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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Euroopa saunamaraton Otepääl ootab saunahuvilisi

Otepääl toimub nädalavahetusel rahvusvaheline 
kelgukoeraspordi suurvõistlus ”Jälg 2013”

Saksa keele olümpiaadi Valgamaa 
piirkonnavoor 
   Meie piirkonna parimad:
10. klass  
II koht Gertrud Aasaroht - Otepää G, õp. 
Egle Tintse
11. klass  
II koht Liisa Kalve - Otepää G, õp. Egle 
Tintse
12. klass  
I koht Triinu Aasaroht - Otepää G, õp. 
Margot Keres (töö saadeti Tallinnasse 
olümpiaadi žüriile).

Geograafiaolümpiaadi eelvoor 
   Meie piirkonna parimad:
7. klass 
I koht Isabel Mae - Otepää G, õp. Ülle 
Kümmel
III koht Maris Turb - Otepää G, õp. Ülle 
Kümmel
8. klass 
I koht Markus Punnar - Otepää G, õp. Ülle 
Kümmel
II koht Karoliina Kruusmaa - Otepää G, 
õp. Ülle Kümmel
III koht Gerly Zujev - Otepää G, õp. Ülle 
Kümmel
9. klass 
I koht Silvia Luup - Otepää G, õp. Ülle 
Kümmel
III koht Maris Sala - Otepää G, õp. Ülle Kümmel

   Geograafiaolümpiaadi Valga eelvooru 
iga vanuserühma kolm paremat tööd 
saadeti Tartusse geograafiaolümpiaadi 
žüriile.

OT Valga maavalitsuse andmetel

Saunamaratoni peakorraldaja, Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter 
ütles, et saunamaraton toimub juba neljandat korda ja huvi ürituse 
vastu on olnud suur. Eelmisel aastal osales 449 saunalist, kes pidid 

läbima 15 erinevat sauna. Lemmiksaunaks valisid võistlejad Sokka suit-
susauna, lisaks sellele pälvisid saunaliste tunnustuse Cantervilla lossi saun 
ja Metsatu saun. Euroopa Saunamaraton Otepääl kuulutati 2012. a pari-
maks turismiürituseks Valgamaal.
   Saunamaratoni start antakse Pühajärve Spa&Puhkekeskusest kell 12.00. 

Start on avatud kuni kella 13.00ni. Finiš on avatud kell 18.00ni Nuustaku 
pubis. Samas toimub ka kokkuvõtete tegemine ja autasustamine.
   Selle aasta võistluste reeglites on mõningad muudatused. „Võistkond on 

4liikmeline, paremusjärjestuses arvestatakse ainult 4liikmelisi võistkondi,“ 
selgitas Sirje Ginter. „Võistkond saab stardipaigas saunade orienteerumis-
kaardi ja saunakaardi, kuhu tuleb võtta saunaomanike kinnitused saunas-
käigu kohta. Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähe-
malt 3 minutit.“
   Lisaboonust (aja vähendamine) annab saunalistele jääaukude, kümblus-

tünnide ja muu saunaomanike poolt välja pakutud atraktsioonides ja mee-
lelahutuses osalemine. Lühima ajaga kõik saunad, jääaugud ja tünnid 
läbinud võistkond on võitja. Finišisse jõudes tagastatakse saunakaart. Sau-
nalised kinnitavad oma allkirjaga, et nende tervis lubab saunatada. Tur-
valisel liiklusel hoiab silma peal politsei - saunamaratoni korraldajate hea 
koostööpartner. Ka sellel aastal saavad võistlejad valida oma lemmiksau-
na.
   Saunamaratoni korraldavad Otepää Kultuurikeskus ning Otepää piir-

konna saunaomanikud. Toetavad kõik osalevad saunaomanikud, Otepää 
vald, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
   Võistkondade eelregistreerimine kuni 9. veebruarini 2013 e-posti aad-

ressil: saun@otepaa.ee. Ei registreerita alaealisi ilma täiskasvanud saatja-
teta. Eelregistreerimisel märkida võistkonna nimi ja liikmete nimed. 
   NB! Tutvu kindlasti ka võistluste reeglitega! Täiendav info: Sirje Ginter, 

509 7795.
   Eelmisel aastal anti välja kaks esikohta, need said võistkonnad Purõja 

Pini ja Maksumaksjad. Teise koha pälvis võistkond Lumeabi24 ja kolman-
da võistkond Leili Lembese. Korraldajad andsid eriauhinna naiskonnale 
Lämma Naasõ. Lemmiksaunu valisid saunalised ise. Selle tiitli sai Sokka 
suitsusaun, talle järgnesid Cantervilla puuküttega soome saun ja Metsatu 
leilisaun.
  Fotod 2012. aasta saunamaratonist: http://www.otepaa.ee/pildialbum/

category/138-saunamaraton2012.

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Võistluse korraldaja, MTÜ Eesti 
Kelgukoeraspordi liidu juhatu-
se liige Johanna Laak sõnas, et 

kelgukoeraspordi võistluse „Jälg 2013” 
eesmärk on täiendada talviste ürituste 
nišši ning muutuda oluliseks meelela-
hutuslikuks, spordi- ja rahvaürituseks 
Otepääl.
   “Võistlusega tahame populariseerida 

kelgukoerasporti nii eesti- kui välismaa-
laste seas, tutvustada koeraga aktiivse 
sportimise võimalusi nii olemasoleva-
tele, aga ka tulevastele sportlikke elu-
viise harrastavatele koeraomanikele,” 
selgitas Johanna Laak. “Suurvõistluse 
korraldamise eesmärgiks on tõsta Eesti 
maailma kelgukoeraspordi kaardile, 
tuua Eestisse veel rohkem maailmatase-
mel kelgukoeraspordi alade tippvõistle-
jaid ning luua soodne pinnas Eesti kel-
gukoeraspordi rahvuskoondise osale-
misele 2018. aasta taliolümpiamängude 
näidisalade programmis.
   Rahvusvahelist kelgukoeraspordi 

võistlust “Jälg 2013” korraldav rahvus-
lik Eesti Kelgukoeraspordi Liit (EKSL) 
lähtub võistluse läbiviimisel Rahvusva-
helise Kelgukoeraspordi Liidu (IFSS 
– International Federation of Sleddog 
Sports) normatiividest. Võistluse pea-

kohtunikuks on IFSS volituste ning 
akrediteeringuga kelgukoeraspordi koh-
tunik pr. Izabella Zsmurlo Poolast.
   Mõlemal võistluspäeval avatakse staa-

dion publikule kell 10.00, avatseremoo-
nia algab kl 10.15 ning keskpikamaa dis-
tantsi start antakse kell 11.00.
 Infot võistluse kohta saab ametlikul 

kodulehel: www.otepaasleddograce.eu.
  Seoses rahvusvahelise kelgukoeraspor-

di võistluse “Jälg 2013” toimumisega 
26.-27.01.2013. a kehtivad nii Otepää 
valla kui ka Tehvandi Spordikeskuse 
suusaradade ja rajatiste kasutamisel all-
järgnevad piirangud:

   1. L.,26.01 kell 8.00 - P.,27.01 kell 
17.00 on suletud tavakasutuseks Teh-
vandi staadion, staadioni lasketiir, laske-
tiiru staadion ja staadione läbivad suus-
arajad ning 10km Tehvandi matkarada 
ja Ansomäe lasketiir. Suusatreeningu-
teks on avatud Tehvandi 4 km treenin-
graja 3 km osa algusega Kunimäe pla-
toolt (laskumine ja tõus suusastaadionilt 
on suletud!). Pääs rajale staadionilt on 
suletud ja autode parkimiseks sobib 
Tehvandi peahoone ülemine parkla!
   2. L.,26.01 ja P.,27.01 kell 10.00 - 16.00 

on suletud tavakasutuseks Otepää vallas 
Tehvandi-Munamäe kergliiklustee suus-

arada, Pühajärve-Kääriku kergliiklustee 
suusarada, Kekkose 14 km suusarada 
Käärikul, Kääriku 1-5 km suusarajad ja 
Tartu Maratoni rada Tehvandilt- Hari-
mäeni. Suusatada saab nimetatud aja-
vahemikul Tartu Maratoni rajal Hari-
mäest Elvani.
   3. R.,25.01 kell 8.00 - P.,27.01 kell 

16.00 on suletud tavakasutuseks 
Otepää-Kuutsemäe avalik mootorkel-
gurada Tehvandi-Munamäe-Pühajärve 
lõigul.
   4. R.,25.01 kell 8.00 - P.,27.01 kell 

17.00 on suletud autode parkimiseks 
Tehvandil Tartu Maratoni raja ääres 
asuv autode parkla.
   5. L.,26.01 ja P.,27.01 kell 11.00 - 

16.00 kehtivad liikluspiirangud Otepää 
ümbruskonna maanteedel võistlusra-
ja ületuskohtadel. Radade ületamine 
on lubatud vastavalt reguleerijate kor-
raldustele.
   Võistluse pealtvaatajatele on kasuta-

da Tehvandi staadioni suurparkla!
   Vabandame võimalike ebameeldi-

vuste pärast, kuid enda ja võistlejate 
ohutuse huvides palume piirangutest 
kinni pidada !

MONIKA OTROKOVA

10. veebruar toob Otepääle palju 
suusasõpru, et üheskoos läbi viia 42. 
Tartu Maratoni peaproov. Tartu Maratoni 
radadel toimuvad samal päeval 2. Tartu 
teatemaraton, Tervis Plussi 12. Tartu 
Maratoni naistesõit ja 42. Tartu Maratoni 
avatud raja 63, 31 ja 16 km sõidud.
   2. Tartu teatemaraton on mõeldud 
kõikidele neljaliikmelistele kollektiividele, 
kellele meeldib suusatamine ja kes taha-
vad üheskoos midagi põnevat ette võtta. 
Teatemaratoni kõige pikem distants on 20 
km, ülejäänud kolm juba alla 20 km, mis 
tähendab seda, et vahetused saab jagada 
vastavalt iga meeskonnaliikme vormile 
ja tahtmisele. Tervis Plussi 12. Tartu 
Maratoni naistesõidule on oodatud kõik 
naised, kuna 16 km pikkune distants on 
jõukohane kõikidele, kellele suusatamine 
rõõmu pakub. Sõit läheb Palult Elvasse, 
mis tähendab, et kõik naised finišeerivad 
samas kohas, kus nädal hiljem 42. Tartu 
Maratoni võitja.
   Avatud raja sõidud on ideaane võimalus 
neile, kes soovivad enda vormi, rada 
ja varustust enne maratoni põhipäeva 
testida. Samuti on avatud rajale oodatud 
kõik uisutehnika sõbrad, sest avatud rada 
võimaldab sõita Tartu Maratoni rajal nii 
klassika- kui ka uisutehnikas. 42. Tartu 
Maraton sõidetakse aga klassikatehnikas.
   Kuna liiklus Tartu Maratoni raja piirkon-
nas on 10. veebruaril tavalisest tihedam, 
siis kutsuvad korraldajad kõiki liiklejaid 
tähelepanelikkusele ja mõistvale suhtu-
misele.
   Lisainfo registreerimise kohta leiab 
Klubi Tartu Maraton kodulehelt www.
tartumaraton.ee.

GREETE KEMPEL, MTÜ Klubi Tartu Maraton

10. veebruaril toimub 42. 
Tartu Maratoni peaproov

Talvepealinnas Otepääl toimub 10. veebruaril sauna-
orienteerumise võistlus – Euroopa Saunamaraton.
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Otepää Vallavalitsuses
18.01.2013

 Anti S.M.A. Racing MTÜle (registrikood: 80337995, 
asukoht: Munamäe 14-9, 67403 Otepää linn, Otepää vald) 
luba korraldada Otepää vallas Pedajamäe külas 19.01.2013. 
a kell 09.00 kuni kell 17.00 avalik autospordiüritus Otepää 
Lumerada 2013.

16.01.2013

 Väljastati Imre Jakobson taotlusel kasutusluba Otepää 
vallas Otepää linnas Palupera tee 35a kinnistul (katastri-
tunnus 55601:001:0480) asuvale rekonstrueeritud ela-
mule.

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Tõutsi külas Verniku AJ 0,4kV ÕL F2 
rekonstrueerimiselektriprojekti koostamiseks.

 Otsustati mitte algatada Otepää vallas Otepää linnas 
Kopli tn 1 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine.

 Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 64 
eurot.

 Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384 eurot.

 Määrata ühele isikule matusetoetust summas 128 
eurot.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 11 isi-
kut.

 Tunnistati kirjalik enampakkumine ja kordusenampak-
kumine nurjunuks Tartu Maakohtu kinnistusosakonna 
Valga jaoskonna järgi kinnistusregistrisse kantud kinnisas-
jade osas: 1. registriossa nr 2243840 kantud kinnistu Pilkuse 
vallamaja; 2. registriossa nr 1376340 kantud kinnistu Vana-
Kooli; 3. registriossa nr 2294640 kantud kinnistu Pühajärve 
tee 14. Otsustati hinnata nimetatud kinnisasjad alla, mää-
rata kordusenampakkumise läbiviimiseks alghinnad ja 
korraldada kordusenampakkumine.

 Eraldati kultuuriürituse toetust alljärgnevatele kultuu-
riühingutele: 1.MTÜ Otepää Üritused Valgamaa talveöö 
laulupidu korralduskuludeks 100 eurot. 2. MTÜ Pühajärve 
Haridusselts kunstnik Ago Kivi 80. sünniaastapäeva tähis-
tamise korralduskuludeks 112 eurot.

09.01.2013

 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-
mused Otepää vallas Otepää linn Munamäe tn 7 kinnistule 
elektriprojekti koostamiseks.

 Kinnitati Kaitseministeeriumi taotlusel projekteeri-
mistingimused Otepää vallas Pilkuse külas Väike-Juhani 
kinnistule (katastritunnus 63602:003:0005) elamu ehitus-
projekti koostamiseks.

 Väljastati Eve Mahhov ja Ivo Mahhov ehitusluba Otepää 
valla Vana-Otepää külas Krepi maaüksusel (katastritunnus 
63602:001:0041) ehitise (autovarikatus-kuur) püstitamiseks. 
Väljastati Eve Mahhov ja Ivo Mahhov ehitusluba Otepää 
valla Vana-Otepää külas Krepi maaüksusel (katastritun-
nus 63602:001:0041) ehitise (elumaja) rekonstrueerimiseks. 
Väljastati Eve Mahhov ja Ivo Mahhov ehitusluba Otepää 
valla Vana-Otepää külas Krepi maaüksusel (katastritunnus 
63602:001:0041) ehitise (saun-väliköök) püstitamiseks.

 Kinnitati Heino Kikkas taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Kaarnaoru 
kinnistule (katastritunnus 63602:001:0171) üksikelamu 
ehitusprojekti koostamiseks.

 Määrati ühekordne toetus 81 eurot.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 33 isi-
kut.

 Määrati sünnitoetust kahele isikule kogusummas 768 
eurot.

 Jäeti rahuldamata seitse korraldatud jäätmeveoga lii-
tumisest vabastamise taotlust.
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Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka 
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. veebruaril.

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

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

O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO

DETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Tunnustati maakonna parimaid 
kultuuri- ja sporditegelasi

Robin Mathias Hõrak  10. jaanuaril

Keskkonnamõju strateegilise hin-
damise (KSH) mittealgatamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 16.01.2013.a istungil kor-
raldusega nr 2-4-20mitte algatada Otepää vallas Otepää 
linnas Kopli tn 1 kinnistu detailplaneeringukeskkon-
namõjude strateegiline hindamine. 
   Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää 
Vallavalitsus. Planeeringuala hõlmab Kopli tn 1 kinnis-
tut (katastritunnus 55601:004:0360). Detailplaneeringu 
eesmärgiks on ehitusõiguse määramine pereelamu-
ärihoone ja abihoonete ehitamiseks. Krundi kasu-
tamise soovitud sihtotstarbed on pereelamu maa 
(EP 75%) ning kontori- ja büroohoone maa (BB 25%). 
Detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut, kuna 
säilib krundi põhiostarve ning üldplaneeringuga on 
lubatud krundile määrata kõrvalotstarve 30 % ulatu-
ses.   
   Detailplaneeringuga soovitakse ehitada 2-korruselist 
elamut koos büroopinnaga ja abihooneid (auto vari-
katus-kuur ja kasvuhoone). Parkimine lahendatakse 
omal krundil. Planeeritava ala suuruseks on 1948 m². 
Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaoleva-
test andmetest ei kaasne planeeritava tegevusega olulist 
keskkonnamõju ning KSH algatamine ei olevajalik.
   Keskkonnaametiga on otsus kooskõlastatud. 
Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää 
Vallavalitsuses tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike 
Teadaannete lehel alates25.01.2013 (Enelin Alter, enelin.

alter@otepaa.ee, 7664820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hin-
damise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 
6.

Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna 
kinnistute detailplaneeringu kesk-
konnamõju strateegilise hindamise 
(KSH) programmi heakskiitmine 

Detailplaneeringu programmi avalik väljapanek toimus 
29.10-13.11.2012.a. Programmi kohta sai ettepanekuid, 
vastuväiteid ja küsimusi esitada 19nda novembrini. 
Avalikul väljapanekul ettepanekuid, vastuväiteid ja 
küsimusi ei esitatud. Programmi avalik arutelu toimus 
26.11.2012 kell 16.30 Otepää Vallavalitsuses. Arutelu tut-
vustati alternatiivide valikut ning räägiti menetlustoi-
mingutest.
   Poslovitsa-Soo ja Poslovitsa-Ranna kinnistute detailp-
laneeringu eesmärk on kinnistule puhkemajade välja-
ehitamise ja avaliku kasutusega supluskoha rajamise 
võimalikkuse väljaselgitamine, maa sihtotstarbe muut-
mine, ehitusõiguse määramine ja Pühajärve ehituskee-
luvööndi vähendamine.
   Keskkonnaamet andis heakskiidu KSH programmile 
17.01.2013. a kirjaga nr PVV 6-8/12/325-10. 
   Info: Enelin Alter,enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

04.01.2013

 Määrati 100-protsendiline kooli- ja lasteaiatoidu toetus 
üheksale vähekindlustatud perede lastele ja 50-protsendi-
line kooli- ja lasteaiatoidu toetus 27-le vähekindlustatud 
perede lastele.
 Määrati kolmele isikutele matusetoetust kogusummas 

384 eurot.
 Määrati sünnitoetust kahele isikule kogusummas 768 

eurot.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Raudsepa külas Kotre-Lubjasaare 
kinnistul elektriprojekti koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek Imre Jakobsonile väikeehi-

tise (abihoone) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Otepää 
linn Palupera tee 35a (katastritunnus 55601:001:0480).

 Väljastati Kiido Levinile ehitusluba Otepää valla 
Otepää linnas Kase tn 3 maaüksusel (katastritunnus 
55601:007:1680) ehitise (elumaja) püstitamiseks.

 Peeti võimalikuks jagada Mõtsa Pika katastriüksus 
(katastritunnus 63602:001:1980, registriosa nr 1699840) 
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele.
 Muudeti Pühajärve Vallavalitsuse 25.11.1996. a kor-

ralduse nr 112 „Õigusvastaselt võõrandatud maa tagasta-
mine” motiveerivat osa.

Iga aasta alguses annavad miljonid inimesed 
kogu maailmas ohtralt lubadusi – hakkan trenni 
tegema, leian armastuse, saan paremaks inime-
seks, teen oma suhted korda jne.
   Et neid lubadusi oleks kergem täita, tuleb 

appi Rakvere Teater: kolmapäeval, 20. 
veebruaril kell 19 toimub Otepää kultuurikes-
kuses humoorikas eneseabi-etendus „Elu ja 
kuidas sellega toime tulla“.
   Maailm jaguneb teatavasti meesteks ja nais-

teks. Muusikalises lavastuses püütaksegi leida 
vastust küsimusele, kuidas elus hakkama saada, 
kui pead end pidevalt vastassugupoolele mõis-
tetavaks tegema. Naised on ju teadupoolest 
Veenuselt ja mehed Marsilt ning tee teineteise-
ni on tihtipeale pikem kui teisele planeedile.
   Mõned suved tagasi otsustasid Rakvere Teatri 

Rakvere Teatri eneseabihuumor Otepääl
näitlejad Eduard Salmistu, Toomas Suuman, 
Margus Grosnõi, Peeter Rästas, Maarika 
Mesipuu, Natali Lohk ja Helgi Annast lavasta-
ja Üllar Saaremäe juhtimisel, et on aeg see tee 
lühemaks teha ning asusid eneseabiraamatutest 
lahendust otsima. Tulemuseks on hoogne ja elav 
koolitus, mida liigendavad laulu- ja muusika-
numbrid. Iga etendus sünnib tihedas koostöös 
vaatajatega ning on alati eelnevaist pisut erinev. 
Või nagu ütleb lavastaja Saaremäe: „Lisaks iga-
vikulistele teemadele püüame olla ka päevaka-
jalised. See lavastus on neile, keda huvitab, mis 
toimub nende sees ja ümber. Vanusepiire pole 
ning usun, et me kõnetame kõiki.“
   Pilet 8/10 €. Piletid müügil Otepää Kultuu-

rikeskuses E-R kell 9.00-15.00 ja Otepää Turis-
miinfokeskuses.     Info: 7655212, 5804 3215.

Öelda lihtsalt tänu Sinu pikkade tööaastate eest 
oleks ilmselgelt vähe. Tean seda oma tööaegadest, 
mil nägin ja kogesin Sinu töid ja tegemisi nii Püha-
järve vallas kui ka Otepää linnavalitsuses. Kuulsin 
paljude kaaselanike suust, mida tähendab ühes 
väikeses maapaigas ametnik, kes kõiki teab ja tun-
neb. Üksnes humanitaarabisaadetised leidsid Sinu 
teadmistele toetudes just selle küla, maja või pere, 
kus abi kõige enam vajati.
   Julgen väita, et süda on Sul õige koha peal. Ehk 
peenemalt öeldes: Sul on empaatiavõimet, mida 
igaühele pole hälli kaasa pandud. Kõigele lisaks: 
teadmised, tööoskus ja kannatlikkus vanuritega 
suhtlemisel. See kogemus on mul omast käest, kui 
tervise halvenedes pidin täitma arstliku komisjoni 
jaoks pika-pika küsimustiku. Sinu abita oleksin büro-
kraatiaseina ees varisenud!
   Nägin sedagi, kuidas Sa endast nooremaid kollee-
ge olid võimeline abistama või asendama. Egà s Sa 
ometi sellega oma tervisele liiga ei teinud? 
   Vahetut kohanemist töövabasse aega sisenemisel, 
rõõmurikkaid aastaid oma noorperedega koos olles 
ja neile kaasa mõeldes.

AILI MIKS
Sinust tunduvalt vanem otepäälane

Avalik tänukiri 
Helgi Hõbejärvele

18. jaanuaril anti Valga Kultuuri- ja Huvialakes-
kuses üle Valgamaa Spordiliidu ja Eesti Kultuur-
kapitali Valgamaa ekspertgrupi 2012. aasta pree-
miad. Otepäält pälvisid preemiad mitu teokat 
inimest.
     Aastapreemia spordi valdkonnas:
Ants Orasson, spordiklubi Oti Zahkna Team 

treener,
Grete Gaim, laskesuusataja, spordiklubi Oti 

Zahkna Team.
Lootustandev noor:
Triinu Aasaroht, laulja, koorimeister Otepäält 

mitmekülgse aktiivse muusikalise tegevuse eest.

    Valgamaa edukad spordis 2012. a.
Tüdrukud B-vanuseklass
Edukaim Anette Veerpalu – murdmaasuusata-

mine Karupesa Team. 
Tüdrukud A vanuseklass
II koht Maarja Maranik – laskesuusatamine, 

orienteerumissuusatamine, Otepää spordiklubi, 
Oti spordiklubi Zahkna Team, 
III koht Silvia Luup – laskesuusatamine Oti 

spordiklubi Zahkna Team. 
Poisid A vanuseklass
Edukaim Andreas Veerpalu – murdmaasuus-

atamine, Karupesa Team, 
II koht Andres Saal – orienteerumine, Otepää 

Spordiklubi, 
III koht Siim Lehismets – murdmaasuusatami-

ne Karupesa Team.
Tüdrukud juunioride vanuseklass
Grete Gaim – laskesuusatamine Oti spordiklubi 

Zahkna Team. 
Poisid juunioride vanuseklass
Siim Paalo – lumelauakross, BX Klubi.
Naised
Edukaim Triin Ojaste – murdmaasuusatami-

ne, Karupesa Team. 
Mehed
Edukaim Karl-August Tiirmaa – suusahüp-

ped ja kahevõistlus, Otepää spordiklubi, 
II koht Morten Priks murdmaasuusatamine, 

Karupesa Team.
Naised veteranid
III koht Liivi Parik – orienteerumine, Otepää 

spordiklubi. 
Mehed veteranid
Edukaim Tõnu Ainsoo – kergejõustik, Val-

gamaa spordiveteranide Selts. 
Võistkonnad
Naised - Karupesa Teami 3 x 5km teatesuus-

atamise naiskond (Anette Veerpalu, Triin 
Ojaste, Katrina Ojavee).
Mehed - Karupesa Teami 3 x 10km teate-

suusatamise meeskond (Jaak Mae, Andres 
Kollo, Eeri Vahtra).
Eriauhinnad
Noored üllatajad:
Erik Sume ja Carmen Piho mäesuusatamine 

– mäesuusaklubi Väike-Munamägi, 
Spordiperekond - Perekond Ojaste (Kalju, 

Tanel, Triin, Teiloora ja Taavi Ojaste).
Treenerid
Ants Orasson – laskesuusatamine, Oti spor-

diklubi Zahkna Team. 

Vabandan
Eelmises Otepää Teatajas on kahjuks viga artiklis 
„Agu Kivi 80“ arve numbris. Aitäh kõigile, kes sellest 
teada andsid. Õige nr on 221056286013.
   Vahur Kersna teatas, et ta on „Pingi“ saated edasi 
lükanud lumeta ajale. Jälgige ajalehes ilmuvat infot 
selle kohta.

ENE KELDER

Otepää Veevärk annab teada:
Konkurentsiamet kinnitas uued vee ja kanalisatsiooni 
hinnatariifid:

1. Tasu võetud vee eest – 0,927 eurot /1 km³+ km 
20%
2. Tasu reovee ärajuhtimise ja puhastamise eest 
- 1,607 eurot/1 km³+km 20%

Uued vee ja kanalisatsioonitariifid hakkavad kehtima 
alates 01.03.2013.
Soojatariifid 2013. aastal ei muutu.

AS Otepää Veevärk

AMETLIK INFO
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

NOORTEÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses

27. jaan. kell 11.00 Käsitööring. Kõlavöö tegemine. Kaasa võt-
ta kõlad (10 tk), 3-kordset mitut värvi villast lõnga, 3-kordset 
linast niiti. Info: Ene 5615 3357

   5. veebr. kell 18.00 Kudumise jätkukursus. Korraldab MTÜ 
Karukäpp.Info: 527 6551 Mari Mõttus

14. veebr. kell 19.00 Kontsert – Puhkpillikvintett Estica. Pilet 
5/3 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses E-R kell 9.00-
15.00 ja Piletilevis. Info: 765 5212

15. veebr. kell 19.00 Kontsert – KIHNU VIRVE 
PEREANSAMBEL.  Pilet 8 €. Piletid müügil Otepää kultuuri-
keskuses E-R kell 9.00-15.00.  Info: 765 5212, 5804 3215.

16. veebr. kell 19.00 Peotantsukursus algajatele Veiko Ratase 
juhendamisel.  Pilet 6 € (hind sisaldab pääset 20.00 algavasse 
tantsusalong). Info: 765 5212.

16. veebr. kell 20.00 Tantsusalong. Tantsuks mängib Pärtin 
Band. Veiko Ratase juhendamisel tantsime foxtrotti. Avatud 
kohvik. Pilet 5 €.

19. veebr. kell 18.00 Kudumise jätkukursus. Korraldab MTÜ 
Karukäpp.Info: 527 6551 Mari Mõttus

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

21. veebr. kell 18.00 Luuleõhtu „Isamaa ilu hoieldes“. 
Pühendatud EV 95. aastapäevale.   Ene Pooland, Laine 
Pullerits. Korraldavad Otepää Naisselts ja Otepää 
Linnaraamatukogu.

Kino
31. jaan. kell 19.00 „Pii elu“.  Draama, seiklus. Alla 12 a. mit-

tesoovitatav! Pilet 1,60 €.
 Uskumatute sündmuste keskmes on noor poiss ebatavalise 

nimega Pii, kes on ühes oma perekonna ning perele kuulu-
vate loomaaialoomadega teel Indiast Kanadasse, et alustada 
võõral maal uut elu. Pikal mereteel tabab aga kaubalaeva 
katastroof, mille Pii ainsa inimhingena üle elab. Temaga 
alustab samas päästepaadis pikka teed pääsemise poole ka 
kahesajakilone Bengali tiiger nimega Richard Parker... Esiti 
on nende kahe pääsenu omavahelised suhted arusaadavatel 
põhjustel küllaltki teravad, kuid aja möödudes hakkab poisi ja 
tiigri vahel tekkima uskumatu, sõnuseletamatu side...

Filmi pikkus: 2h 07 min

26.-27. jaan.     Tehvandi Rahvusvaheline kelgukoeraspordi 
võistlus „Jälg 2013“

 Eesti Kelgukoeraspordi Liit

30. jaan.     Kääriku 
 Otepää valla suusapäevak (V distants)
 Start avatud kell 16.30-18.30
 Karupesa Team / Otepää vald

01. veebr. kell 18.00  Väike Munamägi  Otepää Big Air 2013
 Lumelauaklubi Bricole

02. veebr.    Kuutsemägi Lumelauakrossi EMV
 BX Klubi

02. veebr. kell 11.00  Neljakasemägi  ETV-Swedbank noor-
tesari, suusakross

 Oti Spordiklubi

02. veebr. kell 18.00  Tehvandi hüppemägi Otepää lah-
tised MV suusahüpetes Otepää Spordiklubi

03. veebr. kell 11.00  Apteekrimägi Suusahüpete ja kahe-
võistluse noortesari Suusaliit

03. veebr. kell 11.00  Tehvandi Eesti noorte MV murd-
maasuusatamises  Oti Spordiklubi

06. veebr.    Kääriku Otepää valla suusapäevak (KL distants)
 Start avatud kell 16.30-18.30
 Karupesa Team / Otepää vald

10. veebr. start kell 9.00  Otepää-Elva  
Tartu Maratoni avatud raja sõit

 Klubi Tartu Maraton

Otepää Avatud Noortekeskus

28. jaanuar  kell 12.00 Filmitöötuba.
31. jaanuar Snäkiõhtu ja ühisuisutamine. Lisainfot jälgi jooksvalt 

www.noortekeskus.otepaa.ee.

Eesti edukad Otepää Gümnaasiumis

Naabrite kultuurielu tutvustav projekt „Radio Classics“

Eelmisel aastal lõid neli Otepää Gümnaa-
siumi tüdrukut Eesti-sisese õpilasvahetu-
se VeniVidiVici, millest osalemise mõte 

süvenes üha enam ka minus. Kooliaasta alguses 
võtsin julguse kokku ning otsustasin järele proo-
vida õppetööd võõras koolis. Minu valikuks sai 
Lasnamäe Vene Gümnaasium, sest eelkõige soo-
visin kogeda midagi uudset ning tulla oma mug-
avustsoonist välja. Samuti mõistan abituriendina 
vene keele osatähtsust meie igapäevaelus.
   Esimene päev uues koolis rabas mind tõesti, 

Minu nädal Lasnamäe Vene Gümnaasiumis

kuna kõik oli väga uudne ning võõras. Huvitav 
oli jälgida õpetajate õppemeetodeid ning 
tutvuda uute klassikaaslastega, kelle hulgas 
tekitasin üsna palju elevust. Õppetööst oli aga 
keeruline aru saada, kuna õppetöö toimus pea-
miselt vene keeles. Tunnid, mis toimusid eesti 
keeles, olid minu jaoks pettumine, sest pidin 
tõdema, et aineõpetajad ei saanud riigikeelega 
just kõige paremini hakkama, ja tundus ka, et 
õpilaste keeletase seeläbi kannatas. 
   Olles nüüd ühe suure kogemuse võrra rikkam, 

leian, et taoline ettevõtmine annab hulgaliselt 
uusi teadmisi. Kuigi tean, et minu vene keele 
tase on nõrk, sain ma õpilasvahetuse käigus 
aru, et ka taolised raskused on ületatavad. Kui 
ise ikka väga soovid, leidub alati keegi, kes aitab 
ning julgustab. Eelkõige sain aga positiivseid 
elamusi ja mõistsin, et kodukoolist paremat 
kohta pole. Ma ei vahetaks oma kooli ühegi 
teise vastu. 

EVE KURVITS, OG abiturient, 
koolilehe toimetaja

18. jaanuaril kohtusid OG õpilased noortepro-
jekti „Kahur“ raames viie Eesti eduka inime-
sega, kes rääkisid huvilistele oma kogemustest 
karjäärimaailmas ning jagasid  ka mitmeid häid 
nõuandeid.
    „Kahur“ on Võrumaa noorte loodud projekt, 

mille eesmärgiks on parandada edukate Eesti 
inimeste ja kooliõpilaste koostööd ning tihen-
dada nende suhtlust. Sel kuul osales projektis 
ka Otepää Gümnaasium. Kahetunnise ürituse 
jooksul rääkisid oma edulugudest Urmas Vaino, 
Meelis Atonen, Indrek Maripuu, Mait Klaassen 
ja Tarmo Noop.
   Õpilased jaotati gruppidena viie laua taha. 

Üritust alustati projekti ja külaliste tutvustu-
sega, seejärel said grupid 20 minuti jooksul 
tutvuda iga külalisega ka lähemalt. Kui varem 
tundus, et paljud edukad inimesed on iseloo-
mult tõsised, üliandekad vms, siis nemad kum-
mutasid selle mõtteviisi – vastupidi, nad olid 
väga avatud ning elavaloomulised. Samuti 
mõistsime, et edu saavutamiseks ei pea olema 
geenius, vaid tuleb osata käia lahtiste silmade-
ga ning mõelda suurelt. Saime neilt mitmeid 
vajalikke nõuandeid ja julgust, et ka ise jõuda 

kunagi sama kõrgele kui nemad!
    Meie kooli noored ajakirjanikud lõikasid üri-

tusest ka praktilist kasu, nimelt tegutsesid nad 
tõeliste „püstolreporteritena“, võttes oma haar-
desse paljude eestlaste lemmiku ja „Terevisioo-

ni“ saatejuhi Urmas Vaino. Tema antud inter-
vjuud meie meediaklassile saab näha järgmises 
OGTV (koolitelevisiooni) saates.

BIRGIT KANNES, X klass (meediaõpilane)

Projekt „Radio Classics“ on Klassikaraadio 
ja Läti raadioprogrammi Klasika koostöös 
valminud projekt. Selle eesmärk on aren-

dada Eesti ja Läti ühist kultuuriruumi ja tutvus-
tada eestlastele ja lätlastele naabrite kultuurielu. 
Kahe raadio koostöös valmib saatesari, milles 
tutvustatakse muusikasündmusi, mis „Radio 
Classics“i raames toimuvad. 
   Mina osalesin projekti noortele mõeldud 

üritusel muusikakoolide festivalil. Igat Eesti 
muusikakooli sai esindada kaks mängijat või 

koosseisu. Esmalt pidid kõik osalejad saatma 
Klassikaraadiole helisalvestise. Läti muusikud 
saatsid salvestised Läti raadiosse. Kõik salves-
tised kuulati üle ning tehti otsus, kes saab või-
maluse mängida festivalil. 
   Festivali esimene kontsert toimus Riia Raa-

diomajas ning teine toimub veebruaris Viljandi 
Pärimusmuusika aidas. Kontsertidel on erine-
vad esinejad. Mina mängisin Riia raadiomajas. 
Kontserdil oli 30 osavõtjat, pooled neist olid 
Eestist. Kontserdil esitati peamiselt klassikalist 

muusikat, kuid siiski oli kaks erandit: kuulda 
sai pärimus- ning popmuusikat. Mina mängi-
sin klassikalist kitarri ning olin üks neist, kelle 
kavas oli klassikaline muusika. 
   Kontserdil esines veel viiulimängijaid, pianis-

te, saksofoniste, kandlemängijaid, flöödimängi-
jaid. Vaskpuhkpillirühma esindasid kaks noort 
mängijat Viljandi muusikakoolist.

PRIIT PETERSON, Pühajärve Põhikool

Alanud on Valgamaa koolinoorte ai-
neolümpiaadid. Meie kooli õpilased 
on saavutanud märkimisväärseid tu-

lemusi matemaatikas: I koht – Rasmus Jaa-
gant (7. klass) ja III koht – Karl Kimmel (8. 
klass), geograafias III koht – Rasmus Jaa-
gant ja keemias 4. koht – Karl Kimmel.

   Tartu Postimehes ilmus 14. jaanuaril 
artikkel „Viie kooli võistlus sai läbi“. Selles 
kirjutatakse, et matemaatikas õnnestus 
koguni kaheksal õpilasel saada maksi-
mumtulemus. Nende seas oli Nõo Reaal-
gümnaasiumi abiturient Andre Ostrak, kes 
lõpetas põhikooli Pühajärve koolis. Veel 
märgitakse selles artiklis, et parimaid tule-
musi näitas Andre ka kolme aine (mate-
maatika, keemia, füüsika) arvestuses.

   KIK toetas kooli taotlust “Loodusha-
riduslikud üritused Pühajärve Põhikoo-
lis 2013 kevad“ – 6 858,59 euro suuruses 
summas. Eesti Kultuurkapital toetas erine-
vaid taotlusi 2013. a I kvartalis 260 euroga. 

MIIA PALLASE

Rõõmustavaid uudiseid 
Pühajärve koolist

11. jaanuaril toimus Otepää Kultuurikeskuses 
traditsiooniline Otepää kultuurikollektiivide 
uusaastapidu, mille teemaks oli “Igas filmis on 
elektrit.” Antud teemal ehk Eesti film 100 ja 
elektrituru avanemine, tegid oma etteaste nii 
tantsuansamblid kui ka laulukoor.
   Kultuurikollektiivide uusaastapidu on kul-

tuurirahva jaoks ka kokkuvõtete tegemise aeg. 
Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter andis 
2012. aasta kollektiivide ja ühenduste juhenda-
jatele üle kultuuriveduri karikad. “Kuna sport-
lastele antakse ka paremate tulemuste korral 
karikaid, siis otsustasime, et talvepealinna kul-
tuurikollektiivid väärivad samasugust au,” sõnas 
Sirje Ginter. “Karikad said nende kollektiivide 
ja ühenduste juhendajad, kes eelmisel aastal 
aktiivselt tegutsesid.”
   Karikad pälvisid Vilve Maide (segakoor 

Eveko), Arno Anton (Pühajärve puhkpilli-
orkester, Karin Uibopuu (Otepää linetant-
sijad), Angela Toome (naisrühm Nuusta-
ku), Kerli Adov (Otepää Teatri draamastuu-
dio), Mari Mõttus (MTÜ Karukäpp), Kaire 
Ojavee(segarühm Nuustaku, segarühm Otepää 
Noored), Riita Aader (Otepää Naisselts), Evi 
Savi (eakate lauluansambel Relami), Zinaida 
Ernits (eakate ansambel Laulurõõm), Helle 
Kuldmaa (Tantsurõõm), Merit Nigula (tantsut-
rupp FeelingGood), Lille Tali ja Merle Soon-
berg (rahvapilliorkestrid Mõmmid, Karupojad, 
Pillipuu, Musakaru), Veiko Ratas (Otepää selts-

konnatantsijad).
   Kohal olid uusaastapeol segakoor Eveko, 

Otepää linetantsijad, Veiko Ratase seltskonna-
tantsijad, Otepää Teatri draamastuudio noored, 
Nuustaku segarühm, Nuustaku naisrühm, 
segarühm Otepää Noored, ansambel Relami, 
tantsutrupp FeelingGood, eakate ansamblid 
Tantsurõõm ja Laulurõõm. Peol esines Tartu 
neidude koori Kurekell kammerkoosseis Vilve 
Maide juhendamisel.
   Kultuuriaastat kokku võttes ütles Otepää 

valla kultuurijuht Sirje Ginter, et aasta on olnud 
edukas. “Väga hästi on käima läinud seltskon-
natantsu õppimine, Veiko Ratase seltskonna-
tantsijad näitasid peol oma head taset,” rääkis 
Sirje Ginter. Möödunud aastal alustas Otepää 
Suveteater, mille etenduse „Pühajärve sõda 
ja rahu“ lavastas Andres Dvinjaninov ja mida 
külastas üle 1000 teatrisõbra. Ka sellel aastal on 
plaanis suveetendused.
   Ka muus osas oli lõppenud aasta edukas, 

Otepää Kultuurikeskuse ja kultuurijuhi Sirje 
Ginteri poolt eestveetav saunamaraton sai 
parima turismisündmuse tiitli. Samuti on 
edukalt läinud talvepealinna tiitli üleandmise 
pidustused, mida Sirje Ginter on korraldanud 
juba 6 aastat.
   Aitäh kõigile kollektiividele ning head uut 

isetegevusaastat!

MONIKA OTROKOVA

Kultuurirahvas pidas pidu
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Sõbrapäeva puhul

14. veebruaril kell 10.00-14.00.

Kinnaspunktis
riided ja jalanõud kõigile tasuta.

Otepää Naisselts ja Soome Kinnaspunkt
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Palupera Vallavalitsuse istungil  
16.01.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 4 taotlust korral-
datud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 17.01.13 
– 31.12.17.
 Peeti võimalikuks jagada Neeruti külas Volja 13 kin-

nistu kaheks eraldu katastriüksuseks – Kulla kü, 34,19 ha, 
sihtotstarve maatulundusmaa ja Kullamäe kü, suurusega 
32,63 ha, sihtotstarve maatulundusmaa.
 Anti kolm ühekordset toetust á  20 eurot ja üks matu-

setoetus 130 eurot.
 Väljastati ehitusluba Päidla külas Põrgumäe kinnistul 

asuva majandushoone rekonstrueerimiseks elamuks.
 Väljastati kasutusload Mäelooga külas Lustimäe puh-

kekoha ja Hellenurme külas Hellenurme puhkeala tee-
nindavatele rajatistele.

22.01.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-
raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 23.01.13 
– 31.12.17.
 Väljastati ühele liikumispuudega inimesele sõiduki 

parkimiskaart kuni 30.11.2014.aastani.
 Anti kolm ühekordset toetust à 20 eurot ja üks toetus 

lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 11 inimesele kogusummas 260,72 
eurot.

 Kinnitati jaanuarikuu toimetulekutoetuse saajate 
nimekiri 8 perele kogusummas 1456,45 eurot.

 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 
nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti 
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 382,80 
eurot.
 Otsustati korraldada kordus avalik väljapanek vastu-

võetud Hellenurme saekaatri detailplaneeringule. 

AMETLIK INFO Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 
ekspertgrupi aastapreemia 

Anita Pavlovale

Elvas saab uisutada valgustatud liuväljal

Palupera õpilased soovivad 
olla loodussõbralikud ja 

keskkonnateadlikud

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. jaa-
nuariks 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!

MTÜ Tantsuklubi Mathilde ringide (kü-
lateater „Muhkel“ ja näitemänguline 
šoutantsutrupp „Muhedad“) juhendaja 

Anita Pavlova (esireas paremalt esimene) pälvis 
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 2012. 
aasta aastapreemia kultuurivaldkonnas. 
   Tantsurühm Mathilde osales „Uute tantsude kon-

kursil“ Anita loodud tantsuga „Süda on nooruse 
värav“ samanimelisele V.Kösteri muusikale. Kon-
kursi eesmärgiks oli saada uut, eesti rahvatantsust 
lähtuvat repertuaari kogu Eesti tantsuperele ning 
tantse 2014. aasta tantsupeoks „Puudutuste aeg“. 
Konkursile laekus rekordiliselt 167 tantsu. 
   Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts koos-

töös Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA-ga valis meie 

naisrühma tantsitud uue tantsu videovoorust lõpp-
vooru. Mathildede tantsitud tants võidutantsuks küll 
ei saanud, kuid Salme kultuurikeskuses lõppvoorus 
seda esitada oli naistele võimas tunne ja tunnustus 
küll! 
   Anita tähelend algas meie kandis ligi 6 aastat 

tagasi, olnud näidendite „Kosjaskäik“, „Milliooni-
paraad“, „Maria Siberimaal“, „Meie kallis osmik“, 
„Naabrid“, „Valgete pilvede lend“ lavastaja ja est-
raadietenduste „Muhkel ja Muhedad“, „Palun istet“ 
seadja. Lisaks kirjutanud luulet, juhendanud tantsu-
list liikumist lastega jpm. 
   Aastapreemia Anita Pavlovale anti pidulikult 

Valgas üle jaanuaris 2013. a.
TERJE KORSS

Veebruar 2013, Nõunis

1. veebruaril kell 19.30 „Massu masmise mass“ 
Krabi külateatri esituses

8. veebruaril kell 19  Sõbrapäeva disko, DJ Burks
16. veebruaril kell 12 Üle-valla-vastlapäev 

Nõunis
23. veebruaril kell 19 NÖF ehk Nõuni ÖöFilm Eesti 

filmidega

KULTUURIÜRITUSED

Elvas Tartu maratoni finišipaigas avati liuväli, 
mis on kuni hiliste õhtutundideni valgustatud 
ja mille kasutamine on tasuta. Tartumaa Ter-

visespordikeskuse juhataja Priit Viksi sõnul on kavas 
hoida ligi 600 ruutmeetrine uisuplats kogu talve pü-
sivalt heas korras.
   „Elvas on ammu tuntud puudust pidevalt hool-

datavast ja korraliku valgustusega liuväljast,“ ütleb 
Viks. „Ühtlasi lahendab uus liuväli paljude perede 
probleemi, et isa tahab minna mitmeks tunniks 
maratoni suusarajale, kuid lähedastel pole samal 
ajal midagi teha. Nüüd saavad emmed ja lapsed 
aega veeta uisutades.“
   Tartumaa Tervisespordikeskuse värske liuväli on 

valgustatud hiliste õhtutundideni. Kellel endal pole 
uiske kaasa võtta, saab varustust laenutada liuväl-
ja kõrval olevast tervisespordikeskuse peamajast. 
Ühe paari laenutamine maksab 2 eurot. Suurema-
tele gruppidele (rohkem kui neli inimest) kehtib 
soodustus.

Palupera põhikooli õpilaseesindus otsus-
tas eelmise aasta lõpus ühineda OÜ Eesti 
Pandipakendi korraldatava pandipakendi-

te kogumise kampaaniaga. Selle eesmärgiks on 
suurendada koolinoorte keskkonnateadlikkust 
pakendite taaskasutusse suunamisel.
   Kogumise paremaks organiseerimiseks varus-

tati meid spetsiaalse kogumiskasti ning -kotti-
dega, samuti reklaamplakatitega. Kampaania 
jooksul kogutud pakendite tagatisraha maksab 
OÜ Eesti Pandipakend pärast kampaania lõppu 
koolile meie endi poolt valitud spordivahendi-
te hankimiseks. Lisaks tagatisraha väljamaks-
misele antakse välja 2 peaauhinda, milleks on 
kogupere spordipäev, kus osalevad ka tuntud 
sportlased. Koos AHHAA Keskusega antakse 
välja ka 5 vaheauhinda ning Sportland jagab 
tublimatele koolidele korv- ja jalgpalle.
   Kuigi lepingu allkirjastasime juba 2012. aasta 

detsembris, läks väga hoogne kogumine lahti 
alles jaanuaris III õppeveerandi alguses, sest 
siis otsustasime korraldada kogumise ergutami-
seks ka koolisisese võistluse. Võitnud klassile, 
kes kogub iga oma klassi õpilase kohta kõige 
rohkem pandipakendeid s.o plastpudeleid ja 
plekkpurke, on preemiaks Ansomäel asuva 
supersnowtubingu külastus.
   Koolisisene võistlus lõpeb 8. veebruaril. 18. 

jaanuari seisuga on kõige tublim olnud 3. klass, 
kes on toonud 412 pudelit-purki ehk 58 pandi-
pakendit iga õpilase kohta. Kokku on terve kool 
kogunud umbes 1300 pudelit-purki.
   Loodame kogumisaktsiooni hoogsat jätku-

mist, et meie oleksime need, kellele korralda-
takse perespordipäev. Kui me ka ei võida, siis 
vaatamata sellele suureneb kampaania lõpuks 
kindlasti nii õpilaste kui ka nende vanemate ja 
koolitöötajate keskkonnateadlikkus ning kool 
soetab uusi sportimisvahendeid.

Palupera põhikooli huvijuht REET ALLAK

NOORTEÜRITUSED

DETAILPLANEERINGUD

Palupera vallavalitsuse istungil 
22.01.2013

otsustati korraldusega nr 2-1/15 korraldada Hellenurme sae-
kaatri kinnistu detailplaneeringu kordus avalik väljapa-
nek, kestusega Palupera vallavalitsuse kantseleis 18.02.2013 
– 4.03.2013 tööpäevadel kl. 8.30 - 16.00.   
   Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Palupera 
vallavolikogu. Detailplaneeringuala asub Palupera valla 
üldplaneeringu järgi tihedamalt asustatud Hellenurme 
külakeskuses, suurusega 5285 m² ja on märgitud perspek-
tiivse elamumaa alana. 
   Detailplaneeringu eesmärgiks on ehitusõiguse ulatus mää-
ratlemine kinnistule ühe ridaelamu (ehitusalune pind max 
775 m²) ja selle teenindamiseks ühe majandushoone (max 
120m²) ehitamiseks. Planeeringuga muudetakse olemasolev 
katastriüksuse sihtotstarve tootmismaast krundi kasutamise 
sihtotstarbeks – ridaelamu maa. 
   Detailplaneering on kooskõlas Palupera valla üldplanee-
ringuga.

Olete oodatud 
reedel, 1. veebruaril kell 19.30 Nõuni kultuurimajja, 
et osa saada Krabi külateatri etendusest 
„MASSU MASMISE MASS“. 
Pilet 2€, õpilastele 1€.

Eesti Metsaselts ja Elva Linnavalitsus 
kuulutavad välja traditsioonilise met-
sanädalale pühendatud üle-eestilise õpi-
laste hunditeemalise joonistusvõistluse 
“Metsavaht hunt” 
   2013. aasta loomaks on nimetatud 

hunt. Kindlasti on paljud kohanud hunti 
metsas ja paljud näinud seda looma 
ainult loomaaias. Meie soovime, et joo-
nistaksid hundi metsavahina. 
  Joonistuse juurde kirjuta ka mõne-

lauseline pildi kirjeldus, autori nimi, 
vanus, kool ja klass ning juhendaja 
nimi. Märksõna „Metsanädala joonis-
tusvõistlus“.
   Võistlustööd palume saata 5. aprilliks 

2013 aadressile: Elva Linnavalitsus, 
Kesk 32,61507 Elva, ümbrikule lisada 
vastava konkursi märksõna. Töid võib 
ka tuua Elva Linnavalitsuse kantseleis-
se või saata e-postile elva@elva.ee. 
   Auhinnad panevad välja Eesti Met-

saselts ja Elva Linnavalitsus. Lisatea-
ve: Mart Kelk, 5349 0286 või mart.
kelk@metsaselts.ee.

Algab õpilaste 
joonistusvõistlus 

“Metsavaht hunt”

Aasta-aastalt on kasvanud metsaomanike arv, 
kes leidnud tee Valgamaa Erametsaühingusse 
nõu ja abi saamiseks. Lisaks metsaomanike tee-
nindamisele ning nõustamistele, osutame met-
saomanikele abi ka metsade majandamisel: 
   korraldame kasvava metsa raieõiguse võõ-

randamise enampakkumisi koos vajalike doku-
mentide vormistamisega ning järelevalve teos-
tamisega tööde üle, korraldame metsa üles-
töötamist, vormistame vajalikud dokumendid, 
korraldame raietööd ning turustame metsama-
terjali väljatuleku alusel, teostame järelevalvet,  
korraldame kinnistu müügi enampakkumisi, 
osutame abi raielankide uuendamisel ning 
taotleme selleks toetust.
   Info Atso Adson, tel. 5649 3197, atso.

adson@erametsaliit.ee.
   Metsas toimetamiseks on vajalik kehtiv met-

samajandamiskava. Kui metsamajandamiska-
va on aegunud või puudub, aitame tellida uue 
ning taotleda kulude katteks toetust. Tänavu 
on metsamajandamiskava toetuste taotluse esi-
tamise tähtajad 1. märts ja 1. august.
  Valgamaa Erametsaühingus on 2013. a jaa-

nuari seisuga 223 liiget. Asume Valgas Kesk tn. 
12 (Valga Maavalitsus) IV korrus. Info Helju 
Leosk tel. 5624 7325 helju.leosk@valgamv.ee.
   Ühistu liikmetele aitame: organiseerida 

lageraie lankidele maapinna ettevalmistamise, 
broneerime istutamiseks vajamineva istutusma-
terjali ning aitame vajadusel organiseerida istu-
tustööd. Taotleme toetust metsauuendustöö-
de läbiviimiseks ning taimede ostuks, taotleda 
toetust metsamaaparandamiseks, ühistaotluse 
korras taotleda toetust metsatehnika soetami-
seks, taotleda Natura 2000 toetust ja  meede 1.5 
“Metsa majandusliku väärtuse parandamine” 
toetusi.
   Ühistu liikmed saavad kasutada ühistu vara. 
   Liikmeks astumisel on ühekordne sisseastu-

mismaks 6.50 €, juriidilistel isikutel 35 €, aastane 
liikmemaks on 0,32 € metsamaa hektari kohta.
   Igal metsaomanikul on õigus saada konsulen-

dilt tasuta individuaalnõustamist kuni 2 tundi. 
Üle 2 tunnise nõustamise korral tuleb tasuda 
konsulendile 10% tunnihinnast. Tunni hind on 
26 €. Meie konsulendid on Enn Tomson, tel. 
511 5728; Andres Rõõmus, tel. 516 3302 ja Atso 
Adson, tel. 5649 3197.

HELJU LEOSK, Valgamaa Erametsaühing

Valgamaa Erametsaühing 
on esmane nõuandja
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Projektikohtumine Austrias

SÜNNID

AMETLIK INFO

Puka Vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜ-
le Komsi külas asuva Komsi 1 kinnistu elektrivõrguga 
liitumiseks ehitusprojekti koostamiseks.
 Kelguspordi huvilised korraldavad 02.-03. veebruaril 

kaunil Otepää kuppelmaastikul Puka vallas Kibena külas 
Linnamäel kahepäevase kelguspordi ürituse. Esimesel 
päeval on kavas mootorkelgukross, mis pakub pealtvaa-
tajatele adrenaliinirohket vaatemängu ja sõitjatele tõsist 
pingutust, teisel päeval on plaanis enduuro, mis meelitab 
üha enam iga sõidutasemega inimesi ning on üheks köit-
vamaks kelguspordi alaks. Vallavalitsuse toetab ürituse 
läbiviimist 150 euroga.

 Mäesuusaklubi Väike Munamägi palub rahalist 
toetust treeningtegevuseks ja võistlustel käimiseks. 
Puka vallast treenib seal Anna-Liisa Kärson. Ta käib 
Kuutsemäel ja Väikesel Munamäel treeningutel, osaleb 
võistlustel Eestis, Lätis ja Soomes ja Fis-i võistlustel. 2012. 
aastal parim tulemus Eesti noorte MV Põhja-Soomes I 
koht slaalomis ja ülisuurslaalomis. Vallavalitsus toetab 
mäesuusaklubi 100 euroga.
 Pukast oma sportlasteed alustanud kahekordse olüm-

piamedali võitja ja teenelise kergejõustiklase Bruno Junki 
mälestamiseks ja võistluskäimise populariseerimise 
jätkamiseks Eestis peetakse sellel aastal XVII I Bruno 
Junki mälestusvõistlused. Võistlus toimub 01. juunil 
2013. aastal Valga linnas. Osa võtavad ka külalisvõistlejad 
Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Venemaalt, Poolast, 
Ukrainast, Valgevenest ja Austraaliast. Vallavalitsus 
toetab klubi 100 euroga.
 Käesoleval aastal peetakse 17. veebruaril 42. Tartu 

Maraton, see on suur rahvaspordiüritus. MTÜ Klubi 
Tartu Maraton eesmärgiks on pakkuda Lõuna-Eesti 
inimestele hea kvaliteediga suusarada kogu lumepe-
rioodi vältel.  Klubi eesmärk on hoida maratonirada 
kõikidele suusasõpradele sõidetav, hooldatud ja avatud 
igal nädalalõpul ja riiklikel pühadel nii pikalt kui seda 
lumeolud võimaldavad. Klubi Tartu Maraton teatab, et 
63 kilomeetri pikkuse suusaraja igapäevane korrashoid 
väljaspool võistluste aega on muutunud ülejõukäivaks, 
kuna riiklik ja omavalitsuste toetus üritusele on viimas-
tel aastatel langenud, samas üldine hinnatase on vaid 
tõusnud. Vallavalitsus nõustub taotleja arvamusega, et 
tegu on rada läbivatele valdadele ja maakondadele olulise 
spordiobjektiga, mitte vaid Tartu Maratoni osavõtjatele 
pakutava lõbuga ning toetab ürituse korraldajaid 400 
euroga.
 MTÜ Arula Külaselts kogub materjale ning valmistub 

Arula küla kogukonna koolide ajalugu käsitleva raamatu-
kese väljaandmist. Kuna nende tegevus hõlmab ka Puka 
valda, vallavalitsus toetab külaseltsi 100 euroga.

 Otsustati maksta sünnitoetust kahele, matusetoetust 
kahele, toimetulekutoetust viiele taotlejale ning ühekord-
set toetust kolmele isikule kokku 124 euro ulatuses.
 Pikendati ühel isikul üürilepingut sotsiaalkorteris 

elamiseks.    

Rasmus Leesik  8. jaanuaril

Puka kooli kahel õpetajal oli võimalus sõita 
Austriasse Kärteni Liidumaa Ettendorfi kooli 
ja osaleda Comeniuse-projekti raames töö-

kohtumisel, mille teema oli „Loodus ja tervis”.
   Mõttes panime eneste jaoks paika, kuidas meil 

Eestis on seostatud loodust ja tervist. Austria kooli 
poolne teemakäsitlus oli väga põnev, sealset kul-
tuuritausta arvestav ning jõulupühade-eelne. 
   Kuue päeva programm oli hästi läbi mõeldud ja 

kaasas kõiki lapsed – ka need, kes vajasid õpiabi nii 
psühholoogilisel kui füüsilisel põhjusel. Nii klassi-
ruumis kui ka õpilasüritustel töötasid abivajajate-
ga eraldi õpetajad. Mõndki meist pani imestama 
tõsiasi, et õpilastel puudub koolis võimalus süüa 
sooja lõunasööki. 
  Kodudest antakse kaasa võileivad, puuviljad ning 

mahl ja nii päevast päeva. Sealne koolijuht kurtis 
sellegi üle, et kui õpetaja neile kord juba tööle 
määratakse, siis on tal õigus töötada kuni pensio-
nile jäämiseni. 
   Võõrustajad pakkusid meile koosoldud päevade 

jooksul hästi palju sportlikku tegevust, mis 
vaheldus kohtumistega erinevates Austria kooli-
des, ettevõtetes, mungakloostris ja tervislikke rah-
vusroogi maitstes. 
   Projektimeeskond andis oma panuse vähihaige-

tele lastele piparkooke küpsetades ja neid siis ühes 
kohalikus kohvikus müüki pannes. Eestisse jõudes 
oleks tahtnud valju häälega hüüda: „Aita abiva-
jajat, millalgi võid olla sina ise see, kes abi vajab!”
   Iga osaleja-kool esitles kodutööna teemat 

„Töötamine ilma stressita!”, samuti näidati inter-
neti vahendusel, kui kaugele on jõutud „Roheli-
se klassi” ehitusega ning selgitati kodukoolis val-
minud logo „Terve Comeniuse kool”. 
   Pidime suutma vastata kodutöödega seoses väga 

paljudele küsimustele. Täiesti mõistetav, sest meie 
töötingimused on erinevad, palgatase on erinev 
jne, jne. 
   Järgnevalt töötame selle nimel, et talletada heli-

kandjatele lood sellest, mida tegid meie esivane-
mad, et püsida tervena. Seda selleks, et väärikalt 
esindada oma kooli järgmisel kohtumisel Lätis, 
mille teemaks on „Generatsioonid kõnetavad”.

LIIDIA SAARMANN
EVE ARUVÄLI

Puka Perearstikeskus

Puka alevikus Kooli tn 3, telefon 769 2 142   

Esmaspäev 8.00-12.00 Anželika   
     Kovešnikova
Teisipäev 10.00-12.00 Anželika   
     Kovešnikova
Kolmapäev 9.00-12.00  Ave Pedaja
Neljapäev 15.00-18.00  Anželika   
     Kovešnikova
Reede   8.00-12.00 Anželika   
     Kovešnikova
Pereõde Anu Uint, telefon 5615 9139,
laborant Marina Kala.

Puka valla veebruari sündmused

Millal? Kus? Mis kell? Mis?

02.02.2013 Linnamäe küla 10:00 JK Moto Enduro

03.02.2013 Aakre Rahvamaja 12:00 Valgamaa noorte rändlaat

06.02.2013 Rannu alevik 
(Tartumaa)

10:00 VII Võrtsjärve Talimängud lastele

09.02.2013 Puka Rahvamaja 20:00 Puhkeõhtu, tantsuks mängib ansambel „Veskikivi“

16.02.2013 Aakre küla 11:00 Aakre külaselts kutsub: Vastlapäev Vingimäel

16.02.2013 Aakre Rahvamaja 20:00 Sõprade puhkeõhtu, tantsuks mängib ansambel „Melody“

21.02.2013 Puka Rahvamaja 15:00 VPK Puka piirkonna koosolek

22.02.2013 Puka Rahvamaja 19:00 5 elemendi tantsud Hindreku ja Kairi juhendamisel

23.02.2013 Kuigatsi küla 12:00 Kodupaiga külaselts kutsub: Kuigatsi vastlapäev
 ja lauatennise turniir

23.02.2013 Puka Rahvamaja 17:00 Eesti Vabariigi iseseisvuspäeva kontsert

Aasta lõpp piraadilaevas
Aastalõpupidu Kuigatsis toimus talviselt karges ilmas, üli-

kuumas Külamaja saalist kujundatud piraadilaeva trümmis, 
piraadilipu ja palmi all!
   Kava ja esinemiste eest hoolitsesid meie noored, suu-

pisted ning joogid võlusid välja veidi vanemad piraadid ja 
piraaditarid. Õhtut läbiv teema oli tõelise aarde leidmine. 
   Teekonnal aardeni olid tervitused, võitlused ja pidustus-

ed nagu piraatidel kombeks. Igal saarel oli üks osa aarde-
kaardist, kokku kujunes nendest süda, mis sümboliseerib 
sõprust. 
   Kogu kava sündiski proovide käigus kõigi osalusel. Peo 

õhkkond oli hubane ja nagu aastalõpus ikka, jäi saal jälle 
väikeseks! 
   Täname kõiki pidulisi, kes oma osaluse ja hea tahtega 

muutsid olemise fantastiliseks. Head seda aastat!
Kuigatsi Külamaja

Medal Eesti noorte meistri-
võistlustelt sisekergejõustikus
Tallinnas toimunud Eesti noorte meistrivõistlustel 
sisekergejõustikus võitis hõbemedali Karel Tilga 
(SK Maret-Sport/Puka keskkool) poiste B-vanusek-
lassi kõrgushüppes tulemusega 1.79.

Esmaspäeval, 28. jaanuaril kell 18.00
Aakre Rahvamajas

Noorte tants.

Lõbus tantsutund, milles on ühendatud erinevad 
tantsustiilid.

Valgamaa Partnerluskogu kutsub

Puka piirkonna koosolek esmaspäeval, 25. 
veebruaril 2013, kell 16.00 Puka Rahvamajas.
Valgamaa Partnerluskogus Puka omavalitsus-
piirkonna esindaja Kairi Rebane kutsub kokku 
esindajad kõigist kogukondadest (piirkonnas 
tegutsevad MTÜd, seltsingud, küla poolt 
valitud ja aktsepteeritud külavanemad), et aru 
pidada LEADER-meetmest taotlemise võimaluste 
üle ja valida välja projekt või projektid, mida 
ühiselt toetame “Väärt elukeskonna” projekti-
konkursile esitamisel.
   Koosolekul on võimalik kõikidel vallas tegut-
sevatel mittetulundusühingutel, sihtasutustel ja 
kohalikul omavalitsusel tutvustada oma ideed 
eeltäidetud projekti kirjelduse põhjal (http://www.
valgaleader.ee/et/toetused/esitatavad-dokumen-
did). Koosolekul kokkulepitud projektiidee põhjal 
koostab taotleja projektitaotluse. 
   Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitata-
vate dokumentide kohta saab Valgamaa Partner-
luskogu koduleheküljelt http://www.valgaleader.
ee/et/kogukond/vaart-elukeskkond.
   Kohtumiseni ja palju häid ideid kogukonna 
jaoks!

KAIRI REBANE
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Eluolust ja eelarvest ilma eelarvamusteta

ca 300 000 euro ulatuses talveaia taastamiseks, 
millega loodame suvel alustada. Sealne oma-
osalus on ca 30 000 eurot, mis jaguneb kahele 
aastale ja loodame selle leida SA Sangaste lossi 
abiga. Toetusega taastatakse talveaed ja remon-
ditakse küttesüsteem, elektrisüsteem, keldrid 
saalide all jms. 
   Sõidutoetuste maksmine õpilastele jätkub, 

aasta teises pooles tõuseb ka puudega inimese 
hooldajatoetus. Samuti käivitasime koolis hom-
mikupudru programmi. Teatud asju tuleb, vaata-
mata raskustele, lihtsalt teha ja midagi tuleb ka 
kokku tõmmata.
   Head inimesed! Väikese valla pidamine on 

paras rahanduslik mustkunst ja kes arvutada 
oskab, see näeb ise, mis miski inimese kohta 
maksma läheb. Reformitegemise tarkus riigita-
sandil piirdub paraku vaid populistlike loosungite 
ja otsustusvõimetusega. Kohalikul tasandil aga ei 
usaldata selles ei riiki ega iseennast. Vahel vist ka 
õigustatult.
   Kindel on aga see, et volikokku minev eelarve 

on pitsitavas tasakaalus ja realistlik oma sisult. 
Ilusat muinasjuttu sinna külge planeerida aga ei 
saa ja tuleb leppida sellega, mis on.
   Paremasse eesseisvasse ja ilusamasse uude 

eelarveaastasse!

Vallavanem KAIDO TAMBERG

2013. aasta vallaeelarve on valmimas. Hirmus valus 
on see töö ots-otsaga kokkuviimisel, kus riik pide-
valt oma panust vähendab ning kõik muud kulud 
muudkui kasvavad. Piduliku irooniaga öeldult: 
kahanevaid kulusid tasakaalustavad suurenevad 
kulud. Sellegipoolest tuleb ellu jääda ja asjadega 
hakkama saada, sest nutumüürid on niigi juba liiga 
niisked.
   Suuremad kulud vallal on ca 120 000 eurot 

Keeni Põhikooli personalile makstav palgafond ja 
valla poolt õpetajatele lisaks makstav osa, sest riigi 
poolt antav palgaraha ei kata täiskoha tasu. S.h on 
meil oma logopeed, eripedagoog, kooli majandus-
personal jne, kelle palk on valla kanda.
   Keeni muusikakooli (9-11 last) ülalpidamine 

maksab 11 600 eurot (siin maksab ka lapsevanem 
osa).
   Õpilaste vedu võtab ca 42 000 eurot, millele 

lisandub veel piletite hüvitis mujal koolis käijatele 
ca 7000. Ehk siis kokku kooli transpordile kulub 
50 000 eurot aastas.
   Kooliarved teistes valdades õppivate meie laste 

eest on ca 50 000 eurot aastas.
   Sangaste lasteaiale kulub ca 100 000 aastas.
   Keeni noortekeskusele ca 14 000 aastas.
Lõviosa valla eelarvest kulub koolidele ja tran-

spordile kooli. 

   Valla teedele (lumelükkamine jms) on pla-
neeritud ca 40 000 eurot, sel aastal ka erikuluna 
Keeni-Sangaste kergliiklustee ehitamise kulu, 
mille täpne suurus selgub pärast hanget.
   Kui vastu võetav eelarve avalikuks saab, on 

kõigile näha, kui palju millelegi raha läheb. Huvi-
tavamad rahvale on autokulud, valitsemise ja 
volikogu kulud, mis on siiski väga väiksed, võrrel-
des kulutustega haridusele.
   Sangaste Lastaia lapsevanemad on pakkunud 

oma abikäe remonttöödeks ning siin kulub akende 
vahetamisele ja materjalidele ca 5000 eurot. Töö 
on vabatahtlik ja suur aitäh neile taolise algatuse 
eest!  
   Väited valla suure võlakoorma kohta on siiski 

pisut liialdatud. Vahepealsetest suurte ehitami-
se aastate jooksvatest võlgnevustest on vald üle 
saanud. Küll on võlga tõesti veel teistele valdade-
le koolikarbikulude eest, kuid neid sai juba 2012. 
aastal tublisti vähendatud, tasutakse kokkulepitud 
graafikute alusel ning on kajastatud ka kuluna 
eelarves. Seadusest tuleneva lubatud võlapiirini 
on Sangastel veel palju ruumi ning laenukoormus 
on praegu igati normis ja jõukohane.
   Sanva OÜle, pansionaadile ja SA Sangaste 

lossile rahalisi toetusi planeeritud pole. Loss on 
saanud Eesti-Läti-Vene ühisprojektist rahastuse 

18. jaanuaril jagasid Eesti Kultuurkapitali Valga-
maa ekspertgrupp ja Valgamaa Spordiliit preemi-
aid. 
   2012. aastal saavutatud tegevuse eest sai kul-

tuuripreemia kandleõpetaja Koidu Ahk. Koidu 
juhendab lapsi Valga Muusikakoolis ja Sangaste 
seltsimajas. Ta on Sangaste kihelkonna regilaulu-
ansambli Koidu Tähed eestvedaja. Preemia pälvis 
ta Valga maakonna rahvamuusika päeva korral-
damise eest. See on üle pikkade aastate vajalik 
ja tänuväärne algatus, mille tarbeks Koidu Ahk 
külastas arhiive, et repertuaari ja seadete jaoks 
algmaterjali hankida. 
   Elutöö preemia anti Ilmar Tiidebergile – eel-

Sangaste kihelkonna kandlemeistrid pälvisid
 Kultuurkapitalilt tunnustuse

Hea kogukond!
Oleme siin Kagu-Eestis omal moel üks suur pere – oma kodukandi kaudu üksteisega 

seotud ja sellega ka märgitud! Me vajame enam ühe rusika tunnet nii rõõmus kui ka 
mures. Kui keegi meist on hätta sattunud, tuleb temale käsi ulatada. Koos tehes on abis-
tamine eriliselt paljuandev tegu nii abi saajale kui ka abistajale.
   Üks meiekandi mees vajab just nüüd meie tuge! Mitmekülgne ja auväärne kogukonna 

liige, veendunud spordimees ja päästetöötaja Kaupo Kõivuste on sattunud haigevoodis-
se rattaõnnetuse tõttu. Tema tervenemine sõltub aga suuresti võimalusest saada väga 
kallist spetsiifilist taastusravi Haapsalus. Sellest oleneb, kas mehel on võimalust saada 
oma halvatud keha käima või jäädagi ratastooli. Tema pere ja lähedased on teinud kõik, 
et Kaupo terveneks. Ulatagem ka meie oma käed, sest riigi tugi on liiga väike. Vaid 
väga vähesed meie inimestest on ise võimelised taolisi kulusid täismahus katma. Koos 
aga saaksime teha väikestestki annetustest suure asja ning kogeda koosmeele võimu ja 
hingust. Igaüks meist võib ju äkki mingil hetkel vajada kogukonna abi. Tohutut tuge võib 
pakkuda ainuüksi teadmine, et su omad inimesed on selleks valmis. Me peamegi edaspi-
di üksteise jaoks enam olemas olema, sest ainult ühtehoidev ja üksteist jaatav elustiil viib 
meie kodupaigas elu edasi. 
   Sangaste Vallavalitsus on avanud spetsiaalse konto (SEB 10202000534005, saaja: San-

gaste vallavalitsus, märksõna ,,Kaupo Kõivuste toeks“), millele saab teha kandeid Kaupo 
ravi rahastamiseks ja vastava varustuse muretsemiseks. Kinnitame, et antud abi kasuta-
takse vaid selleks otstarbeks ja seatud eesmärgi saavutamiseks.
   Ühtlasi kutsun naabreid üles moodustama spetsiaalse ühisfondi taoliste abiaktsioonide 

rahastamiseks meie oma piirkonna hättasattunud inimeste tarbeks. Üksmeel tuleb meil 
ise üles ehitada ja sellega kogukonna koosmeelt tugevdada.
   Teretulnud on igasugune siiras abi, sõltumata selle suurusest. Iga kaaskondlase antud 

euro soojendab nii andjat kui ka saajat! Ühtlasi tänan juba suurt hulka Facebooki üles-
kutsele reageerinuid nende panuse eest!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Keeni põhikoolis jagatakse 
õpilastele hommikuputru

Teise tunni järel, kell 8.45 jagatakse meie koolis hommi-
kuputru, mis maitseb kõige paremini või ja suhkruga. 
   Vajadus selle järele tekkis küsitluse tulemusel, kui 

saime teada, et pooled õpilastest ei söö hommikuti 
kodus. Tõusmiseks on aeg liiga varane ja õpilastel jääb 
aega väheseks, kuna uni on hommikul väga magus. Pud-
ruained saame tasuta sponsoritelt ja oma kooli tublidelt 
vanematelt. 
   Tagasiside on väga positiivne: pärast hommikupudru 

söömist on kõht täis ja koolipäevgi tundub kergem.
DIANA SARAPUU, direktor

Projekti „Loodussõbralik kool“ 
vahekokkuvõte Keeni koolis

1. novembril 2012 algas üle-eestiline üldhariduskoolidele 
suunatud pandipakendite kogumiskampaania, mille ees-
märgiks on suurendada õpilaste keskkonnaalaseid tead-
misi ja tutvustada vahetu kogemuse kaudu pakendite 
taaskasutusse suunamise tähtsust.
   Jaanuari alguses tehti vahekokkuvõtteid. Selgus, et 

Keeni kool võitis projekti vaheauhinna, milleks on Sport-
landi poolt välja pandud kolm korvpalli ja Ahaa Teadus-
teatri etendus koolis.
   Täname kõiki õpilasi ja nende vanemaid kooli toeta-

mise eest! Pandipakendite eest saadud rahaga ostetakse 
koolile vajalikke spordivahendeid. See on perede suur 
toetus koolile! Juhul kui meie kool on ka edaspidi tubli, 
on võimalik võita lõppauhind, milleks on spordipäev 
Eesti spordiässade ja ekstreemsportlastega.
   Tublimatest pakenditoojatest nimetagem perekond 

Juhkovid ja Grossbergid, klasside arvestuses on kõige 
tublim 4. klass. Pakendikampaania hetkeseisu saab 
vaadata aadressilt http://eestipandipakend.ee/tulemus-
ed/.
   Tuletame meelde, et projekt lõpeb 15. märtsil, seega 

palume ka edaspidi kampaaniast aktiivselt osa võtta!

Rahatarkuse päev Keeni koolis

16. jaanuaril toimusid koolides Eesti Pangaliidu poolt 
organiseeritud rahatarkuse tunnid. Meie kooli 9. klassi 
õpilastele käis rahatarkusest rääkimas AS SEB Panga 
kliendihaldur Mairi Trumsi. Lastega kohtumisel oli ta 
väga meeldiv, oskas ergutada, et õpilased tööst osa võtak-
sid, tõi huvitavaid näiteid, laskis lastel rääkida oma koge-
mustest, rääkis rasketest asjadest arusaadavalt. Ta oli väga 
hea õpetaja. 
   Õpilased said teada, et 50% 18-80aastastest eestimaa-

lastest peavad oma teadmisi rahaasjus mõistlike otsuste 
tegemiseks piisavaks, ülejäänud ebapiisavaks, 47% peab 
arvestust tulude/kulude üle, kolmandik ei planeeri oma 
rahaasju üldse. 2010. aasta uuringu põhjal olid Eesti elani-
kud 14 riigi seas rahateadmistelt teisel kohal, kuid tegeli-
kult käitumiselt ja hoiakutelt viimased. Õpilased tutvusid 
õppe-, väike- ja kodulaenu võtmise võimalustega. Prak-
tilise tööna koostati üheskoos pere näidiseelarve. Väga 
õpetlik koolitund eeltööks pere eelarve koostamisel. 
   Aitäh õpetaja Mairi!

SAIMA TELL

Sangaste valla pensionäride ühing Härmalõng tervitab 
kõiki eakaid ja kutsub suurepärasele sündmusele

Külateater Muhkel  Palupera vallast esitleb:

Anita Pavlova estraadietendus

„PALUN  ISTET”
Värvikirevate kostüümide, laulude ja tantsudega etteas-

te     Sangaste seltsimajas 2. veebruaril kell 14.00. 

Pilet 2 €
Laval üle 30 inimese!
NB! Etendusele võivad kõik tulla, igas eas ja mõõdus.
Lisainfo Vaike Tuisk.

Sangaste Valla Avatud Noortekeskuse üleskutse

Selleks, et noortekeskuse lapsed saaksid internetti kasutada, mängida või 
koolitöid teha, palub noortekeskus headel inimestel või ettevõtetel vaadata 
üle oma arvutid. Meile oleks suureks abiks, kui kodud ja firmad saaksid 
noortekeskusele heategevusena annetada arvuteid (2tk), klaviatuure (2 tk) 
ja arvutihiiri (2tk). Ekraanid ja printer on meil olemas, puudu vaid mõned 
olulisemad asjad!
   Kui Sul on mõni kasutamiskõlblik arvuti, klaviatuur või hiir, mida ise enam 

ei vaja ning soovid selle noortekeskusele anda, anna endast märku Merit 
Nigulale: telefonil: 5550 2316, e-mail: merit.nigula@gmail.com.

kõige vanade käsitöötraditsioonide elushoidmise 
eest. Ilmar Tiideberg valmistab väga erinevaid 
kandleid. Nii Keeni Põhikooli kui ka Sangaste 
seltsimaja kandleringi lapsed õpivad pillimängu 
Ilmari valmistatud kanneldel. 
   Preemiatseremoonial tutvustas vallavanem 

Kaido Tamberg Ilmarit järgmiselt: „Ta on meie 
kandi Imelik. Alati kannel kaenlas ja heatujuna-
eratus näol. Ilmar pakub oma muusikaga palju 
rõõmu, on tore ja väärikas kodanik.“ 
   Palju õnne preemiasaajatele ning edu ja jõudu 

nende tähtsas ja vajalikus töös.

MERLE TOMBAK

Valentinipäevadisko Sangaste Seltsimajas!

Reedel, 15. veebruaril algusega kell 18.30, lõpuga 23.00!! 
Pilet: 1€.
Olemas fotonurk kaunite fotode tegemiseks, mängime, tantsime ja maius-

tame!  
Dresscode: Tüdrukud – roosa/punane, poisid – roosa/sinine. Kui kannad vas-

tavaid värve on sissepääs tasuta! 
Tule Valentinipäeva diskole ja võta sõber ka kaasa!

Loe ka 7. lk >>

Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu Koolituskeskus

MEESTE LAULU PRAKTIKUM 
Sangaste Seltsimajas  2. veebruaril 12.00 – 16.00.
Praktikumi teemad:
   Mis teemadel ja kuidas on mehed laulnud kodukandis, 

oma peres. 
    Lõuna-Eesti laulustiile. 
    Arutleme, loeme, kuulame ja laulame. 
    Oma teed laulude ja laulmise juurde tutvustab Kristjan 

Lukka. – valiku lauludest lauldakse tema eestvedamisel.
Praktikumile ootame mehi, kel laulujoru huvi! Võib 

tulla ka kuulama-vaatama!
Eestvedajad: Ene ja Kristjan Lukka.
Teave ja registreerimine: www.folkloorinoukogu.ee/

Eelolevad_kursused:289.htm
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HILJA SAAR 
05.11.1925-22.01.2013

Mälestame 

ILMAR ALUVEED 
Südamlik kaastunne lähedastele.

Jaan Uibo perega, Aksel Moorits 
perega, Karla.

Südamlik kaastunne Kajale lastega 
kalli abikaasa ja isa

ILMARI
kaotuse puhul.

Koolikaaslased OKK 60. lend

Elu ainult laenuks antud 
küsimatul tunnil…

mälestame

OLEV LAANT 
23.08.1962 – 11.01.2013 

Siiras kaastunne omastele.
Undi ja Suu pered

Südamlik kaastunne Kristale ja 
tema perele kalli 

VENNA 
kaotuse puhul.

Tantsutrupid Marbella ja Mathilde 
Hellenurmest.

Südamlik kaastunne
 Helen Aluveele isa 

ILMAR ALUVEE 
kaotuse puhul.

Oleme mõtetes sinuga, Helen!

Klassikaaslased Otepää 
Gümnaasiumist ning 

klassijuhatajad Kirsti ja Pille.

Mälestame head naabrit

ILMAR ALUVEED 

ja avaldame kaastunnet abikaasa 
Kajale lastega.

Perekond Tanni ja Parm

ALBERT HERMANN
18.04.1947-20.01.2013AINO KÄRNER 

14.12.1937-10.01.2013

Südamlik kaastunne Enele kalli 

EMA 

surma puhul.

Vineeritehase II vahetus

Avaldame südamlikku kaastunnet 
Anule, Vaidole, Mailisele, Maikenile 

kalli ema, ämma, vanaema

MAIE TOOM
kaotuse puhul.
Reilika perega

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

Südamik kaastunne Kajale lastega 
kalli abikaasa ja isa

ILMAR ALUVEE 
kaotuse puhul.

Naabrid Mati pere, Miiu ja Rein.

Südamlik kaastunne Merikesele 
kalli 

ABIKAASA
kaotuse puhul.

Tantsuklubi Mathilde

Kuskil tuiskab, õhk on karge, 
kaugel täht nii säravvalge 

muudab pisara su palgel kalliskiviks, 
aga südamesse ta ei näe – 

valu oli, on ja jääb.

MAIE TOOM

Sügav kaastunne Anule, Vaidole, 
Mailisele ja Maikenile armsa ema, 
ämma, vanaema kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Tarbijate 
Kooperatiivi päevilt ja kaubandus-

töötajate ametiühing.

Mälestame meie seast lahkunud 

ILMAR ALUVEED 

ja avaldame kaastunnet omastele.

Audentese SG Otepää filiaal.

Siiras kaastunne Kajale lastega kalli

ILMARI

kaotuse puhul.

Epp, Jana, Kersti ja Killy peredega.

Südamlik kaastunne Helenile ja 
perele armsa 

ISA 
kaotuse puhul.

Eve, Triinu, Gertrud ja Terje.

Südamlik kaastunne Kajale ja 
lastele abikaasa ja isa

ILMAR ALUVEE
kaotuse puhul

Perekonnad Heitur ja Vaher.

Südamlik kaastunne Kajale 
tütardega abikaasa ja isa

ILMAR ALUVEE
27.11.1969 – 17.1.2013 

kaotuse puhul.
Mati ja Enno peredega

Sügav kaastunne Kajale lastega 
kalli abikaasa ja isa

ILMAR ALUVEE

kaotuse puhul.

Veiko perega

Südamlik kaastunne Hilja Sorgale 
kalli 

ÕE 
kaotuse puhul.

Tantsurühm “Rõõmurullid”

Südamlik kaastunne Anule perega 
kalli ema

MAIE TOOME 
kaotuse puhul.

Kersti pere

OLEV LAAN
23.08.1962 - 11.01.2013

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Siiras kaastunne Kajale tütardega 
abikaasa ja isa 

ILMAR ALUVEE
kaotuse puhul.

Miia ja Enn

Südamlik kaastunne Merlinile kalli 

VANAEMA

surma puhul.

Otepää Gümnaasiumi algklasside 
õpetajad, Krista, Rutti.

Südamlik kaastunne Merlin 
Jalajas éle

VANAEMA

kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Sügav kaastunne Rommi Kärnerile 
kalli ema

AINO KÄRNERI 
kaotuse puhul.

Töökaaslased AS Otepää Metallist

Vaikses leinas langetame pea...

Mälestan endist meeldivat 
töökaaslast

ILMAR ALUVEED
Südamlik kaastunne abikaasa Kaja-
le, tütardele Helenile ja Kristiinele.

Treener Ants Orasson perega.

Sõnad liigsed kõik,
ainult vaikida võib...

Kaja, Helen ja Kristiine, oleme
 leinas teiega kalli abikaasa ja isa

ILMAR ALUVEE
valusa kaotuse puhul.

Vaike, Kaja, Kadri, Anneli, Mari, 
Lembi, Aire, Triinu, Mallis, Sveta.

Südamlik kaastunne Kajale perega 
kalli isa ja abikaasa 

ILMAR ALUVEE
kaotuse puhul. 

Perekonnad Tinno, Toots, Kukk, 
Ein, Sotnik.

Sügav kaastunne Rommile kalli 
ema

AINO KÄRNERI 
kaotuse puhul.

Segatantsurühm Nuustaku

Südamlik kaastunne Anu perele 
kalli ema, vanaema ja ämma

MAIE TOOM 
kaotuse puhul.
Kiina perega

Südamlik kaastunne Anu Alteri 
perele kalli

EHA-MAIE TOOMI 
kaotuse puhul.

Ene ja Rein

Südamlik kaastunne Volli Pukk 
perele 

EMA
kaotuse puhul.

Aivar ja Helin

Siiras kaastunne Anu Alteri perele

EMA 

kaotuse puhul.

Virulombi 3 majanaabrid

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

Südamlik kaastunne Anule, 
Vaidole, Mailisele ja Maikenile kalli 

ema, ämma ja vanaema

MAIE
kaotuse puhul.

Tiiu, Ain ja Annely pere

Tuul nii tasa puude ladvus liigub, 
linnud unelaulu laulavad…

Südamlik kaastunne Anule kalli

EMA

kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Konsumist

In memoriam

  ILMAR ALUVEE
  25.11.1969 – 17.01.2013

Neljapäeval, 17. jaanuaril lahkus meie hulgast kahevõistleja ja treener Ilmar Aluvee. 
   Ilmar sündis 25. novembril 1969. aastal Tallinnas kahevõistleja Valev Aluvee pojana. 

Ta lõpetas 1997. aastal Tallinna Pedagoogikaülikooli kehakultuuri eriala.
   Kahevõistluse ja suusahüppete treeningutega alustas Ilmar 8aastasena Kalevis Uno 

Kajaku õpilasena. Hiljem jätkas Dünamos Tiit Tamme juhendamisel. Ilmar esindas 
Eestit Lillehammeri taliolümpiamängudel 1994. aastal ja saavutas 39. koha. Maailma-
meistrivõistlustel osales ta aastatel 1993, 1995 ja 1997. Tema kohad olid seal vastavalt 
34., 31. ja 37.
   Läbi aegade on ta Eesti meistrivõistlustel võitnud kahevõistluses ühe kulla, kaks 

hõbedat ja kolm pronksi ning suusahüpetes ühe pronksmedali. Suvistel meistri-
võistlustel saavutas Ilmar kahevõistluses kaks kuld-, kaks hõbemedalit ja ühe pronks-
medali.
   Alates 1997. aastast elas ja töötas Ilmar Otepääl. Alguses oli ta Eesti Spordigüm-

naasiumis treener-õpetaja, hiljem Tehvandil rajatiste meister. Aastatel 2002 – 2004 oli 
Ilmar Eesti Suusaliidu kahevõistluse koondvõistkonna peatreener. Hiljem treenis ta 
veel ühe hooaja Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis noori kahevõistlejaid. 
Aastatel 2008 – 2011 oli Ilmar Eesti Suusaliidu juhatuse liige. Alates 2005. aastast 
töötas ta mastiehitajana ja antennipaigaldajana.
   Ilmar oli nõudlik nii enda kui teiste suhtes. Ta oli järjekindel ja kindlakäeline 

treener, kes hoidis oma õpilaste tegemisel silma peal ka väljaspool treeningaega. 
Oma töökusega oli ta eeskujuks nii oma õpilastele kui kolleegidele. Järjepidevus ja 
sihikindlus aitasid tal täita oma püstitatud eesmärke. Ilmar oli heasoovlik ja abivalmis 
kolleeg, kellega oli meeldiv ka maailma asjade üle arutleda.
   Viimastel aastatel oli Ilmar aktiivsest treeneritööst küll eemal, teisel tööpostil, kuid 

kahevõistluse ja suusahüpete võistluste ettevalmistamistel ja kohtunikutöös aitas ta 
alati. Tema panus 2011. aastal Otepääl toimunud juunioride maailmameistrivõistluste 
õnnestumiseks oli hindamatu. Ilmari üks unistus oli korraldada kahevõistluse MK-
etapp Tehvandil ja näha seal Eesti poisse poodiumile astumas.
   Ilmar armastas kahevõistlust ja ametit, mida ta pidas. Kuid üle kõige hindas ta oma 

perekonda. Abikaasa ja lastega korraldatud üritused ja koosveedetud aeg olid tema 
jaoks hindamatu väärtusega. Tema laste suurepärased tulemused nii spordis, haridu-
ses kui ka kultuuris on hooliva, koostöövalmi ja sõbraliku pereisa suure töö tulemuse 
kinnitus. See töö katkes õnnetuse tagajärjel, otse tööpostil...

Mälestame head kolleegi ja avaldame südamlikku kaastunnet tema lähedastele.

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaal

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

Tasuta kodumasinate äravedu (kül-
mikud, pesumasinad, telerid jne). 
Mob 5386 9008

KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

LEMEKS VALGA AS

 *Metsamaterjali ost
 *Raieõiguse ost
 *Kinnistute ost

Info tel. 53478387 Leho Möldre
e-mail: leho.moldre@lemeks.ee

Kohvik-restoran l.u.m.i.
otsib 

PÄIKESELIST 
TEENINDAJAT.

Kui sulle meeldib inimeste-
ga suhelda ning naeratus 
on sinu firmamärk, 
siis võta ühendust 
kohvik@lumikohvik.ee või 
tel 5860 8004.

Müüa keskküttega korter Keenis 
hinnaga 2995 €. Korteri üldpindala 
47,4 m2 (kaks tuba ja köök). Kapi-
taalremont tehtud 2008.a. (uued 
aknad). Köögis ka puuküttega 
pliit. Ostusoovist teatada meilile: 
kesaagro@gmail.com või helistada: 
Venda Vihmann tel. 5178036

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Soovin kuni kevadeni üürida heas 
korras 1-3-toalist korterit Otepääl 
või lähiümbruses. 56222992 Palle.

Üürile anda 3-toaline korter Ote-
pääl. Tel. 58103862

Üürile anda (või müüa) mugavuste-
ga 4-toaline korter Otepää linnas. 
Info tel 5049 071

Sangaste Valla Avatud 
Noortekeskusese üritus 
„Öönoortekas“!

Öönoortekas algab 26. jaanuaril kell 
18.00.Uksed avatud kell 16.00!
Ööbimine leiab aset Keenis, noortekes-

kuse hoones. Ööbimine lõpeb 27. jaanuaril 
kell 12.00.
   Tegemist on siseüritusega! Siseruumides 

toimub mängimine, maiustuste ja filmis-
näkkide valmistamine, karaoke laulmine 
ja filmide vaatamine.
   Ürituse kava: 18.00 on kogunemine, 

19.00-21.00 õhtusöök ja maiustuste val-
mistamine, alates 21.30 karaoke pooltund, 
22.00 õudusfilmide vaatamine. Öörahu 
kell 00.30!
   Osalemistasu 2,50€ (sisaldab õhtusöö-

ki ning filmisnäkki!). Hommikusöök tuleb 
ise kaasa võtta! 
   Kui õhtust süüa ei soovi, peab tooma 

ainult 1€ kaasa ja võib võtta enda söögi 
kaasa!:)
   Täita tuleb ka lapsevanema nõusoleku 

vorm, mille saab noortekeskuse juhataja 
käest: 1)võimalik saata meilile, 2)vorm on 
olemas koolimajas!
   Öönoortekat viib läbi Merit Nigula: 

merit.nigula@gmail.com, telefon: 5550 
2316.
   Kohtumiseni laupäeval!:)
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Talispordi nautlejate paradiisis Otepääl, toimub juba täna

EESTI ESIMENE TALVEÖÖLAULUPIDU.

Nuustakul on head suusarajad, on Kuutsemäe ja taasavatud Munamägi mäesuusa- ja lumelauafännide 
meka, snowtuubijate kelgurada linnamäe jalamil, mõnusad kohvikud ja restoranid, majutuskohad igale 
maitsele ja rahakotile.
   Aga igale talvenautlejale pakub mõnusat vaheldust tulla kaasa laulma 25. jaanuari õhtutundidel PÜHA-

JÄRVE LAULULAVAL toimuvale Talveöölaulupeole.
   Miks? Igal tulijal on lahe marssida laulurongkäigus GMP Clubhotel`i parklast Pühajärve randa läbi 

elava tulespaleeri ja tunda ennast tõelise laulupeolisena!
   Mis? Üks ürituse korraldaja, Margit Tali lubab, et lauldavad talvelaulud on meile kõigile tuntud ja igaüks 

meist oskab neid vähemalt kaasa laulda.
   Kes? Enda tulekust on märku andnud enamik Valgamaa koore. Tulijaid on samuti Tartust ja Jõhvist, 

Paidest ja Pärnust ning mujaltki Eestimaalt. On koore, ansambleid ja lauluperesid, on lihtsalt lauluhuvilisi, 
teatavad korraldajate poolelt Margus Mäll ja Siim Kalda.
   Kui palju? Rohkem kui 500 inimest on kindlasti tulemas, väidavad organisatorid. Aga kui sina, kes sa 

nüüd tead, ka tuled, siis on osalejaid kindlasti väga palju rohkem!
   Talvel? Sadade inimeste koos lauldavad talvelaulud kõlamas elava tule ja saluudiga kargel talveõhtul 

Pühajärve kaldal on täitsa teistmoodi ja erinev suvistest laulupidudest. Kui paned ennast soojalt riidesse 
ja rõõmsa meele põue ning tuled kohale, siis 
koos olles loomegi ühe erilise lauluõhtu.
   Millal? Reedel, 25.01.2013 kell 20.00 

Pühajärve laululaval, Valgamaa esimene tal-
veöölaulupidu.
   Aeg? Üks tund.
Tule kindlasti, võta kaaslane seltasiks kaasa 

ja tule! Teeme õhtu mõnusaks, et ka lau-
päevaks ja pühapäevaks jaguks sul suusara-
dadele ja -mägedele veelgi lahedamat olekut 
ja minekut.
   Lisainformatsioon on leitav facebook.

com/talvelaulupidu. 
   Üritust toetab Kohaliku omaalgatuse pro-

gramm. 
   Valgamaa Talveöölaulupidu 2013 on 

kõigile tasuta.

8 M I T M E S U G U S T

Valmistame tellija soovi järgi:

varjualuseid, kasvuhooneid,
koerakuute, kompostihoidlaid,
rottide- ja tuhkrute lõkse.
Muudame uksi turvalisemaks.

AS Techne Töökoda 

Tel. 7668 292.

Laupäeval saab Kuutsemäel kajakiga 
mäest alla sõita

Laupäeval, 26. jaanuaril kell 14.00 toimub Kuutsemäel Red Bull Snow Kayak nimeline üritus. Võistlus 
toimub Eestis esmakordselt ning võistlema on oodatud kõik huvilised vanuses 16+.
   Snow Kayak´i rada on ca 400m pikk ning keskmiseks kiiruseks ennustatakse 40 km/h. Osavõtt ja pealt-

vaatamine on kõigile tasuta ning kiivrid ja kajakid saab korraldajatelt.
   Soojendussõidud ja registreerimine algavad kell 12.00 ning võistluse kvalifikatsioonid algavad kell 14.00. 

Finaali saavad 64 kiireimat kajakisõitjat, kes hakkavad võistlema esikolmiku kohtade eest.
   Rada on paari trikikohaga ning maandumine on nõlva all asuvasse tiiki, kuhu lõigatakse jäässe maandu-

misbassein. Maandumist ei tasu siiski karta, kuna paraja hooga tulles jääb kajakk kõigi eelduste kohaselt 
püsti. Vahetusriided soovitatakse igaks juhuks kaasa võtta.
   Registreerimine: http://www.redbull.ee/cs/Satellite/et_EE/Red-Bull-Snow-Kayak/001243303643317.

Otepää talimängud
Võistluste kava 

1. veebruar, reede

kell 19 – 21  Munamäe nõlv

   Munamäe Big Air - Eesti meistrivõistlused

2. veebruar, laupäev

kell 11 – 14  Kuutsemäe

   Eesti meistrivõistlused lumelauakrossis

kell 11 – 16  Tehvandi

   ETV - Swedbank noortesari – suusakross

kell 18 – 20  Tehvandi hüppemägi

   suusahüppevõistlus

3. veebruar, pühapäev

kell 11 – 16  Apteekrimägi 

   kahevõistluse ja suusahüpete noortesari

kell 11 – 13.30  Tehvandi

   Eesti noorte meistrivõistlused murdmaa-

   suusatamises

SAUNAORIENTEERUMINE 
OTEPÄÄ SAUNADES 

10.02.2013

Reeglid
1. Ühes saunas tuleb kõigil võistkonna liikmetel võtta leili vähe-
malt 3 minutit.
2. Kümblustünnis peavad võistkonna kõik liikmed minema 
üleni vette ja see toob võistkonnale boonust aja vähendamise-
ga 10 minutit.
3. Jääauku peab minema vähemalt üks võistkonna liige ja see 
annab boonust aja vähendamisega 10 minutit.
4. Iga läbimata saun toob võistkonnale karistusaega lisaks 30 
minutit.
5. Paremusjärjestuses osalevad ainult 4-liikmelised võistkon-
nad, kes on läbinud kõik saunad, tünnid ja jääaugud.
6. Sauna sisenedes anna saunamehele võistkonna sauna-
kaart, millele saunaomanik annab omapoolsed kinnitused 
saunaskäigu kohta. Kümblustünni ja jääaugu külastus tuleb ka 
eraldi ära märkida.
7. Registreerimislehele allkirja andmisega kinnitate, et teie 
tervislik seisund lubab saunatada.
8. Saunaomanikud ja korraldajad ei vastuta võistlejate terviseri-
kete ja vigastuste eest ega korva sellest tulenevaid kahjusid.
9. Saunaomanikud ei vastuta teie valveta jäänud isiklike asjade 
eest.
10. Joobes võistlejaid sauna ei lubata! Ära võta sauna klaastaa-
rat ja alkoholi.
11. Ära riku liikluseeskirju. Sinu turvalisuse eest hoolitseb 
politsei – meie hea koostööpartner.

Puhkpillikvintett Estica
Anna Kelder (flööt), Heli Ernits (oboe), Helena Tuuling (klarnet),Tea 

Tuhkur (fagott) ja Meelika Mikson (metsasarv).

Kavas: 
W.A.Mozart Divertisment nr. 14 B-duur, K 270 (seadnud Maria 

Rudolf),
Heino Eller Palad eesti motiividel I, II, III, V, VI, VII osa (seade puh-

kpillikvintetile),
Arvo Pärt Kvintetiino op. 13 I Schnell (1964), II Langsam, III Mäßig,
Kuldar Sink Kvintett puhkpillidele (1965),
Mati Kuulberg Kolm semu flöödile, oboele ja klarnetile (1992),
Villem Kapp Süit puhkpillikvintetile I Lüüriline moment (1957), II 

Allegretto, III Canzona, IV Marss.
  Pilet 5/3 € (sooduspilet pensionärid, õpilased). Piletid müügil Otepää Kul-

tuurikeskuses E-R kell 9.00-15.00 ja Piletilevis. Info: 765 5212, 5804 3215.

14. veebruaril kell 19 Otepää Kultuurikeskuses

Otepääle saabub graafika-
näitus Kuldaeg

Laupäeval, 26. jaanuari keskpäeval kell 12.30 avatakse Otepääl graa-
fikanäitus „Kuldaeg“ , mis sisaldab unikaalset valikut Eesti graafikast, 
käsitledes ka muutusi ja arenguid selles valdkonnas.
   Samas toimub graafikakonverents, mille raames ainulaadne näitus 

ongi. Konverentsi tähtsust rõhutab ka see, et ettekannetega osalevad 
selle ala tuntud asjatundjad, EKA professor Urmas Viik, kunstiajaloola-
ne Enriko Talvistu, TLÜ dotsent Margot Kask, TLÜ lektor Renee Aua.
   Peapõhjuseks, miks nii kõrgetasemeline graafikapäev Otepääl korral-

datakse, on siin elanud ja töötanud kunstnik Ago Kivi, kes 2011. aasta 
oktoobris läks manalateed. On vähe neid otepäälasi, keda see mees 
poleks üllatanud nimelise ex-librisega. Pole sellist teist paikkonda Eesti-
maal kui Otepää, mille tähtsündmused on tema poolt nii rohkearvuliselt 
kajastatud ja seda just graafikas.

   Laupäeval, 26. jaanuaril saanuks Ago Kivi 80aastaseks – sellepärast 
lõpebki graafikapäev kell 17.00 ühise õhtuga restoranis L.U.M.I Ago 
Kivi auks.
   „Ago Kivi oli omandanud puulõike või plastiklõike voolavuse, millest 

Düreril suurt aimugi polnud,“ ütles kunstiajaloolane Enriko Talvisto. Ja 
lisas: “Vaadelgem meistreid erinevas ajas ning unustagem nende väärtus 
kunstiturul – mõlemad püüdsid täiust.“
   Olete teretulnud seda kunstitäiust otsima, kogema ja leidma 26. jaa-

nuaril Otepääl algusega kell 12.30 raekoja saalis (Lipuväljak 13).
   Lisainfo: Ene- Mall Vernik-Tuubel – konverentsijuht (53420480, 

enemallv@gmail.com), Jüri Roots – korraldustoimkonna juht (53583793, 
jyri.roots@neti.ee).

Noored suusahüppajad Norras

Norras Trondheimis Põhjamaade noorte meistrivõistlustel osalesid eesti 
koondises ka Otepää noored suusahüppajad. 
   Artti Aigro (Otepää Spordiklubi) oli 91,5 ja 90 meetriste õhulendudega 

neljas, Ainar Pikk (otepäälane, kes esindab Elva Suusaklubi) sai 11. koha. 
Meeskonnavõistluses olid eestlased 3. kohal.


