportaal, mis on
pühendunud metsa- ja põllukinnistute ning
kasvava metsa raieõiguse müügile. Oleme
tegutsenud juba veidi üle aasta. Alustasime
ostametsa.ee nime all ja keskendusime
eelkõige metsakinnistute ning kasvava metsa
raieõiguse müügile.
Meie portaalis oksjonitel osalemine on nii
müüjatele kui ka ostjatele lihtne ja mugav.
Internetioksjon tagab suure ostjate-pakkujate
ringi, mis on üks eeldus parima hinna kujunemisel. Avalikult veebis korraldatud enampakkumisel teevad sobiva alghinna puhul pakkumisi kõik Eesti suuremad metsaettevõtted,
kokkuostjad ja põlluostjad.
Turvalisust tõstab ka see, et internetioksjoni
puhul on pakkujatel väga keeruline omavahelisi kokkuleppeid sõlmida ja nende täitmist
jälgida, sest osalejad selguvad alles oksjoni
jooksul. Kõik pakkujad peavad end identifitseerima ID-kaardiga või läbi pangalingi, mis
tagab ka turvalisuse.
Lisaks aitame müügilepingute koostamisel
ja tehingute nõustamisel. Pakume abi kuni
notari juures tehingu lõpuleviimiseni välja.
Portaalist on võimalik saada kogu informatsioon müüdava kinnistu või kasvava
metsa kohta. Seega, esmase nägemuse saab
kujundada ilma loodusesse minekuta. Portaali
kasutajatele ei ole liikmemaksu ega muid
püsitasusid.
Oksjoni portaali leiab aadressilt www.
maaturg.ee.
MIRKO METSAORU, arendusjuht, 53443610,
mirko@maaturg.ee

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

SÜNNID
Markus Kivi

N

agu ikka, pärast vana aasta ärasaatmist ja
uue vastuvõtmist, tahavad inimesed alustada alanud aastat heaga, soovides üksteisele
head uut aastat.
Eriline viis head uut aastat soovida oli aga Valga
Gomab Mööbel juhtkonnal, kui ta 2. jaanuaril
Tööstuse tänava elanikel, sealhulgas paljudel oma
töötajatel, joogivee kraanid sulges. Küsimuseks
jääb ainult see, kas ta soovis sellega inimestele ikka
head.
Suures hämmingus inimesed pöördusid vallavalitsuse poole, suur üllatus oli see ka vallavalitsuse jaoks. Teadaolevalt ei tooda Tööstuse tänava
inimestele joogivett vallavalitsus, vaid AS Valga
Gomab Mööbel, kes ostis 1993. aastal suures osas
mööblivabriku varad. Varade hulka kuulus ka
Pukas Tööstuse tänaval asuvad puurkaev ja pumbamaja, mille kaudu varustati juba nõukogude
ajast veega nii vabrikut, kui ka selles piirkonnas
elavaid inimesi.
Kuna Valga Gomab Mööbel on oma tegevuses
olnud mitte just eriti paindlik, siis seadis ta ka vee
müügil elanikele tingimuseks, et nemad inimestega
lepinguid ei sõlmi ning nad on nõus vett müüma,
kui ostjaks on vallavalitsus, kes suhtleb elanikega

ja kogub raha. Vallavalitsusel ei jäänud olukorra lahendamisel teist võimalust, kui võtta endale
omapärane vahendaja roll. Vallavalitsus sõlmiski
AS-ga Valga Gomab Mööbel lepingu, mis kehtib
ka praegu, ning inimesed said joogi ja olmevee.
Mured hakkasid tekkima siis, kui nõuded müüdavale veele hakkasid rangemaks muutuma. Soovimatusest investeerida seadmete uuendamisse ja
vee kvaliteedi parandamisse, asusid mööblivabriku esindajad veeretama oma tegematajätmisi vallavalitsuse õlgadele.
Puka vallavalitsus on kõikides oma pumbamajades teostanud remondi ning paigaldanud veepuhastusseadmed, kuid AS Valga Gomab Mööbel
ei soovinud veepuhastusseadmeid paigaldada,
samas on aga Tööstuse tänava elanike joogivesi
vallas kõige kallim. Survet hakkas avaldama ka
tervisekaitse inspektor. Olukorra lahendusena
pakkus AS Gomab Mööbel juhtkond välja mõtte,
et nad ei olegi huvitatud elanikele vee müügist ja
vallavalitsus võiks ise inimesi veega varustada või
puhastusseadmed paigaldada.
Seda mõtet ei saa isegi arutada, sest teadaolevalt ei ole praegu vallavalitsusel Tööstuse tänava
piirkonnas alternatiivset vee tootmise võimalust.

Kindlasti ei ole võimalik ka vallavalitsusel asuda
parendama äriettevõtte vara ning muretsema AS
Valga Gomab Mööbel kuuluvatele veeseadmetele
uusi puhastusseadmeid.
Helistasin läbi erinevad AS Valga Gomab
Mööbel juhtiv töötajad. Lõpuks suunati mind
juhatuse liikmeni, kes andis korralduse veekraanide sulgemiseks. Sain teada, et AS Valga Gomab
Mööbel tervisele ohutu, kuid nõuetele mittevastava joogivee luba olevat läbi saanud ja veekraanid
suleti, sest ettevõte ei soovi trahvi saada.
Helistasin Valgamaa Tervisekaitse osakonda ja
sain teada, et luba on võimalik pikendada, kui esitatakse vastav taotlus AS Valga Gomab Mööbel
poolt. Lisaks nõudis veemüüja vallavalitsuselt ettemaksu, mille tasusime koheselt ja seejärel nõustuti
kraanid avama.
Kui vesi lõpuks taas voolama hakkas, siis tekkis
mul küsimus, kas oli ikka põhjendatud ja õige
nii paljude inimeste veeta jätmine? Võibolla ei
olnudki need õiged põhjendused ja vastuseid peab
otsima mujalt.
Parimad soovid nii Tööstuse tänava elanikele
kui ka teistele vallaelanikele.
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Jõulukuu tegemised Aakres

26. detsembril

Puka lasteaed
võtab tööle alates veebruarist
tervishoiutöötaja 0,1 ametikohaga.
Kontakt ja lisainfo telefonil 76 92 343 ja e-mail
nele.bend@hotmail.com.

Puka Keskkool
võtab alates 01.02.2013 tööle eelneva töökogemusega koka.
Avaldus, ametit tõendavad dokumendid ja CV
saata aadressil: Kooli 3, Puka, 67217 Valga mk.
kool@puka.edu.ee

Puka Keskkooli tublid õpilased
Valga koolinoorte sisekergejõustiku meistrivõistlused kergejõustikus
Karel Tilga (B-vanuseklass) – II koht 60 m jooksus, I
koht 200 m jooksus, kaugushüppes, kõrgushüppes
ja kuulitõukes;
Risto Johanson (B-vanuseklass) – III koht 200 m
jooksus;
Andry Tutk (J-vanuseklass) – I koht 60 m tõkkejooksus, 60 m jooksus ja kaugushüppes.
I ja II klassi õpilaste jõululuuletuste lugemise
konkurss Valga raamatukogus
Rasmus Prii – I koht

T

erve detsember oli Aakre lasteaed-algkoolis
möödunud tõeliselt jõuluhõnguliselt. Ühiselt kaunistatud koolimajas süütasime igal
esmaspäeva hommikul advendiaja tähistamiseks
küünla. Õpetaja Merle Kiissa rääkis advendiaja olemusest ja lisaks erinevaid jõululugusid.
Kuu alguses külastasime jõulumaad Olustvere mõisas. Kohalike päkapikkude juhendamisel
saime silitada ja sööta koduloomi: sigu, lehmi, kitsi
ja lambaid. Kõige kauem seisid lapsed loomulikult
hobuste latrite juures. Reesõit pakkus kõigile suurt
elevust. Isegi õpetajad ei jätnud võimalust kasutamata ja ronisid pärast õpilasi reele sõitu nautima.
Käsitöötoas valminud pisikesed savist inglid jäävad
seda ilusat päeva meenutama. Tore oli ka Olustvere Maamajanduskooli õpilaste esitatud jõulunäidend ahnest rebasest, kes varastas jõuluvana kingikoti. Pärast etendust sai koos jõuluvanaga tantsu
lüüa ja peagi ootas meid mõisasaalis jõululõuna
kuuma tee ning piparkookidega. Oli tore ja meeldejääv päev!
18. detsembril toimus koolimajas juba neljas
jõululaat. Hommikupoole eelnesid sellele erinevad töötoad, sai meisterdada pisikesi päkapikke,
jõulukrässi, laulda jõululaule, mängida mänge ja

vormida piparkooke. Kõik lapsed – alates kõige
pisemast lasteaialapsest kuni kuuenda klassi
suurte poisteni - nautisid ühiseid tegevusi. Peale
lõunat alanud jõululaadalt sai igaüks endale või
kinkimiseks osta midagi vajalikku ja meelepärast: meepurgi, õunu, lõbusa helkuri, ehtekarbi ja
ehteid, jõulupärja, puidust pannilabida, sokke jne.
jne. Lisaks loomulikult suures valikus maiustusi.

Kellel rohkem aega oli, sai mõne koogi kohe jõulukohvikus põske pista ja veidi sõpradega juttugi
puhuda. Lapsed nautisid laadamelus müümistostmist täie rinnaga.
Neljapäeval kooli ja reedel lasteaia jõulupidu
mööduvad traditsiooniliselt laste näidendi, pillimängu, laulude ja luuletustega. Rõõmsalt esitavad lapsed erinevates ringides õpitut, väikese

Kui sul on lauluhääl, tule laulma; kui sul on liikumisvajadus, tule kata see; kui
sul on jõudu vaja, mine jõusaali (täpsem info www.puka.ee); kui sul on veel
mõtteid, mida võiks teha, kirjuta Kaija.Koiv@puka.ee.

Ring

Aeg

Koht

Juhendaja

Noorte loovtants

E, 16:30-17:30

Puka RM

Kaija Kõiv

Puka-TõllisteSangaste segakoor

E, 18:00-20:00
(üle nädalate)

Puka RM

Margit AigroSiibak

E,

18:00-20:00

Puka RM

Kairi Rebane

T,

18:00-20:00

Jooga

7.01, 21.01, 4.02, 18.02,
4.03, 18.03, 1.04, 15.04,
29.04, 13.05, 27.05
15.01, 29.01, 12.02,
26.02, 12.03, 26.03,
9.04, 23.04, 7.05, 21.05

Kantritants

T, 16:30-18:30

Puka RM

Katrin Kõiv

Laste tants

T, 18:00-19:00

Aakre RM

Eha Päivist

Naisansambel

K, 11:15-12:45

Puka RM

Evald Raidma

Tantsurühm
Vokiratas

K, 16:00-18:00

Puka RM

Vaike Eiche

Meesansambel

K, 19.30-21:00

Puka RM

Evald Raidma

Lasteaia loovtants

N, 16:30-17:15

Puka RM

Kaija Kõiv

Füüsilise
heaolu treening

N, 18:30-19:30

Aakre RM

Kaija Kõiv

Segakoor U-Tuur

P, 18:00-20:00

Aakre RM

Evald Raidma

pabin käib ikka asja juurde. Teisel veerandil õppisid väga
headele hinnetele Iris Laineste ja Eva Volver 3. klassist;
Jane Johanson, Martin Kivisikk ja Mario Veskimets 4.
klassist ja Grete Kõks 6. klassist.
Soovime parimat alanud uut aastat kõigile lapsevanematele ja meie sõpradele!
Aakre lasteaed-algkooli pere

Segakoori U-Tuur
tegemistest

M

öödunud 2012. aasta oli meie seltskonnale väga tegus ning muusikat täis. Aasta
algas koos Puka-Tõlliste-Sangaste ühendkooriga laululaagris, sellele järgnes sõbrapäevapidu
veebruaris, mille peakülalisteks olid sõbrad Läti-Valkast. Kevadet tervitasime naistepäevapeoga, kus osalesid ka naabervaldadest pärit grupid. Meil oli au osaleda Margit Aigro-Siibaki juubelil Tsirguliinas; laulda
Puka valla ja Aakre külapäeval ning Võrtsijärve mängudel Rõngus. Hooaja lõpule andis aga superpunkti meie koori ühine kanuumatk Mustjõel. Augustis
saime taas üle pika aja laulda, kui toimus öölaulupidu.
Sügist tervitasime rahvusvahelise muusikapäeva tähistamisega Pukas. Detsember oli esinemiste poolest
tihe nagu alati – eriti meeldejääv oli Puka meesansambli juubelil osalemine ning meie hingedele pakkus
erilist tröösti heategevustuur Rõngu, Hellenurme,
Uderna ja Sangaste hooldekodudes.
2013. aastal jätkame sama entusiasmi ning püüdlike lauluproovidega, sest plaanid on suured ning
töised – tahame osaleda järjekordselt Uma Peol
Võrus ning lavale seada unikaalset muusikali Puka
pritsimeestest. Viimasega tahame tähistada ka
oma sügisel täituvat esimest väikest juubelit. Kindlasti mahub nende kahe suurprojekti vahele veel
kümneid teisi väiksemaid. Me täname oma juhendajat Evaldit, kes jätkuvalt leiab jõudu meiega tegelda
ning tervitame kõiki fänne ning toetajaid saabuva
Mao-aasta puhul.
KERSTI SALUJÕE
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Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Ühismeelseks uhiuueks...

Jõulukoss Sangastes
22.-23. detsembril toimus taas Sangaste Spordiklubi
ja heade toetajate abil talvine (Jõulu)turniir korvpallis.
Seekord osales turniiril 6 võistkonda, millest 2 võistkonda tulid päris „kaugelt“ – Imavere kandist Koigist. Lisaks
neile osalesid võistkonnad lähemalt, Tartu EMÜ PS III,
Sõmerpalu, Rõngu ja Sangaste. Turniiri võitis Koigi I
võistkond, Sõmerpalu sai teise ning Sangaste kolmanda koha. Vahva mänguemotsioonita ja auhinnata ei
pidanud lahkuma aga keegi. Seega kaotajaid ei olnud
ning võitis korvpall!
Kogu turniiri emotsioon, korraldus ja auhinnalaud
said võimalikuks ainult tänu väga tublidele ja entusiastlikele toetajatele. Suur tänu teile: Andres Lohuväli,
Jaanus Teder, Sangaste vald ja Sangaste Valla Avatud
Noortekeskus, Nightclub EXOTICA, Sangaste Rukkimaja, Sanwood AS, Raadio Ruut, Uuela Talu OÜ, Sangaste
Mesi OÜ, Sangaste Linnas AS, Sanlind OÜ, Sonreco
OÜ, Marko Makke, Rainer Väikene, Mati Raudsepp ja
Brandon Undrus.
“Kossutiim on nagu käsi viie sõrmega. Kui paned
sõrmed kokku, saad rusika – just nii tulebki kossu mängida.“ – Mike Krzyzewski.
RANDO UNDRUS

Fotol esikolmik (esireas Koigi I, tagareas Sangaste ja
Sõmerpalu)

K

ui isa Arnoga Maailma lõpupeolt koju jõudis,
oli aastalõpp juba alanud... Nii võiks alata
uus ,,Talve“ ja nii on alanud talv 2013. See
aasta, 2013 on alanud vaatamata lõputule maailmalõpundusele ja uuestialgustele. Head uut aastat
kõigile meile ja meie ümber! Head võib ju soovida
kogu aeg ja aastaringi. Heaga ongi hea.
Mida siis toob meile uus aasta vallaelus? Mis
tuuled puhuma hakkavad ja kas sellega kaasneb ka
tuuletõmbus? Alguses, pärast lõppe, on veel vara
midagi karta, aga samas on ka hilja juba midagi
ette võtta. Nii võiks huumoriga öelda, et tegelikult
ootab meid ees tegusalt raske aasta. Vaatamata
statistilistele rõõmupursetele Eesti maailmaedust,
tuleb meil oma arved (ja osa vist teistegi omi) kinni
maksta ise. Kohe on valmimas uus vallaeelarve, kus tuleb teha hulka valikuid. Halbu ja halvemaidki, sest kõike vajalikku pole võimalik lihtsalt
korraga kitsenevates oludes korda saada. Vaatamata suurele palgaraha-kärale vähenevad tegelikkuses riigi rahad hariduse tarbeks ning vabaturu
odavelekter tõstab kulusid igal rindel nii inimesele
kui ka vallale. Edasi ma enam sel teemal rääkida ei
julge, sest halva sõnumi tooja, jne.
Muude asjadega on nii, et suurema ettevõtmisena viime tänavu lõpuni kergliiklustee ehituse
Keeni ja Sangaste vahel, anname puhta vee ka
Keeni pargitagustele ja Sangastes üle tee elavatele tarbijatele, ühendades need puhta vee võrguga.
Üritame anda tasuta hommikuputru Keeni kooliõpilastele ning tõsta puudega inimeste hooldajatoetust. Kavas on ka alustada uute elanike kutsumist meile elama ja vanade kohalike tagasihõikamist koju projektide ja programmide abiga. Teed
saavad höövlit ja lumesahka ka edaspidi. Pikemalt
ja põhjalikumalt sellest ehk pärast eelarve lõplikku
vastuvõtmist volikogu poolt.
Kindlasti huvitab vallakodanikku, mitu autot on
vallal ja kuidas neid kasutatakse. Teeme ülevaate ka sellest. Vallale kuulub Volkswagen Sharan

SAIMA TELL

Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse
väljasõit Jääajakeskusesse
Vaheaja viimasel reedel külastasid Sangaste valla noored
Tartumaal Äksi alevikus asuvat Jääajakeskust. Oma teekonda
alustasime Keenist noortekeskuse eest kümnekesi. Jääajakeskuses seiklesime terve tunni ning pärast seda sai Tartu kesklinnas
poodides käia ja oli ka ette nähtud söögipaus.
Jääajakeskuses võis näha topiseid mammutitest, koopalõvist,
ürghirvest ja jääkarust jpm. Keskuses olid seinamaalingutega
koopad, kinotoad, kus sai imetleda tähti või vaadata Maa tekke
lugu. Proovida sai ka Kalevipoja kiviheidet. Igati hariv ning
tore vaatamine!

Hea Sangaste valla tegus noor!
Programm Euroopa Noored kutsub osa võtma ideeööpäevast.
Kutsun tegusaid noori, et osaleda Euroopa Noorte korraldataval
koolitusel 19.-20. jaanuaril Tartus. Oodatakse noori, kel vanust
üle 15 eluaasta. Koos koolitajatega ning nõustajate abiga on
võimalik paberile panna oma pooleliolevad projektid või ideed,
mis 24 tunni jooksul vormistatakse sellisteks rahastuse taotlusteks, mida on võimalik esitada Euroopa Noored programmi!
Registreerimise lõpp 13. jaanuaril! Sangaste Valla Avatud
Noortekeskuse grupi kokkupanemiseks saada oma andmed või
küsi täpsemat infot noorsootöötajalt: merit.nigula@gmail.com,
telefonil: 5550 2316.

SÜNNID
Gervin Gregor Raudsepp
Laura Raidsalu

24. detsembril
25. detsembril

ja paigaldatav katel kuuluvad kõik vallale. Jooksvate kulude ja kõige muuga saab Sanva nüüd ise
hakkama ning vallalt abi ei vaja. Sanva eesmärk
on peale energiatõhususe projekti läbiviimist
tulla omadega jooksval majandamisel ots-otsaga
kokku ning edaspidi mitte koormata valla eelarvet. See eesmärk on juba saavutatud ning peale
soojahinna tõusu ka Sangastes OÜ Sanva 2013.
aastal doteerimist enam ei vaja.
Sangaste loss on jätkuvalt valla omand ning
siia on saadud ja saadakse veelgi erinevat rahalist
tuge eurofondidest ja KIKilt. Muinsuskaitseamet
on 2012. a valda toetanud lossi talveaia platvormi
ehitamisel ning kõrvalhoonete konserveerimisel
kokku peaaegu 10 000 euroga. Selle juurde veel
muud projektikesed ning kokku oleme hankinud
ca 11 000 eurot raha, millest tuli ka omanikuna
omaosaluseks ca 2000 eurot juurde panna. Ülejäänud omaosaluse kattis SA Sangaste loss oma
tegevustulust. Kuna need rahad liiguvad läbi
vallaeelarve, siis on nad ka 2012. a lisaeelarves
välja toodud. Niisiis see umbes 19 000 eurot raha
lossile ei tähenda, et vald seda kõike ise maksis,
vaid suures osas vahendas riigi jt. toetusraha.
Sisuliselt SA Sangaste loss vallalt rahalist abi
2012. aastal saanud pole. 2013. aastal samuti
lossile mingit raha dotatsiooniks ei planeerita,
sest loss on saavutanud igapäevategevuses isetasuvuse.
Samas, kui saadakse näiteks raha talveaia taastamiseks eurofondidest ja vallal omanikuna tuleks
maksta oma vara parendamise nimel näiteks vaid
15 % omaosalust, siis on küll ikkagi mõtlemise ja
otsimise koht. Et kui sulle antakse 200 000 eurot
euroraha sinu maja remondiks ja ise pead leidma
30 000 juurde, siis mina küll ikka otsiks. Aga see
on juba volitatute otsustada, kui asjad nii on.
Ehk siis, hea kogukondlane, rahadega on alati
raske, kui tahta kergemat elu! Head uut ja edulist
aastat nii isiklikes kui ka rahaasjades!
KAIDO TAMBERG, vallavanem

Keeni Põhikooli tublid
õppurid II õppeveerandil
Ainult hästi või väga hästi õppisid: Cätlyn Ereline, Henri
Korbun, Silver Linde, Lella Pruuli 9. klassist, Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, Nele Linde, Mehis
Uibopuu 8. klassist, Timea-Helen Teder, Cathy Väärmaa
7. klassist, Kertu Juhkov, Janely Käärik, Sandra Linde,
Kertu Otto,Laura Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus,
Grete Vällo 6. klassist, Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet Kuus, Kenert Künnapuu, Margus Lääts, Keidy Otto,
Katariina Villemson, Veroonika Villemson 5. klassist,
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Anton
Otrokov, Kristjan Šamarin, Erki Toomemägi, AnabelLiisbet Õim 4. klassist, Geelika Elvet, Tervo Kuusmaa,
Kristiina Linde, Larina Pikulova, Mart Saar, Mariana
Salundi, Karl-Markus Võsu 3. klassist, Rasmus Linde,
Mariana Pikulova, Chris Roio, Marleen Saar, Catharina
Undrus 2. klassist, Romet Aljas, Kerte Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin,
Melina Luik, Jorma Otto, Henri Tamm 1. klassist.

(sõidab vallavanem), Škoda (sõidavad sotsiaaltöötajad ja vajadusel ka kultuurinõunik), Subaru
(sõidab abivallavanem). Autod on kõik liisitud
ja 5-11 aastat vanad ning liisingud varsti lõppemas. Uusi nende asenduseks liisida või osta sel
aastal pole plaanis. Lisaks sellele on Sangaste
pansionaadil kasutada Opel, millega veetakse nii
toitu, kaupa kui ka inimesi. Samuti on vallal riigi
poolt tasuta kasutada antud 2 elektriautot viieks
aastaks, millest üks on valla sotsiaaltöötajate
kasutuses ja teine pansionaadil.
Autodele (v.a. elektriautod) on kehtestatud
rahaline kütusenorm kuus, mille ületamine peetakse kinni palgast. Vallavanemal on see näiteks
320 eurot kuus, mille sees ka autotarvikud (klaasipesuvedelik, õlid, pesu jms). Kuna väikeses vallas
pole otstarbekas luua erilist kõrgetasemelist jälgimissüsteemi autode kasutamise osas ja juurutada
nõukalikke sõidulehti, siis piisab minu hinnangul
lihtsalt rahalisest piirangust.
Lisaks sellele on töö eripära sotsiaaltöötajast
vallavanemani selline, et ametlik tööaeg tegeliku kasutusega alati ei kipu kattuma. Ikka on vaja
näiteks abil sõita, kui lumi sajab või avariiolukord
nõuab. Ka vallavanem saab oma kohustusi täita
tihtipeale just nädalavahetustel ja õhtuti. Tuleb
lihtsalt usaldada ja mõistlikkusega arvestada.
Siiani pole meil selles osas mingeid suuri kurikasutusi ja ülekulutamisi olnud. Ehk nii ka jätkub.
Muidugi, kui valija nõuaks totaalset kontrolli,
tuleks seda ka teha, aga minu hinnangul läheks
see väga kalliks ja lolliks kätte. Kogukondlik kontroll ja südametunnistus koos rahalise kulunormiga on tõhusamad. Kui on teisi arvamisi, arvakem!
Küsitud on ka, et miks ja kui palju toetab vald
Sangaste lossi ja OÜ Sanvat. OÜ Sanvat on vald
otseselt toetanud 2012. aastal (ja toetab veel ka
2013. a) omaosaluse ja omapanusega projektirahadega lisakatla ehitamisel Keenis ja ka küttetrasside rekonstrueerimisel. Seda enam, et trassid

Projektikohtumine Austrias
10.-15. detsembrini viibis Keeni kooli 4liikmeline
esindus Comeniuse projekti „Elu kultuuride
areenil“ osalisena Austrias.
Esmaspäevane päev kulus kohalejõudmiseks.
Teisipäeval võtsid meid vastu Carinthia maakonna
St.Andrä linna Private Fachschule für Sozialberufe
1 des Kärntner Caritasverbandes kooli õpilased ja
õpetajad , tutvusime üksteisega ning meid tervitas St.Andrä linnapea. Kooli direktor tutvustas
Austria koolisüsteemi. Kohal viibis ka Austria rahvuslik televisioon, millest tehtud kokkuvõtet oli
võimalik meil näha õhtustes uudistes.
Iga riigi esindajad kandsid ette oma kodutööd,
mille teemaks oli „Generatsioonid: elustiilid, vormid, regiooni elukultuur aastatel 1945-2010“.
Enamik koole oli ette valmistanud PowerPoint-esitluse; meie näitasime filmi, kuidas sel teemal koolis
näituse korraldasime. Meie film võeti väga hästi
vastu ja kuulsime palju kiidusõnu. Pärast lõunat
küpsetasid õpilased traditsioonilisi Carinthia küpsised ning valmistasid jõuluehteid, õpetajad külastasid sel ajal kohalikku kutsekooli.
Kolmapäeval külastasime lasteaeda, kus tegime
koos lastega soolataignast kingitused oma peredele ning mängisime lastega. Oli nii hea tunne, nagu

oleksime oma õdede ja vendadaga mänginud.
Neljapäeval käisime Klagenfurtis linnaekskursioonil ja külastasime vapihalli. Reedel külastasime
vanadekodu, seal ei tekkinud üldse tunnet, et tegu
oleks olnud hoolekandeasutusega, pigem nagu
kodu veidi vanematele inimestele. Hiljem toimus
lõpuüritus, kus saime sertifikaadid ja osalustunnistused. Kohal olid ka õpilasi majutanud pered.
See kohtumine andis teadmise, et igal põlvkonnal on oma tõekspidamised ning erinevad elukogemused, võimalused ja elamise viisid. Inimesi
tuleb aktsepteerida sellistena, nagu nad on. Ja
kindlasti on vaja õppida võõrkeeli, et ennast
võõras keskkonnas mugavalt tunda ja teiste inimestega suhelda.
Timea: „Mulle meeldis minu perekond väga.
Ema oli hästi sõbralik ja hooliv, isa samuti hästi
tore ja rõõmsameelne. Minu tuleku puhul oli
Valentina minu toa uksele kinnitanud eestikeelse
tervitussildi. Valentina oli hästi tore, jutukas, lahke
ja ilus. Kui meil oli õhtuti vaba aega, käisime tema
sõpradega kohtumas. Käisime veel tema venna
jõulupeol, mis oli omaette kogemus. Perekond sai
mulle väga kalliks ja oligi nagu mu päris perekond.
Ootan pikisilmi Valentina tulekut Eestisse.“

Astrid Böning-Nõlvaku ja Eike
Vellendi kontsert Sangaste lossis

V

ärske plaadi „Mõisnik ja lambrine“ välja andnud pärimusmuusikud Astrid Böning-Nõlvak
ja Eike Vellend annavad kontserdi reedel 25. jaanuaril algusega 18.30 Sangaste lossis.
Plaadile on pandud tosin lüürilist rahvalaulu, mille teemaks on mõisa ja küla vahelised
suhted pisut teisest vaatenurgast, kui neid tavaliselt nähakse. „Laulud, mis püüavad edasi anda
tundeid ja mõtteid kahest küljest – nii mõisa- kui talurahva silme läbi nähtuna,“ kirjeldab plaadil
viit eri pilli mängiv Astrid Böning-Nõlvak.
Astrid Böning-Nõlvak, kes plaadil laulab ning mängib kaht kannelt, karmoškat, mandoliini ja
parmupilli, on õppinud Pärnu Muusikakoolis ja lõpetanud Viljandi Kultuuriakadeemia rahvamuusika eriala. Ta on esindanud ansambli Neiokõsõ koosseisus 2004. aastal Eestit Eurovisiooni
lauluvõistlusel Istanbulis. Astrid töötab rahvamuusikaõpetajana Hiiumaal Käina Kaunite Kunstide koolis ja korraldab pärimusmuusikafestivali Hiiu Folk.
Eike Vellend, kes astub plaadil üles laulu ja viiulimänguga, on õppinud Kose Lastemuusikakoolis ja Georg Otsa nimelises Tallinna Muusikakoolis ning osalenud folkansamblis Pillipiigad ja
Eesti Noorte Viiulikooris.
Plaadi salvestuse taga on Jaane Lend ja Indrek Patte, kujunduse on teinud Kristjan Allik ning
fotod Toomas Tuul, Enn Sutting ja Timm Rannu.
Piletid on müügil Piletilevi müügikohtades ja kohapeal tund enne algust. Kuni 7aastased lapsed
pääsevad kontserdile tasuta.

Angela: „Perekond, kus ma elasin nädal
aega, oli minuga väga tore ja kena. Käisime
koos Jasmini venna, selle sõbra ja emaga bowlingut mängimas. Veel meeldis mulle Jasminiga
tädi huskydega jalutamas käia. Sain uusi tutvusi
ning palju kogemusi suhtlemiseks. See reis jääb
meelde mulle alatiseks! Austria on imeilus ja inimesed röömsameelsed. Ootan kevadet, et veeta
Jasminiga veel üks võrratu nädal .
Jääme kõiki sõpru ootama 8.-13. aprillini Eestisse!
ANGELA KÄÄRIK, TIMEA-HELEN TEDER

11. jaanuar 2013
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KUULUTUSED
KUULUTUSED
Küttepuude saagimine-lõhkumine
halumasinaga. Metsamaterjali ja
raieõiguse ost. Tel 5257628 www.
woodmerk.eu
Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Tel 5093 453;
7654 300
Müüa turbabriketti kojutoomisega.
tel. 5066684
Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd 56 866 157
Puka lasteaed võtab tööle alates
veebruarist tervishoiutöötaja 0,1
ametikohaga.Kontakt ja lisainfo
telefonil 76 92 343 ja e-mail nele.
bend@hotmail.com.
Tasuta kodumasinate äravedu (külmikud, pesumasinad, telerid jne).
Mob 5386 9008

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS
ootab huvilisi INGLISE ja VENE
KEELE KURSUSTELE. Oodatud
on nii algajad kui ka edasijõudnud.
Inglise keele tunnid toimuvad
Pühajärve koolis esmaspäeva
õhtuti õpetaja Ene Kelderi juhendamisel.
Vene keele tunnid on teisipäeva õhtuti õpetaja Olga Alova
juhendamisel.
Täpsem info tel 55 987 416,
e-post: solveig@natter.ee.

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:
Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

I kvartalis
7. ja 21. jaanuaril
4. ja 18. veebruaril
4. ja 18. märtsil

Rõngu
vallamaja juures
kell 9.30–10.30
Sangaste
Sangaste Rukkimaja parklas
kell 11.30–12.30

I kvartalis
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 19. veebruaril
5. ja 19. märtsil

Otepää
Külastuskeskuse ees

I kvartalis
kell 12.30–16.30
15. ja 29. jaanuaril
12. ja 26. veebruaril
12. ja 26. märtsil
kell 13.30–17.30
8. ja 22. jaanuaril
5. ja 19. veebruaril
5. ja 19. märtsil

KAANIRAVI
Pühajärve SPA-s

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Info 5271716

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Mare

Täname Merlet, Markot,
Jaani, Irjat jt. kes olid meie
leinas tegutsejad, kes aitasid
leevendada meie leina ja saatsid viimsele teele perepea

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

Ükski hea inimene ei kao jäädavalt,
ta elab neis, kes teda armastasid...

Kallist

REINHOLD PAAVOT

EhitusEST OÜ

KALJU NIITU.

506 7848

Pereliikmed

ehitusest@gmail.com

19.01.1928 – 13.06.2002

Tel 76 69 323
info@rukkimaja.ee www.rukkimaja.ee

mälestavad 85. sünniaastapäeval lesk, tütar Marika
ja poeg Olev peredega, õde Elve ja Uno.

Avaldame siirast kaastunnet Maiele
lastega abikaasa, isa, vanaisa

KALJU NIIDU
kaotuse puhul.
OÜ Karni-Voori kollektiiv ja Tiiu

Vaikses leinas langetame pea…

KALJU NIIT

03.12.1932-24.12.2012

HERTA LADVA

22.06.1918-28.12.2012

ANITA LAUMETS
21.03.1930-29.12.2012

LINDA ANTON

30.01.1926 - 31.12.2012

VALDOR MAALA
05.02.1953-04.01.2013

Mälestame armastatud õpetajat ja
klassijuhatajat

AITA LAUMETSA
Südamlik kaastunne tütrele.

Südamlik kaastunne poegade Aavo
ja Ra peredele kalli

Südamlik kaastunne Ra ja Aavo
peredele ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

HERTA LADVA

HERTA LADVA

kaotuse puhul.

Mälestame leinas kallist

HERTAT
ja avaldame südamlikku
kaastunnet omastele.

kaotuse puhul.

KALJU NIIDU
kaotuse puhul.

Su hellust, helget elutuld,
valu südames ei suuda matta muld.

Urmas, Ivi, Mari-Liisa, Arvo ja Silvia

Vana-Otepää külarahvas

Meie seast on lahkunud kallis ema,
vanaema, vanavanaema ja ämm

Südamlik kaastunne Maie Niidule
perega

Südamlik kaastunne Maiele ja tema
perele kalli abikaasa, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne oma esimesele muusikaõpetajale Arno Antonile
ema

22.06.1918 - 28.12.2012

KALJU NIIDU

KALJU NIIDU

surma puhul.

kaotuse puhul.

LINDA ANTONI

Otepää Kultuurikeskus

Aivar Nigol perega

Urmas ja Kaja peredega.

Kaido, Toomas, Priit

Mälestame head sõpra ja endist
kolleegi

Südamlik kaastunne Aavo Ladvale
perekonnaga kalli ema, vanaema
ja ämma

Südamlik kaastunne Aavole ja Rale
peredega ema

Südamlik kaastunne Aikile kalli

HERTA LADVA

Herta Ladva

HERTA LADVA

Südamlik kaastunne Arno Antonile

EMA
kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Leinavad oamksed

Mälestuste kauneid jälgi
meile Sinust hinge jäi.

ENDEL AARTI

ANITA LAUMETSA
Hilja, Anne, Linda, Viktor, Helmi,
Helmuth, Heli ning Margus ja
Rainar peredega.

MEELIS ZOOBERI

Sügav kaastunne Maiele abikaasa

Rein, Eda, Maila, Angela ja Alar
peredega.

Eha laste peredega

Ükski hea inimene
ei kao jäädavalt,
ta elab neis,
kes teda armastasid.

kaotuse puhul.

Otepää Keskkooli 41. lend.
Südamlik kaastunne Sirjele,
Kaarlile, Juhanile, Markole kalli
poja, venna ja isa

Südamlik kaastunne Aikile perega.
Elve, Alvar, Maia, Tiit, Ilmi, Valdur,
Eha ja Linda.

ema

mälestavad tema 85. sünniaastapäeval
lesk ja lapsed peredega.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Kaima, Malle ja Vaike

Malle perega

OG 49. lend

Avaldame kaastunnet Arnole ema

Avaldame sügavat kaastunnet
Maiele ja Andrusele perega kalli
abikaasa, isa, vanaisa, äia

Südamlik kaastunne Arnole ema
kaotuse puhul.

LINDA ANTONI

KALJU NIIT

LINDA ANTON

surma puhul.

03.12.1932-24.12.2012
kaotuse puhul.

Otepää Muusikakool

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Pühajärve Puhkpilliorkester
Rõngu Pasunakoor
Otepää Vanamuusikaansambel

Mälestame endist matemaatikaõpetajat ja südamlik kaastunne
Aiki perele

ANITA LAUMETSA
kaotuse puhul
Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

09.01.1928 - 08.05.2011

Mälestame endist õpetajat

ANITA LAUMETSA

Mälestust Sa hella väärid,
väärid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi,
meil hinge Sinust jäi.

Mälestame kallist naabrinaist

ANITA LAUMETSA

Avaldame kaastunnet lähedastele.

Sügav kaastunne Aikile perega.

Pühajärve koolipere

Alma ja Aino ning Marge, Kalmer ja
Terje peredega.
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Agu Kivi 80. sünniaastapäeva tähistamine
Otepää Exlibrise Klubi tuletab meelde, et 26. jaanuaril 2013. aastal oleks meie tuntud ekslibrist saanud
80aastaseks. Seoses sellega kordame veelkord arve numbrit, kuhu saate oma panuse anda Agu mälestuseks temale nimelise pingi tarvis. Pingi tahame avada 26.01.13. Summa suurus pole nii oluline, kui seda on
Agu tegevuse väärtustamine. Annetused algavad ju tavaliselt 1-2 eurost! Arve nr on: Pühajärve Haridusselts, 22105628601, KIVI.
Jälgige ka reklaami 26. jaanuaril toimuva Agu Kivi 80-ndale sünniaastapäevale pühendatud konverentsi
kohta, mille korraldajateks on Otepää Vallavalitsus, Otepää Exlibrise Klubi ja Pühajärve Haridusselts.
Otepää Exlibrise Klubi nimel ENE KELDER

Suvine Oti pubi Otepää Rahvasprint 2012 pälvis Eesti Autospordiliidu kõrge tunnustuse
28. juulil leidis aset Otepääl ja Palupera valla teedel Otepää Rahvasprint, mis oli EAL
rahvasprindi karikavõistluste üks etappe. Otepää Rahvasprint 2012 nimisponsor oli
Oti pubi. Rahvasprint on kiirusvõistlus, mis viiakse läbi ralli lisakatsetele sarnastel ja
üldiseks liikluseks suletud teedel. Otepää Rahvasprint 2012 võistlusrada asus Palupera
valla teedel ja autode hooldusala Otepää keskväljakul.
Otepää rahvasprindil asus võistlustulle ühtekokku 88 sõitjat. Arvestus peeti kaheksas
erinevas võistlusklassis. Otepää Rahvasprindi puhul oli tegu autospordiüritusega, mille
juurde kuulus ka õhtune ja öine meelelahutus. Lisaks toimusid võistlusele järgneval
päeval võistkondlikud rallimeeste meistrivõistlused Disc Golf-is.
Detsembri alguses toimunud EAL Rahvaspordi hooaja lõpetamisel hinnati MTÜ
S.M.A. Racing poolt korraldatud Otepää Rahvasprinti väga kõrgelt ning see valiti
kõige paremini korraldatud rahvasprindi etapiks aastal 2012.
Otepää Rahvasprint korraldajad tänavad toetajaid, kes andsid hindamatu panuse
Eesti parima rahvasprindi etapi korraldamiseks: Eco Oil OÜ, GMP Clubhotel, Villa
Müllerbeck, Pühajärve SPA & Puhkekeskus, Mellex Auto ja Fixus, Red Bull, AS Liviko
ja Freixenet, A.Le Coq, Coca Cola, Lihatööstus Arke, ööklubi Comeback. Suure
panuse andsid ürituse toimumiseks AS Aasta Auto ja Otepää Rahvasprint nimisponsor Oti pubi.
SIIM KALDA

42. Tartu Maratoni programm saab avalöögi
Kutsume suusasõpru osalema Tartu Maratoni ühistreeningul ja FIS
World Snow Day tähistamisel. Mõlemad üritused toimuvad 20. jaanuaril
– FIS World Snow Day kell 11.00 ja ühistreening 12.00.
Ühistreening Tehvandi-Matu-Tehvandi on mõeldud kõikidele suusasõpradele, et üle vaadata üks osa Tartu Maratoni rajast ja nautida
üheskoos mõnusat talvepäeva. Tule kohale ja suusata koos teistega!
World Snow Day on pere pisematele, et ka nemad saaksid suusatamisest ja lumest rõõmu tunda. Lastega lustivad Tartu Suusahullude treenerid ning kohal on ka Suusabuss, kust saab lastele laenutada suuski
(kokku ca 40 paari). Oodatud on lapsed igas vanuses.
Mõlemad üritused on kõikidele huvilistele tasuta, asukohaks Tehvandi Spordikeskuse staadion.
Lisainfo: www.tartumaraton.ee
Otepääl toimub jaanuari viimasel reedel
esimene Valgamaa talveöölaulupidu
25. jaanuaril kell 20 toimub Pühajärve laululaval Eesti esimene talveöölaulupidu.
Valgamaa Talveöölaulupidu 2013 pakub
vaheldust traditsioonilistele Otepää talispordivõimalustele ning muudab talve
värvikamaks ja atraktiivsemaks. Omalaadne
laulupidu kooride ja publiku osavõtul aitab
rikastada Valgamaa ühisüritusi ning aitab
kaasa maakonna maine parandamisele.
Valgamaa Talveöölaulupeo kavas on kaksteist tuntud talveteemalist laulu. Margit Tali,
Valgamaa Talveöölaulupidu 2013 korraldaja
sõnul valiti laulud, mida enamik inimestest
teab ja oskab neid kaasa laulda.
Valgamaa Talveöölaulupeo korraldajad
Siim Kalda ja Margus Mäll möönavad, et
ürituse vastu on suur huvi ning kokku oodatakse esimesel aastal laulma kuni pooltuhat
inimest. Jaanuari viimasel reedel tuleb
arvestada võimaliku külmakarge talveõhtuga
ning seetõttu on esimene talveöölaulupeo
umbes tunnine.
Talveöölaulupeole on oodatud muusikahuvilised üle Eesti. Korraldajad kutsuvad
kõiki huvilisi üritusel kaasa lööma. Laulupidu
algab mõnesajameetrise rongkäiguga Pühajärve lauluväljakule. Lisainformatsioon on
leitav facebook.com/talvelaulupidu.
Üritust toetab Kohaliku omaalgatuse programm. Valgamaa Talveöölaulupidu 2013 on
kõigile tasuta.

Head Otepää piirkonna
saunaomanikud!
Kutsume teid osalema Saunamaratonil oma
kuumaksköetud sauna ja jahedate tiikidega 10.
veebruaril 2013.
Täpsem info: Sirje Ginter 509 7795 sirje.
ginter@otepaa.ee.

