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Talvepealinnas on kaks nädalavahetust täis maratone

Leigo jäämuusikafestival 
talvepealinnas 

Otepääl 15.-23.02.2013

Selle nädala alguses oli 42. Tartu maratonil kahe distantsi peale kirjas 
8300 spordihuvilist, mis tähendab, et tänavune maraton purustas 
viimase 25 aasta registreerimisrekordi. Suusatajaid on kokku 28st 

riigist. Viimase aja suurim registreerunute arv oli 2011. aastal, kui kahe 
distantsi peale pani end kirja kokku 8254 suusasõpra.

42. Tartu maratoni kava

Pühapäeval, 10. veebruaril sõidetav 42. Tartu maratoni avatud rada 
kuulub rahvusvahelise pikamaasuusatajate sarja Worldloppet kalendris-
se. Suusamaratoni rada on sel päeval avatud ainult 42. Tartu maratoni 
avatud rajale registreerunud suusatajatele. 
   63 km start on kell 9.00 Otepääl Tehvandi spordikeskuses ja 31 km 
start kell 11.00 Arula teeristis. TervisPlussi 12. Tartu Maratoni nais-
tesõidu (16 km) start on kell 12.00 Palu toitlustuspunktis. Kõik stardid on 
avatud ühe tunni jooksul. Finišis Elvas, Tartumaa Tervisespordikeskuses 
oodatakse suusatajaid kella 12.00–17.00. 
   Avatud rada ei ole võistlus, paremusjärjestust ei selgitata, tulemused 
avaldatakse tähestikulises järjestuses. 
   Koos avatud raja sõiduga toimub pühapäeval 2. Tartu teatemaraton. 
Võistluse start antakse kell 9.00 Tehvandi Spordikeskuse staadionil 
ühisstardina. Võistlevad 4liikmeliste võistkonnad ühes võistlusklassis. 

Laupäeval, 16. veebruaril toimuvad Tartus, Tähtvere Spordipargis 
lastesõidud. TILLUsõit alates kella 11.00, MINImaraton kella 12.10st. 
Osavõtt on kõigile tasuta. Vajalik on registreerimine osavõtuks!

Pühapäeval, 17. veebruaril kell 9.00 algab Tehvandi Spordikeskuse 
staadionil 42. Tartu suusamaraton (63 km). Kell 12.30 on Arula teeristis 
start 31 km distantsile.
   Elvas Tartumaa Tervisespordikeskuses oodatakse seekordse maratoni 
võitjat kell 11.35. Finiš suletakse kell 19.00. 
   ETV-s on otseülekanne kell 10.00-12.55 ja kokkuvõttev saade ETV2-s 
kell 19.55-21.10. 

Maratoni Valga- ja Tartumaal kulgeva raja kaart on meie lehe 8. lehekül-
jel. Sealt leiate endale sobiva koha võistlejate jälgimiseks ja ergutamiseks.
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Tõikamäe radarposti 
visualiseeringu tutvustus

Leigo talu korraldatava festival tar-
beks püstitatakse Otepää Lipuväl-
jakule telk-kontserdisaal, mille si-

sustus ja dekoratsioonid on ehitatud jääst. 
Festivali programmis on kaunid kontser-
did, kogupere-etendused ja perepäevad.
   Leigo jäämuusika Eestimaa talve-

pealinnas Otepääl toimub teist korda. 
Seekordse festivali programm on tänu 
Otepää Vallavalitsuse toetusele on eel-
misest pikem ja sisukam, meelelahutust 
on igas vanuses huvilistele. 
   Jäämuusika idee autor on Leigo talu 

peremees Tõnu Tamm, kelle sõnul on 
ääretult huvitav jälgida, kuidas pakane 
loob veest üha põnevamaid mustreid ja 
objekte. Ta on välja mõelnud uusi jääst 
ja lumest kujunduselemente, mida festi-
vali tarbeks püstitatavas kontserdisaalis 
saavad nautida kõik. Muusika ühenda-
mine visuaalse elamusega iseloomustab 
Leigo muusikaüritusi ning on saanud 
Leigo muusikatalu kaubamärgiks.
   Kontserdi korraldamisel ja saali sisus-

tamisel on arvestatud, et soojalt riietu-
nud publik ei peaks külma tundma. 
   Festival pakub nädala jooksul meele-

lahutust nii suurtele kui ka väikestele.

Kavas on:
   15.02. kell 19.00 Leigo jäämuusika 

avamine, orelikontsert, organist Aare-
Paul Lattik.
   16.02. kell 18.30-19.30 Tiit Kikas.
 17.02. kell 14.00-15.00 Perepäev. 

Lastega tegeleb päevajuht, meister-
datakse lumelaternaid ümber jäätelgi. 
Kohal on ka hobused.
   17.02. kell 16.00-17.00 Ahhaa teadus-

teatri etendus - keemiateater.
   19.02. ja 20.02. kell 11.00-12.00 ning 

kell 14.00-15.00 kogupere-etendus “Jeti 
suur soov”.
   21.02. kell 18.30-19.30 „Vene romansi 

saladus“, solistid Maria Kondratjeva ja 
Olga Zaitseva. 
   22.02. kell 18.30-19.30 Maarja-Liis Ilus.
  23.02. kell 13.00 perepäev. Lastega 

tegeleb jääprintsess. Ehitame koos iglu. 
Kohal on hobused.
   Ürituse täielik programm on saada-

val Leigo kodulehel: http://www.leigo.
ee/?uid=54. Pileteid üritustele saab 
Piletilevi müügipunktides üle Eesti.
   Lisainfo: leigo@leigo.ee, MTÜ Leigo 

Kontserdid, Leigo talu, Lutike, Valga-
maa. 

Kaitseministeeriumi tellimusel tutvustab 
Maaülikool 27. veebruaril Pilkuse külakes-
kuses visualiseeringut, kuidas hakkaks 
Pilkuse külasse (Tõikamäe tippu) rajatav 
radarpost välja nägema lähiümbruses.
   Tutvustuse aeg on kell 14.00-16.00 ja 
17.00-19.00, huviliste olemasolul on või-
malik aega pikendada. Seansid algavad 
igal täistunnil, pärast tutvustust on kõigil 
huvilistel võimalik vaadelda visualiseerin-
gut oma valitud punktist. Kohal viibivad 
ka kaitseväe ja kaitseministeeriumi 
esindajad, kes on valmis vastama ka visu-
aliseeringu välistele küsimustele.

Kaitseministeerium

Lähenev 42. Tartu maraton 
kogub rekordarvu osalejaid

Rahvusvaheline kelgukoeraspordi 
võistlus „Jälg 2013“ toimus Ote-
pääl jaanuari viimasel nädalavahe-

tusel. Võistlusi tuli kahel päeval vaatama 
hinnanguliselt 3000 inimest. Pealtvaata-
jaid jagus ka võistlusradade erinevatesse 
osadesse. Kaasahaaravamateks hetke-
deks peeti kindlasti 12 koera rakendite 
starti. Ei näe just tihti kodusel Nuustakul 
sedasorti vaatepilti, kuidas kelgu ees joo-
ksevad 12 väledat koera. Sel talvel tehti 
alles proovi, kuidas siinsed rajad kelgu-
koertele sobivad. Võistlejate positiivsele 
tagasisidele tuginedes saame öelda, et ra-
dadega jäädi väga rahule. 
   Siinkohal kummardused Tehvandi ja 

Kääriku rajameistritele, kes aitasid nõu 
ja jõuga võistlusi läbi viia ja radu ette val-
mistada. Pikal, 42 km distantsil oli teeü-
letusi 11. Teeületusi turvas ühtekokku 
35 kaitseliitlast ning politsei esindajat, 
kelleta seda võistlust korraldada poleks 
mõeldav olnudki. Selles meeskonnas on 
ühtsust ja tänu heale käsuliinile töötas 
meeskond laitmatult. Eritänu teile: 
Jaanus Kokkonen, Aleksander Mõttus 
ja Mari Mõttus! Suur tänu kõikidele 
vabatahtlikele ning kõikidele meie koos-
tööpartneritele.
   Esimesed võistlejad saabusid Ote-

pääle juba reedel. Käidi tutvumas staa-

dioniga, leiti võimalused, kus pereme-
hed ja koerad said pika reisi ja võistluse 
vahel natuke puhata. Ülejäänud võistle-
jad saabusid laupäeva varahommikul. 
Pärast registreerimist, infotundi ja sooja 
tee joomist anti kõigepealt 42 km start. 
Pool tundi hiljem startisid sprinterid. 
Kes oodata jõudis, sai pärast viimase 
võistleja finišit proovida sõitu ka 8 koera 
rakendiga. Pärast võistluspäeva suun-
dusid võistlejad tagasi Kääriku hotelli, 
kus toimus mõnus õhtusöök ja muljete 
vahetamine. Kuna aga võistluspäev oli 
pikk, suundusid esimesed võistlejad 
magama juba kl 21. Järgmisel päeval 
oldi jälle stardis ning pärast auhinnatse-
remooniat algas tagasisõit koju. Kauge-
malt tulnud võistlejad pidid kojujõudmi-
seks läbima üle 1000 kilomeetri.
   Juba oodatakse järgmist võistlust, 

mis toimub sügisel. Siis on võimalik 
kaasa elada lumeta aladele Baltic Cupi 
raames. Tekib kohe küsimus, kuidas 
ilma lumeta neid võistlusi peetakse? 
Koerad veavad ka jalgrattaid, tõukerat-
taid, kolme- ning neljarattalisi kärusid ja 
eraldi klass on ka koertekross, kus koer 
jookseb inimese ees. Tehvandil kohtume 
aga juba võistlusel „Jälg 2014“.

JOHANNA LAAK

Sportlik nädalavahetus Otepääl 
koos kelgukoertega

Muudatustest SA Otepää 
Spordirajatiste töös

Alates 30. jaanuarist on SA Otepää Spor-
dirajatiste juhatuse liige Otepää vallavalit-
suse sporditöö spetsialist Martin Teder.
   Muudatuste põhjuseks oli Spordiraja-
tiste nõukogu liikme Ahto Saare andmeil 
vajakajäämised sihtasutuse juhatuse liik-
me Silver Eljandi töös. SA Otepää Spordi-
rajatise 2012. a majandusaasta tegevus oli 
suures kahjumis. Juhatuse liikmel on aga 
kohustus viivitamatult teatada nõukogule 
majandusliku seisundi olulisest halvene-
misest, mida juhatuse liige ei teinud. 
    Samuti oli sihtasutuse töös veel teisigi 
ebaselgeid momente: näiteks olid lahen-
damata spordihoone haldusküsimused, 
aeg-ajalt polnud võimalik kasutada sooja 
vett, ka pole spordihoone ehitamisest 
alates seal tehud põhjalikke hooldustöid. 
Taoline olukord tekitas nõukogu liikmetel 
küsimusi, milledele ei saadud vastuseid. 
Samuti jäi arusaamatuks, miks on hoone 
majandamine nii suures kahjumis ning 
miks ei kasuta Otepää spordiklubid ja 
spordisõbrad spordihoonet, vaid käivad 
treeningutel väljapool Otepääd.
   Vaatamata SA nõukogu liikmete Martin 
Tederi ja Ahto Saare korduvatele pärin-
gutele ei esitanud endine juhatuse liige 
(juhataja) Silver Eljand vajalikke dokumen-
te. Juhatuse liikme kohustusteks on aga 
korraldada sihtasutuse igapäevast tööd ja 
esitada vajalikke dokumente oma tegevu-
se kohta vastavalt kehtivatele õigusaktide-
le. Juhatuse liikmele esitati 2 teabenõuet, 
millele vastust ei tulnud. Kõik see viis 
ebakõladele suhetes juhatuse liikmega 
ning päädis tema väljavahetamisega.
   Spordirajatiste nõukogu liige Ahto Saar 
sõnas muudatusi kommenteerides, et 
otsus sündis kaalutletult: „Võin kinnitada, 
et mingeid muid põhjusi juhatuse liikme 
vahetusel ei olnud, kahjuks polnud meil 
võimalik enam koostööd jätkata.“
   Nõukogu edasine töö Saare sõnul on 
tutvuda sihtaasutuse dokumentatsiooni-
ga, kaardistada probleemsed kohad ning 
asuda nende parandamisele.
   SA Otepää Spordirajatiste nõukogu on 
kolmeliikmeline, sinna kuuluvad Aivar 
Pärli, Ahto Saar ja Mairo Kangro. Juhatu-
se liige (juhataja) on Martin Teder.

MONIKA OTROKOVA

Silver Eljand ütles Otepää Teatajale, et ta 
ei nõustu ühegi esitatud süüdistusega. 
Omapoolsed selgitused annab ta järgmi-
ses lehes.

OT



8. veebruar  2013

Otepää Vallavolikogu istungil
24.01.2013

 Tunnistati kehtetuks Otepää vallas Pilkuse külas 
Trepimäe puhkeküla detailplaneering.

 Otsustati mittealgatada Otepää vallas Otepää linnas 
Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine.

 Otsustati kehtestada Otepää vallas Otepää linnas 
Linnamäe tee 1 kinnistu detailplaneering.

 Lõpetati Otepää valla 2013. aasta eelarve projekti II luge-
mine ja suunati eelarve vastuvõtmiseks.
 Otsustati toetada OÜ Eksiiv taotlust välisõhu saasteloa 

andmiseks Otepää vallas Otepää külas asuvale katlamajale.
 Kehtestati Otepää valla eelarvest eraõiguslikele spor-

diklubidele toetuste andmise kord.
 Võeti vastu Otepää valla 2013. aasta eelarve.
 Kehtestati Otepää valla ühisveevärgi ja -kanalisatsi-

ooni kasutamise eeskiri.

Otepää Vallavalitsuses
30.01.2013

 Kutsuti SA Otepää Tervisekeskus nõukogust 
tagasi nõukogu liige Valdur Siilbek, määrati SA Otepää 
Tervisekeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks tema 
nõusolekul Kalev Merisalu.

 Kutsuti SA Otepää Spordirajatised nõukogust tagasi 
nõukogu liige Martin Teder, määrati sihtasutuse Otepää 
Spordirajatised nõukogu liikmeks kolmeks aastaks isiku 
nõusolekul Mairo Kangro.

 Anti MTÜ Lumelauaklubi Bricole luba korraldada 
Otepää vallas Nüpli külas 01.02.2013. a kell 17.00 kuni kell 
21.00 avalik üritus Freestyle suusa- ja lumelauahüpete Eesti 
meistrivõistlused Otepää BIG AIR 2013.

 Peeti võimalikuks järgneva maaüksuse riigi omandisse 
jätmine ja määrata sellele kohanimi, koha-aadress ja kasu-
tamise sihtotstarve vastavalt moodustatud asendiplaanile:
maaüksus piiriettepaneku numbriga AT13001170004 (ligi-
kaudse pindalaga 0,85 ha) kohanimeks Sokumäe, koha-
aadressiks Sokumäe, Tõutsi küla, Otepää vald, Valga maa-
kond, sihtotstarve – maatulundusmaa. 
 Väljastati Otepää valla taotlusel ehitusluba Otepää valla 

Otepää linnas Tartu mnt 1 maaüksusel (katastritunnus 
55601:004:1770) ehitise (külastuskeskus) rekonstrueerimiseks.

 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Uandi 10/0,4kV 
alajaam, 10kV ja 0,4kV maakaabelliini ja kaablikilpide püs-
titamiseks Otepää vallas Vana-Otepää külas.
 Väljastati KÜ Keskuse 6 ehitusluba Otepää valla Otepää 

külas Keskuse väikekoht 6 maaüksusel (katastritunnus 
63602:001:1660) ehitise (korterelamu) rekonstrueerimiseks.

 Kinnitati Ell Hango taotlusel projekteerimistingimused 
Otepää vallas, Otepää linnas, Valga mnt 19 kinnistule 
(katastriüksus 55601:004:0770) elamu piirdekonstruktsi-
oonide rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

 Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas 1536 
eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetust 128 eurot.
 Määrati ühele isikule puudega inimese toetus erivajadu-

sest tingitud lisakulude kompenseerimiseks.
 Anti nõusolek Semolen Koolitus OÜ-le viia läbi Otepää 

valla haldusterritooriumil lastelaager ajavahemikus 28.07.-
03.08.2013 vastavalt esitatud taotlusele.
 Määrati ühele isikule ühekordne toetus 64 eurot.
 Kinnitati Kaur Kirjanen taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Vidrike külas Pisi-Inni kinnistule 
(katastritunnus63601:003:0163) sauna ehitusprojekti koos-
tamiseks.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest viis isikut.
 Kinnitati hallatava asutuse Otepää Muusikakool direk-

toriks tema nõusolekul Merike Roop ajutiselt äraolevate 
töötajate asendamise ajaks kuni töötajate tööle naasmiseni.

 Määrati vallavanem Merlin Müüri asendajaks tema 
teenistussuhte peatumisel Otepää Vallavalitsuse liikmed 
vastavalt asendamise järjekorrale: 1. abivallavanem Mairo 
Kangro; 2. raamatupidamise- ja finantsteenistuse juhataja 
Ülle Veeroja; 3. vallavalitsuse liige Kalev Merisalu.

23.01.2013
 Väljastati FIE-le Raido Käär sõidukikaart taksoteenuse 

osutamiseks sõidukiga Volkswagen Sharan (riiklik 
registreerimismärk 699 BHT).

 Otsustati vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule 
Otepää vallas Otepää linnas asuva Tennisevälja 4 kinnistu 
detailplaneering.
 Väljastati FIE Ain Aigrole sõidukikaart taksoteenuse 

osutamiseks sõidukiga OPEL OMEGA (riiklik registreeri-
mismärk 880 AXT).

 Väljastati taksoveoluba FIE Ain Aigrole.
 Väljastati taksoveoluba osaühingule Urmi (äriregistri 

registrikood: 12389931, asukoht: Pühajärve tee 18-3, 67403 
Otepää linn, Otepää vald).
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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 22. 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

Otepää vallavolikogu võttis 
vastu 2013. aasta eelarve

AMETLIK INFO

Otepää vallavolikogu võttis 24. 
jaanuari istungil vastu 2013. 
aasta eelarve. Eelarve mahuks 

on kavandatud 4 877 763 eurot.
   Vallavanem Merlin Müür sõnas, et 

vallavalitsuse poolt ettevalmistatud 
eelarve eelnõu võeti vastu ilma suure-
mate muudatusettepanekuteta. Võr-
reldes 2012. aasta eelarvega suureneb 
see 1,8%, seda tänu investeerimiste-
gevuse suurenemisele. Eelarves on 
põhitegevuse tuludeks kavandatud 3 
691 640 eurot, põhitegevuse kuludeks 
3 665 640 eurot ning eelarve põhite-
gevuse tulem on 26 000 eurot.
   Volikogu esimees Aivar Nigol 

ütles, et eelarve koostamisel on tähe-
lepanu pööratud sotsiaalvaldkonnale 
ja haridusele. Eesmärgiks on pare-
mini jõuda abivajajate muredeni ja 
nende lahendusteni.
   „Otepää lasteaiaõpetajate ja muu-

sikakooli õpetajate palgatõusuks on 
planeeritud kuni 10%, ülejäänud töö-
tajatel kuni 2%“, sõnas Aivar Nigol. 
„Jätkuvalt on tagatud meie elanikele 
sotsiaaltoetused – 576 eurot sünnitoe-
tus, 128 eurot matusetoetuseks, esma-
kordselt kooli mineva lapse toetus 100 
eurot ja lisaks muud toetused.“
   Üle poole tegevuseelarve kuludest 

suunatakse haridusvaldkonda (54%), 
järgnevad kulutused majandusele ja 
keskkonnakaitsele (15%) ning kul-
tuurile ja spordile (12%). Valitsemis-
kulud koos reservfondiga moodus-
tavad 9% ning sotsiaalne kaitse 7% 
tegevuseelarve kuludest. Ülejäänud 
valdkondade kulutuste osatähtsus on 
märgatavalt väiksem, moodustades 
kokku 3%.
   Aivar Nigol rõhutas, et plaanis on 

jätkuvalt läbi erinevate ürituste ja 

Detailplaneeringu avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus otsustas 23.01.2013.a istungil korraldusega 2-4-41 vastu võtta ja avali-
kule väljapanekule suunata Otepää vallas Otepää linnas Tennisevälja 4 kinnistu detailp-
laneeringu.
   Detailplaneeringu ala hõlmab Tennisevälja 4 kinnistut (katastritunnus 55601:007:1990), 
mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Krundi pindala on 1606 m². 
Lähteseisukohtade kohaselt on Tennisevälja 4 detailplaneeringu eesmärgiks kinnistu 
jagamine kaheks kinnistuks ning olemasoleva elamu asemele paarismaja ehitamiseks 
ehitusõiguse seadmine. Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand 
ning jagatakse kinnistu reaalosadeks. Planeeritava krundi kasutamise sihtotstarbeks on 
pereelamumaa (EP, 100%). 
   Detailplaneeringu koostamise käigus selgus, et Tennisevälja tänava ehitusjoone nihuta-
mine tänava poole rikuks tänava ühtse sujuvuse. Seepärast loobuti paarismaja ehitamisest 
olemasoleva elamu asemele. Detailplaneeringu koostamise protsessis on seega muutunud 
osaliselt Otepää Vallavalitsuse 19.10.2012.a korralduses nr 2-4-569 sõnastatud planeeringu 
koostamise eesmärk. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on jäänud kinnistu jaga-
mine kaheks kinnistuks ning tänavapoolsele uuele krundile ehitusõiguse määramine 
elamule laienduse ehitamiseks. Elamu ja selle laienduse baasil on võimalik elamu ümbe-
rehitamine paarismajaks. Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand 
ning jagatakse kinnistu reaalosadeks.
   Pos 1 krundile määratakse järgmine ehitusõigus: olemasoleva elamu laiendamine kuni 61 
m² ulatuses, maksimaalne hoonete arv krundil 2, elamu maksimaalseks kõrguseks kuni 10 
m ja abihoonel kuni 6 m ning laienduse maksimaalne korruselisus 2. Välisviimistluses on 
soovitav kasutada horisontaallaudist. Tennisevälja 4 kinnistul säilib olemasolev olukord. 
Detailplaneering on kooskõlas kehtiva Otepää linna generaalplaaniga ja koostamisel oleva 
Otepää valla üldplaneeringuga.
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 18.02.2013 – 05.03.2013. Avalik arutelu 
toimub 11.03.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, III korrus). 
Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.
otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning töö-
ajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväi-
teid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti või 
elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 
13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaadress või e-
posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 24.01.2013.a istungil otsusega nr 1-4-1 tunnistada kehtetuks 
Pühajärve Vallavolikogu 15.01.1998.a istungil otsusega nr 1-4-3 kehtestatud Trepimäe 
puhkeküla detailplaneeringu. 
   Detailplaneeringu eesmärgiks oli Trepimäe A9 talu maa-ala heakorrastamine ja hoonesta-
mine puhkemajadega koos kruntimise ettepanekuga. Puhkekülla planeeriti 25 ehituskrunti 
puhkemajade ehitamiseks. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnistu 
omaniku soov planeeringu elluviimisest loobuda ja Keskkonnaameti seisukoht. Kinnistu 
omanik soovib ehitada ühe eluasemekoha, mille realiseerimine on võimalik hajaasutuses 
läbi omavalitsuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste. (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu kehtestamine

Otepää Vallavolikogu kehtestas 24.01.2013.a istungil otsusega nr 1-4-3 Otepää vallas Otepää 
linnas Linnamäe tee 1 kinnistu detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmab Linnamäe tee 1 
kinnistut (katastritunnus 55601:004:1340). Planeeritav ala asub Otepää linna territooriumil 
Linnamäe orus ja piirneb Otepää Looduspargi piiranguvööndiga.
   Planeeringuga kavandatava ala ümber naaberkinnistutel, Linnamäe org ja Linnamäe 
nõlv, kehtib 09.11.2005. a korraldusega nr 2-4-601 kehtestatud Otepää Ajaloo Teemapargi 

detailplaneering. Kinnistu pindala on 1000 m². Katastriüksuse olemasolev sihtotstarve on 
ühiskondlike ehitiste maa (Üh). Kinnistu maa kasutuse otstarve on kehtiva Otepää linna 
generaalplaani kohaselt pargitüüpi haljastus ühiskondlike hoonetega maa.
   Planeeringuga kavandatakse kinnistule ärimaa maa kasutuse sihtotstarve, mis on 
Planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1 kohaselt kehtivat Otepää linna generaalplaani muutev. Vastu 
võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi (Otepää Vallavolikogu 19.04.2012. a otsus nr 1-4-
27) on ala määratud Keskuse maaks. Planeeringuga lubatakse hoone mahust 40 % ulatuses 
hoone maksimaalseks kõrguseks 12 m ning hoone mahust 60% maksimaalseks kõrguseks 6 
m. Hoone peab olema põhimahus kui ka korruselisuse osas liigendatud. Detailplaneering on 
kooskõlas vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu kehtestamisega ei 
kaasne keskkonnamõjusid. Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses 
(Lipuväljak 13, Otepää).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine 

Otepää Vallavolikogu otsustas 24.01.2013.a istungil otsusega nr 1-4-2 mitte algatada 
Otepää vallas Otepää linnas Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu. 
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. Planeeringuala asub Otepää linna ter-
ritooriumil kompaktse asustusega piirkonnas, kus paiknevad pereelamud. Ala läheduses 
asuvad ka kortermajad. Vastavalt Otepää Vallavalitsuse 01.02.2012. a korraldusele nr 2-4-41 
on Pikk tn 22 kinnistu hoonetele väljastatud ehitusluba ehitiste täielikuks lammutami-
seks (kuur, tootmishoone-elamu, masuudihoidla). Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu 
eesmärgiks on kinnistu sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine ja kruntidele ehitusõi-
guste ja hoonestustingimuste määramine. Kruntide kasutamise soovitud sihtotstarbed 
on pereelamu maa (EP 100%). Kuna toimub maa kasutuse sihtotstarbe muutumine, on 
käesolev detailplaneering üldplaneeringut muutev.
   Lähtudes keskkonnamõju eelhinnangust ja teadaolevatest andmetest ei kaasne planeeritava 
tegevusega olulist keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnaametiga 
on otsus kooskõlastatud. Kinnitatud otsusega on võimalik tutvuda Otepää Vallavalitsuses 
tööajal ja valla kodulehel ning Ametlike Teadaannete lehel alates 08.02.2013 (Info: Enelin 
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüs-
teemi seadus” § 35 lg 6.

Salu kinnistu detailplaneeringu eskiisi avalik arutelu

Otepää Vallavalitsus algatas 19.07.2012.a istungil korraldusega 2-4-386 Pühajärve külas 
asuva Salu kinnistu detailplaneeringu. Planeeritav ala asub kehtiva Pühajärve valla üldp-
laneeringu järgi hajaastutusega alal. Samuti asub planeeritav ala Otepää Looduspargi 
piiranguvööndis.
   Detailplaneeringu ala hõlmab ligikaudu 1,6 ha kogu Salu maaüksusest (katastritun-
nusega 63601:002:0161). Detailplaneeringuga kavandatakse Otepää-Kääriku-Kurevere 
maanteega piirnevale alale viie elamukrundi moodustamist kogu Salu kinnistust kuni 
20 % ulatuses. Planeeringuga lahendatakse kruntide jagamine, maa kasutuse sihtotstarbe 
muutmine jaehitusõiguste määramine.   Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahen-
dust tutvustav avalik arutelu toimub 18.02.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas 
(Lipuväljak 13, Otepää). 
   Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 08.02.2013 Otepää valla veebilehel www.
otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 
7664820).

Otepää lasteaia detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tule-
mused

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 20.12.2012 – 25.01.2013. Avalik arutelu toimus 
04.02.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Avaliku väljapaneku ajal ettepanekuid 
ega vastuväiteid ei esitatud. Avalikul arutelul osales 12 kodanikku, nende seas planeeringu 
koostaja ja arhitekt. Arutelul tutvustati planeeringulahendust. (Info: Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee, 7664820).

 Kinnitati Sirje Tagel taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas, Pilkuse külas, 
Vastsemõisa kinnistule (katastriüksus 63602:003:0662) suvila ehitusprojekti koostami-
seks.
 Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 64 eurot.
 Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 18 isikut.
 Väljastati SA KredEx taotlusel kasutusluba Otepää vallas Otepää linnas Tartu mnt 24 

(katastritunnus 55601:002:0640) asuvale elektriautode kiirlaadimispunktile.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Vidrike 10kV alajaama jaotuspunktile asuko-

haga Otepää vald Vidrike küla.
 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Kaarna 10/0,4kV alajaama maakaabelliinile 

ja kaablikilbile asukohaga Otepää vald Otepää küla.
 Väljastati ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Verniku alajaama 0,4kV õhuliini püstitamiseks 

Otepää vallas Tõutsi külas.
 Anti nõusolek Võru Spordikoolile (reg nr. 75020017, Kreutzwaldi 16, Võru) viia läbi 

Otepää valla haldusterritooriumil murdmaasuusatajate laagrid ajavahemikus 01.-06.07.2013  

ja ajavahemikus 12.-17.08.2013.
 Otsustati muuta Otepää Vallavalitsuse 09.01.2013. a korralduse nr 2-4-10 „Projekteer

imistingimuste kinnitamine (Pilkuse küla, Väike-Juhani kinnistu)” punkti 1.
 Anti MTÜle Otepää Üritused luba korraldada Otepää vallas, Pühajärve külas 25.01.2013 

alates kell 20.00 kuni kell 22.00 avalik üritus Valgamaa Talveöölaulupidu.
 Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika luba korraldada 25.01.2013. a kell 21.00 kuni kell 

22.00 ilutulestik Otepää vallas Otepää linnas Ranna tee 1 asuval kinnisasjal.
 Andi MTÜ Eesti Kelgukoeraspordi Liit luba korraldada 26.-27. jaanuaril 2013. a Otepää 

valla haldusterritooriumil avalik üritus Rahvusvaheline kelgukoeraspordi suurvõistlus 
“Jälg 2013”.

järgneb lk8
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

NOORTEÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses

9. veebr. kell 18.00 Mao aasta alguse kontsert. Hiina ja 
Jaapani traditsiooniline muusika. Raho Langsepp, Lilian 
Langsepp, Janno Mäe, Roland Suits. Pilet 3 €. Piletid müügil 
Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses koha peal. Info: 765 5212

10. veebr. kell 12.00 Euroopa IV Saunamaraton Otepääl. 
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 kultuurikesku-
ses 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 
tantsusalongi). 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.

23. veebr. kell 14.00 Eesti Rahvusmeeskoori kontsert 
„Dialektilisi vaatlusi vabariigi asjus“. Dirigent Mikk Üleoja. 
Kontsert on tasuta.

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

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

 Klubi Tartu Maraton
16. veebr.  Kuutsemägi BX CUP 2013. Lumelaua- ja 

suusakross
 Info: www.kuutsemae.ee 
16. veebr. Tehvandi. Eesti meistrivõistlused suusa-

hüpetes ja kahevõistluses. Absoluutklass ja juuniorid.
 Suusaliit
17. veebr. start kell 9.00 Otepää-Elva. Tartu Maraton.
 Klubi Tartu Maraton
22.-24. veebr. Otepää Spordihoone. Otepää lahtised MV 

ilu- ja rühmvõimlemises.
 VK Rütmika, www.rytmika.ee
24. veebr.  Otepää petangi väljak. Talvine Eesti 

Vabariigi aastapäeva turniir petangis.
 Valgamaa SVS

Otepää Avatud Noortekeskus

15. veebruar  kell 19.00. Heategevuslik Sõbrapäevakontsert 
Otepää Gümnaasiumis. Pilet 2 eurot.

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 hakka-
vad kehtima alates 01.03.2013.
   Soojatariifid 2013. aastal ei muutu.

AS Otepää Veevärk

Muudeti spordiklubidele toetuse jagamise määrust

Sõbrapäeva puhul

14. veebruaril kell 10.00-14.00.

Kinnaspunktis
riided ja jalanõud kõigile tasuta.

Otepää Naisselts ja Soome Kinnaspunkt

SÜNNID

Mihkel Mehik                11. jaanuaril
Juss Pikkor                   21. jaanuaril
Mihkel Zlobin               28. jaanuaril

Otepää vallavolikogu 24. jaanuari istungil 
muudeti spordiklubidele toetuse jagamise 
määrust. 
   Juhin tähelepanu sellele, et Otepääl jaga-

takse spordiklubidele tegevustoetust pearaha 
põhimõttel juba alates 2009. aastast. Pärast 
määruse vastuvõtmist on aastate jooksul toimu-
nud mitmeid spordiklubide ümarlaudasid, kus 
on arutatud antud määruse kitsaskohti, pakutud 
välja täiendusi ja muudatusi, mida nüüd uue 
määrusega tehti.  
   Toon välja varem kehtinud määruse kolm 

kõige probleemsemat kohta ning uuest määru-
sest lahendused nendele:
• Puudus piisav järelvalve spordiklubide 

poolt esitatud nimekirjade üle, mille alusel 
toetust välja maksti. Uue määruse järgi peab 
spordiklubil olema lapsevanema (seaduslik esin-
daja) kirjalik kinnitus selle kohta, millistel tree-
ningutel tema laps osaleb. Antud kinnitus on ka 
aluseks spordiklubidele toetuse väljamaksmisel.
• Varem toetati ühe lapse osalemist kuni 

kahe treeningrühma treeningutel. Taoline 
sõnastus tekitas olukorra, kus liitalaga (nt. kahe-
võistlus) tegeleva lapse eest jagati topelttoetust. 
Käesolevast aastast toetatakse ühe lapse osa-
lemist kuni kahel spordialal, tingimusel, et üks 
harrastatavatest spordialadest kuulub eelisa-
rendatavate spordialade hulka (talispordialad) 

ja teine muude spordialade hulka. Ühtlasi soo-
dustab see punkt kõiki Otepää valla lapsi tege-
lema mõne talispordialaga ning jätab samal ajal 
võimaluse tegeleda ka ühe muu spordialaga. 
• Vana määruse järgi jagati 40% spordiklu-

bidele mõeldud toetusest välja tulemuslikkuse 
alusel 6-21aastaste laste osaluse eest. Eelmisel 
aastal oli 44 nn tulemussportlase eest jagatav 
toetussumma suurem, kui ülejäänud ca 220 
spordiga tegeleva lapse eest. 
   Tulemused on tähtsad, kuid laste sportimi-

sel on esikohal areng. Pealegi on omavalitsuse 
põhikohustus luua tingimused ja eeldused spor-
diga tegelemiseks, mitte tulemusspordi arenda-
mine. 
  Käesolevast aastast alates toetatakse spor-

diklubisid tulemuste alusel 14-23aastaste 
noorsportlaste eest ning sinna suunatakse 10% 
noortespordile ettenähtud vahenditest. Üle-
jäänud 90% jagatakse spordiklubidele nende 
treeningutel osalevate laste arvu järgi, arvesta-
des eelisarendatavate alade puhul koefitsenti 
1,5 ja teiste alade puhul koefitsenti 1,0. 
   Muudetud määruse ja lapsevanema kinnitu-

se blanketi leiab Otepää valla kodulehelt spordi 
rubriigi alt.
   Sportlikuma Otepää nimel

MARTIN TEDER, sporditöö spetsialist

Graafikapäeva konverentsil oli osalejail 
võimalik kuulata kolme ettekannet. 
Kunstiajaloolane Enriko Talvistu rääkis 

emotsionaalselt ja kaasahaaravalt teemal „Kas 
Albrecht Dürer teadis, et Francisco Goya teeb 
teistmoodi?“ („Kas Eduard Wiiralt teadis, et 
Richard Kaljo teeb teistmoodi?“). Nimetatud 
kunstnike rohketele töödele toetudes analüüs 
ta kunstniku vabaduspüüdluse väljendumise või-
malusi, sõltuvalt ajastust ja tõekspidamistest.
   EKA professor Urmas Viik sõnastas oma 

ettekande pealkirja „graafiks, aafrika, graa-
fika“. Pealkirja selgituseks ütles ta: „Pealkiri 
on mõttetu, sest ta ei tähenda midagi. Aga ta 
näitab selgelt, mis graafika ümber toimub“. 
Graafika mõiste on ähmastumas, seda eriti 
seoses arvutiga. Ka graafika ja graafilise disaini 

Kokkuvõte Otepää graafika-
konverentsist 26. jaanuaril 

Talvepealinn pidas öölaulupidu

25. jaanuaril toimus talvepealinnas Otepääl 
Valgamaa esimene talveöölaulupidu, kus lustis 
üle 1000 inimese.
   Alguseks oli rongkäik Pühajärve rannapark-

last mööda küünaldega palistatud teed Püha-
järve laululavale. Osa võttis 18 koori ja ligi 400 
lauljat, laululusti oli jagamas üle pooletuhande 
pealtvaataja. Pidu avati suure lõkke süütami-
sega ja siis läkski lauluks lahti. Julgemad osa-
lised said aga talvist laulupidu nautida kuumas 
kümblustünnis.
   Talveöölaulupeo korraldajad Margit Tali, 

Siim Kalda ja Margus Mäll loodavad, et talvine 
öölaulupidu saab igaaastaseks traditsiooniks. 
„Lisaks arvukatele spordiüritustele, mida tal-
vepealinnas läbi viiakse, tahame pakkuda 
vaheldust traditsioonilistele Otepää talispor-
divõimalustele ning muuta talv värvikamaks ja 
atraktiivsemaks,“ selgitas Margit Tali.
   Talveöölaulupeol lauldi tuntuid talveteema-

lisi laule, dirigendiks oli Otepää rahvamuusik 
Merle Soonberg. Kõlas ka Rein Rannapi ja 

Jüri Üdi Otepää-teemaline laul „Ühes väikses 
eesti linnas“, millest on kujunenud omamoodi 
Otepää hümn. Meeleolukale talveöölaulupeole 
pani punkti öisesse taevasse lennutatud ilutules-
tik.
   Talveöölaulupeo korraldajad tänavad kõiki 

osalejaid, eeslauljaid, koore ja koorijuhte ning 
toetajaid. Talveöölalulupidu toetasid: Valga 
Maavalitsus, Kohaliku Omaalgatuse Programm, 
GMP Clubhotel & Pühajärve restoran, Oti pubi, 
Ööklubi Comeback, Nuustaku Notsu, Otepää 
vald, ORT Tehnoülevaatus, Jägermesiter, Püha-
järve SPA ja Puhkekeskus, Karupesa hotell, 
Arnika ilutulestiku keskus, Saku Õlletehas, Red 
Bull, Lemmikmees, Parmet AS, Tehvandi spor-
dikeskus, Otepää Snowtubbing, hotell Murakas, 
AS Otepää Metall.
   Talveöölaulupidu aitasid läbi viia: tantsutrupp 

Feeling Good, Martin Veismann, Valdur Sepp, 
Merle Soonberg ja Otepää avatud noortekes-
kus.

MONIKA OTROKOVA

„Muuseas…“ – nii enamasti alustas Ago Kivi, 
meistergalligraaf ja graafik, kaasvestlejaga oma 
lugusid. Ja neid oli tal alati varrukast võtta koos 
nimede, täpsete aastaarvude ning kuupäeva-
dega. Seltskond, kes 26. jaanuari õhtul l.u.m.i. 
kohvikusse kogunes, vestis samuti lugusid, 
seekord Ago Kivist. 
   Seltskond oli kirju: Kivide suguvõsa meeses-

indus, Ago välismaal elav tütar, kunstniku elu 
ajal tema ümber koondunud väike eksliibrise-
klubi rakuke, sõbrad Tartu eksliibriseklubist, 
koolikaaslased, õpilased ja lihtsalt head tutta-
vad. 
   Valdur Sepp, Otepää eksliibriseklubi liige ja 

mälestusõhtu juht, oskas meisterlikult kohale-
tulnute suust välja veeretada erinevaid teema-
sid ja lugusid Ago Kivist. Väga südamlikule ja 
sõbralikule õhkkonnale pani kui kirsi vahukoo-
retordile vahepaladeks musitseeriv Otepäält 
sirgunud virtuoosne akordionist Ly Laur.
   Üllatuseks oli graafikapäeva ideeautor ja kor-

raldaja Jüri Roots kokku pannud väikese kogu-
miku Otepää eksliibriseklubi liikmete poolt 
valmistatud Ago Kivile pühendatud eksliibris-
test. See oli üllatus liikmetele endile ja kingitus 
kohalviibijaile. Aitäh, Sulle, Jüri! 
   Agol olid pikaaegsed sidemed sõprusvalla 

Vihti soomlastega, kes samuti oma kohaloleku-
ga austasid mälestusõhtut. Siinkohal on hea või-
malus tänada neid Ago Kivi auks avatava pingi 
jaoks kogutud annetuse eest: Hellevi Lohika-
ri, Inkeri Päivähonka, Tuula Paakkanen, Päivi 
Veikkolainen, Leena ja Jorma Huuhtanen. 

AVE KRUUSMAA, 
Otepää eksliibriseklubi liige aastast 1998

vahel on vaid hägune piir. Ja kuidas näeb välja 
exlibris digiraamatu valguses?
   Professor Viigi ettekannet täiendas graafi-

kaüliõpilaste ja eesti graafikute graafikamapi 
näitus. 
   Tallinna Ülikooli dotsent Margot Kask ja 

lektor Renee Aua püüdsid oma ettekandes 
„Joonistamise kultuur ja selle õpetamine täna-
päeval“ avada kunstiõpetuse olemust tänapä-
eval.
   Väikese kokkuvõtte kuuldud ettekannetest 

tegi prof. Urmas Viik: ”Mis jääb peavoolu taha, 
on sageli huvitavam kui peavool ise!”
   Kokkuvõtte tegi

ENE-MALL VERNIK, 
konverentsi moderaator

Otepääl meenutati lugu-
sid graafik Ago Kivist

1.-3. märtsil toimuvad Võrus 12. Eestimaa Talimängud, 
millest võtab osa ka Otepää valla esindus. Parim vald selgi-
takse välja järgmiste spordialade koondarvestuses: murd-
maasuusatamine, mäesuusatamine, korvpall, lauatennis, 
kabe, male ja juhtide võistlus. (Korvpalli eelturniir on juba 
toimunud ja põhiturniirile me seekord ei pääsenud.)
   Lisaks on mängude kavas veel võimalik kaasa lüüa 
järgmistel aladel, mille põhjal selgitatakse talisportlikum 
maakond: suusaorienteerumine, laskesuusatamine, suus-
ahüpped, ujumine, maadlus, motokross. 
   Võistluste juhend jm info: www.joud.ee.
   Osalemissoovist teavitada hiljemalt 18. veebruariks - 
martin.teder@otepaa.ee; tel. 5624 2785.

Tule Otepää valda esindama!

Otepää Spordiklubi orienteeruja Andres 
Saal tuli kahekordseks Eesti meistriks suus-
aorienteerumises, võites M18 vanuseklassis 
nii sprindis kui ka tavarajal. Koos Rasmus 
Sotnikuga saadi teatesõidus teine koht. N50 
klassis sai sprindis teise koha Pille Illak.
   Neil Eesti meistrivõistlustel võitsid meda-

leid veel mitmed otepäälased, kes aga võistle-
vad teiste maakondade klubides. 
  Võru orienteerumisklubi esindaja Silvia 

Luup võitis 3 meistritiitlit (sprint, tavarada ja 
teade N18 klassis), Põlva orienteerumisklubi 
Kobrase N18 teatenaiskonnas sai teise koha 
Kristiine Aluvee ja Harjumaa Rae ROK 
veteranide M40 meeskonnas samuti teise 
koha Ain Fjodorov.
Järgmisel nädalal Lätis toimuvatel juunio-

ride maailmameistrivõistlustel stardib ka 
Andres Saal ja noorte Euroopa meistri-
võistlustel Silvia Luup.

OT 

Medaleid Otepää 
suusaorienteerujatelt

Anu Kase nimeline ansamblimuusika päev 
kolmapäeval, 13. veebr. kell 16.00 Otepää 

Gümnaasiumi aulas.
Lõuna-Eesti muusikakoolide klaveriõpilaste 

regioonikonkurss Valga Muusikakoolis nelja-
päeval, 14. veebr. algusega kell 11.00.

Lõuna-Eesti muusikakoolide puhkpilliõpilas-
te regioonikonkurss Viljandi Muusikakoolis 
reedel, 15. veebr. algusega kell 11.00.

Alates 30. jaanuarist on Otepää Tervisekesku-
se nõukogus toimunud muudatused – nõuko-
gust on tagasi kutsutud Valdur Siilbek, tema 
asemele määrati vallavalitsuse liige Kalev Meri-
salu. 
   Valdur Siilbeki tagasikutsumise tingis asjaolu, 

et ta on vallavolikogu revisjonikomisjoni liige. 
Alates sellest aastast on revisjonikomisjonil 
õigus kontrollida ka valla sihtasutusi ning siit 
tekib huvide konflikt – revisjonikomisjoni liige 
ei saa olla samaaegselt ka sihtasutuste nõuko-
gus.
   Praegu kuuluvad Otepää Tervisekesku-

se nõukogusse Kalev Merisalu, Luule Saar ja 
Silver Drenkhan, juhatuse liige on Marika Tir-
maste.

MONIKA OTROKOVA

Toimusid muudatused 
SA Otepää Tervise-
keskuse nõukogus

Veebruari üritused 
Otepää Muusikakoolis

21. veebr. kell 19.30  kohvik-restoranis l.u.m.i külas Onu Bella. 
Skandaalse kuulsusega intellektuaal, DJ ja keemiku haridu-
sega kirjamees räägib oma raamatust ”Dekameron”. Vestlust 
veab Veikko Täär. Sissepääs tasuta!

27. veebr. kell 19.00  kohvik-restoranis l.u.m.i külas Hendrik 
Lindepuu. Eesti väga kõrgelt hinnatud poola keele tõlkija, kir-
jastaja, õpetaja räägib oma viimasest tõlkest ja paljust muust. 
Vestlust juhib Veikko Täär. Sissepääs tasuta!
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Palupera Vallavolikogu istungil 

29. jaanuaril 2013 

 Toimus uue Palupera valla põhimääruse III luge-
mine.

 Kehtestati Palupera valla jäätmevaldajate registri 
asutamise ja registri pidamise kord.

 Võeti vastu 2013. aasta Palupera valla eelarve kogu-
mahus 956 327,77 eurot. Reservfondi suuruseks on 9560 
eurot.

 Otsustati mitte kasutada muinsuskaitseseadusest tule-
nevat ostueesõigust Palupera külas Vaino kinnistu koos-
seisu kuuluva maatüki katastritunnusega 58201:002:0591 
osas.

 Arutati MTÜ Nõuni Purjeklubi ettepanekut. Tehti 
ettepanek korraldada samal teemal asjaosaliste ümarlaud 
veebruarikuus Nõunis.

 Arutati loa andmist Põrandaekspert OÜ-le Uue 
Roopjärve kinnistu omandamiseks. Küsimuse juurde 
tullakse tagasi 26.02.13 toimuval istungil.

Palupera Vallavalitsuse istungil  

28.01.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 1 taotlus korral-
datud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 29.01.13 
– 31.12.17.

 Anti üks ühekordne toetus 20 eurot ja üks toetus lapse 
1.aastaseks saamisel 100 eurot.

 Kiideti heaks vallavolikogule esitatav Palupera valla 
eelarve 2013 eelnõu.

 Väljastati kasutusluba Nõuni külas Nõuni algkooli 
kinnistul asuvale rekonstrueeritud paadikuurile.

 Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas 
Nõuni algkooli kinnistu ühiskanalisatsiooniga liitu-
mistorustiku ja reoveepumpla projekteerimiseks.

 Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas Nõuni 
biopuhasti rekonstrueerimisprojekti koostamiseks.

 Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas 
Kullipesa väikekoha kanalisatsioonitorustiku rekonstru-
eerimisprojekti koostamiseks.

 Väljastati projekteerimistingimused Nõuni külas Nõuni 
algkooli kinnistu ja Kaasiku elamu kinnistu asula ühis-
veevärgiga liitumistorustiku projekteerimiseks.

5.02.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlus korral-
datud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 6.01.13 
– 31.12.17. Üks taotleja omab ühiskonteineri lepingut, 
teine taotleja kasutab kinnistut vaid hooajati suvilana.

 Anti kaks ühekordset toetust á  20 eurot.

 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni külas Kaasiku 
pumpla maaüksusel asuva reoveepumpla rekonstrueeri-
mistööde teostamisel Osaühing MIHKEL X pakkumus 
13655 eurot käibemaksuta.

 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni reservpuur-
kaevu - Nõuni algkooli ja Kaasiku maaüksuse vahelise 
veetorustiku ning Nõuni algkooli ja Kaasiku pumpla 
maaüksuse reoveepumpla vahelise reoveekanalisatsiooni 
ehituse ja Nõuni algkooli maaõksusele uue reoveepumpla 
tööprojekti koostamisel Kompaktfilter OÜ pakkumus 
4080 eurot käibemaksuta. Samaks tööks vajamineva 
geodeetilise alusplaani koostamine otsustati tellida 
Osaühingult WeW, maksumusega 300 eurot käibemak-
suta.

 Tunnistati edukateks pakkumusteks Kullipesa asumi 
reoveekanalisatsioonitorustiku renoveerimise tööpro-
jekti koostamisel 2130 eurot käibemaksuta pakkumus ja 
Nõuni reoveepuhasti renoveerimise tööprojekti koosta-
misel 2790 eurot käibemaksuta pakkumus, mis esitati 
Kompaktfilter OÜ poolt. Samadeks töödeks vajamine-
vate geodeetiliste alusplaanide koostamine otsustati tel-
lida Osaühingult WeW, kokku maksumusega 2060 eurot 
käibemaksuta.
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8. veebruaril kell 19   Sõbrapäeva disko, 
 DJ Burks, pääse 1 euro

16. veebruaril kell 12 Üle-valla-vastla-
päev Nõunis palliplatsi mäel ehk raamatukogu 
taga parkimisplatsil. 

 Võta kelk ja pere kaasa ning tule lustima. 
Maiustame vastlakukleid, limpsime musti-
kasuppi. Noori ootame samuti kelgutama ja 
Nõuni kultuurimajja meisterdama. 

 Noori korjab peale buss Palupera Pritsikuuri 
juurest kell 11.30 ja Hellenurme noortekesku-
se juurest kell 11.40.

22.-23. veebruaril kell 20  Palupera Pritsi-
 kuuris III Öömälumäng. Registreerige 
 2-3liikmeline võistkond 20. veebr.: artur.

lohmus@gmail.com. 
 Bussiring: Nõuni - 19.30, Hellenurme - 19.50. 
 
 Öömälumängu toetab SA Archimedes Euroopa 

Noored ja Palupera vald.

KULTUURIÜRITUSED

PROJEKTID

SÕPRUSKOHTUMINE RÕNGU 
KULTUURIMAJA, PALUPERA KOOLI 
JA TANTSUKLUBI MATHILDE 
ISETEGEVUSLASTEGA 

Toetuse saaja – MTÜ Tantsuklubi Mathilde
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2012 IV 
jaotus
Toetus – sõpruskohtumise korraldamiseks 
eraldati 50 eurot. 
Projekti lõpp – kevad 2013. a.

MÄLUMÄNGU 20. JUUBELITURNIIRI 
KORRALDAMINE PALUPERA VALLA 
KARIKALE

Toetuse saaja – Nõuni Maakultuurimaja
Palupera valla roll – osaletakse projekti 
partnerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Eesti Kultuurkapital 2012 IV 
jaotus
Toetus – otsustati eraldada 300 eurot 
traditsioonilise mälumänguturniiri 
korraldamiseks, mis 2013. aastal toimub 
juba 20ndat korda. Kohalik omavalitsus 
planeerib üritusele 100 eurot, lisaks 
võistkondade osavõtutasud. 
Projekti lõpp – kevad 2013. a.

Noorte omaalgatuslikud projektid 
Palupera vallas

Toetaja projektidel – Valgamaa 
Partnerluskogu Leader Eesti meetme 
Noorte võimalused maal raames.
Toetuste saajad – Hellenurme noormehed 
ja tüdrukud-neiud (MTÜ Avatud 
Hellenurme Noortekeskus).
Toetused – noormehed soovisid osta 
Hellenurme noortekeskusesse lauajalgpalli 
Proyasport S14, eesmärgiga laiendada 
noorte tegevusvõimalusi. PRIA otsusega 
30. jaanuarist 2013 eraldati Hellenurme 
noortekeskuse noortele lauajalgpalli 
soetamiseks 318,60 eurot. Omaosalus 
35,4 eurot. Tüdrukud aga soovisid osta 
noortekeskuse seinale suured peeglid 
ja korraldada tantsutunnid treeneri 
juhendamisel. PRIA eraldas neile 640 eurot 
oma unistuse täitumiseks, lisada tuleb 
74,14 eurot.
Projektide lõpp – sügis 2013.a.

Põhikooli riiklik õppekava näeb ette õpikesk-
konna laiendamist. Muuseumitund kui suu-
repärane õppekeskkond aitab õppijal  lahen-

dada ülesandeid ja probleeme. Samuti on võimalus 
omandada uusi oskusi ning teadmisi. Muuseumi-
pedagoogika võimaldab taotleda õpitulemusi muu-
seumis, kasutades selleks ekspositsiooni ja erinevaid 
meetodeid.
   29. jaanuaril oli Palupera põhikooli 5.-9. klassi 

õpilastel tore võimalus osaleda muuseumitundides 
„Eesti talurahva elu-olu 18.-19. sajandil“. Tegemist 
oli Valga muuseumi galeriis avatud rehielamute 
näitusega. Muuseumitöötajad olid kokku pannud 
hariva programmi. Peatähelepanu pöörati rehiela-
mule kui iseloomulikule nähtusele Eesti talurahva-

Palupera põhikool Valga muuseumis

kultuuris. Otsimismängus said õpilased targemaks 
Valga maakonna ja linnaga seotud loodus-, aja- ja 
kultuuriloos. Kirjatunni töötoas prooviti kätt tušši 
ja sulega kirjutamisel. Eriline tunne oli nautida kes-
kendumisega kaasnevat kummalist rahu ning tajuda 
tähemärkide ilu. Tundide eesmärk oli anda õpilas-
tele tegevused, mis oleksid tasakaalus „mitte liiga 
raske“ ja „mitte liiga lihtne“ vahel. 
   Mitteformaalne õpimiljöö soodustas õpilasi 

tegutsema iseseisvamalt ja otsima infot aktiivemalt. 
Täname muuseumitöötajaid meeldiva koostöö 
eest!

URVE SARV, Palupera põhikooli ajaloo-ja 
ühiskonnaõpetuse õpetaja

22. jaanuaril oli meil, Palupera põhikooli 8. klassi 
õpilastel koos Puka keskkooli õpilastega võimalus 
külastada Tartu vanglat. Ringkäik algas kell kümme 
vestlusega. Meile räägiti lühidalt vanglast, mis seal 
toimub ja kuidas meie käituma peame.
   Seejärel läksime turvaruumi, kus kõik pidid 

esitama pildiga dokumendi. Kes oma isikut vasta-
valt nõuetele tõestada ei suutnud, see ringkäigule 
ei pääsenud. Ükshaaval läksime kõrvalruumi, kus 
kõik põhjalikult läbi otsiti: üleriided panime kont-
rollkasti, ise läksime ühte kabiini, kus masin meid 
üle kontrollis ning siis otsiti ka metalliotsijaga veel 
üle.
   Lõpuks saime oma joped kätte ja siirdusime 

edasi õue, kus parajasti oli alanud ühe osakon-
na jalutuskäik. Meile räägiti, et igal osakonnal on 
võimalik kindlal ajal ja oma kindlas alas tund aega 
õues viibida. Meile näidati ka suitsukappe, kus vang 
tohtis hoida kindla koguse sigarette ja õue minnes 
võis sealt kaasa võtta mitte üle viie suitsu.
   Edasi juhatati meid kinnisesse osakonda, kus 

vang tavaliselt alustab oma karistuse kandmist. 

Järgmisena tutvustati pikaajaliste kokkusaamiste 
ruumi, mis on loodud pereliikmetega kohtumiseks. 
Sellise kokkusaamise saab kinnipeetu taotleda üks 
kord poole aasta jooksul üheks ööpäevaks. Selles 
osakonnas näidati meile ühte kongi ka seestpoolt. 
Samuti saime näha rahutuskambrit, kuhu paigu-
tatakse kinnipeetavad, kelle rahustamisega tekib 
probleeme. Selliseid ruume oli mitu.
   Viimasena külastasime kokkusaamiste ruumi. 

Kohtumised toimuvad seal visuaalse järelevalve all. 
Külastaja ja kinnipeetav on eraldatud klaasiga ning 
vestlus toimub telefoni teel.
   Lõpuks jõudsime tagasi turvaruumi ning meile 

tagastati dokumendid ja võisime lahkuda. Külastus 
oli põnev, kuid päriselt ei tahaks küll keegi meist sel-
lisesse kohta sattuda. 
   Suur täna Valga politseile, kes meile selle külas-

tuse korraldas, täname ka Puka kooli õpetajat Kaja 
Liigandit, kes aitas külastusel korra tagada.

Mõtteid õppekäigust vahendasid  Palupera põhikooli 
õpilased DAJANA JUŠKIN ja TANEL RIIVIK

Tartu vangla külastus

25. jaanuaril kogunes Nõuni Maakultuurimajja 14 
mälumängu võistkonda Lõuna-Eestist. Nendest 
7 võistkonda Valgamaalt. Peeti 20. mälumängu-
turniiri 1. etapp Palupera valla karikale. Ühtlasi 
on see ka Valgamaa MV 1. etapp meeskondlikus 
mälumängus. Mängu juhtis vabariigi paremikku 
kuuluv mälumängur Tõnu Talve Tartust ja teda 
abistas Valdis Meos Paluperast. Küsimused aitasid 
nende kõrval kokku panna Dagmar Uibo ning Mall 
Värva. 
   Küsimused olid tõesti rasked, sest punkte tuli 

väga visalt. Siiski näitas parima tulemusega Räpina 
head taset ja võitis veenvalt. Teiseks tuli Valgamaa 
parim võistkond Puka ja kolmandaks Tartu vald. 
Valgamaa arvestuses järgnes Pukale Otepää, Valga 
TBMMK järel Tõrva, Sangaste ja Palupera noorte 
võistkond.
   Rõõm on tõdeda, et Nõuni mängust on saanud 

innustust ka meie valla noored, kes samuti korral-

20. mälumäng Palupera valla karikale

10. veebruaril Vapramäel vastlapäeva rahvakalendripäev peredele
Tutvume vastlapäeva kommetega.  
Mängime erinevaid vastlamänge.
Laseme liugu mitut moodi.
  Koguneme kell 10.45-11.00 Vapramäe loodusmajja.
Riietume ilmale vastavalt.  
Võtame kaasa liulaskmise vahendi.
Üritus kestab umbes 2-3 tundi ja lõpeb vastlamaiusega.
Registreerimine tel 52 19 239, Evelin.
Üritust toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

23. jaanuaril käisid Teele Volkov, Hele-Mai 
Luik,Triinu Anton ja Liis Reitsnik Hellenurmes 
noorte öisel mälumängul. Sinna viis meid vene 
keele õpetaja Riina-Merike Koemets.
   Mälumäng toimus noortekeskuses. Kohale 

jõudsime umbes 21.30. Mängisime ringmängu, kus 
saime üksteisega lähemalt tuttavaks. Kuulasime 
muusikat ning saime kehakinnitust. Mälumängu-
le eelnes viktoriin, kus oli palju nipiga küsimusi. 

Noorte mälumäng Hellenurmes

davad oma turniiri Öömälumängu nime all. On alati 
teretulnud järelkasv, kes mõttespordist lugu peab. 
On ju mälumäng spordiala, kus alati saab midagi 
rohkem teada.
  Järgmine etapp Palupera mälumängust on Nõunis 

1. märtsi kell 19.00. Kohtumiseni!

Üks küsimus mängust: Eesti kultusfilmis „Mehed ei 
nuta“ loeb poiss (Priit Peramets) tüdrukule (Marika 
Merilo) mitmeid luuletusi. Toome näite: „Ma olen 
must taevas. Sa oled sinine pilv. Ma olen äestatud põld. 
Sa oled kaer, mis jäi külvamata. Ma olen kastemärg 
rohi.“ Stsenaariumisse kirjutas luuletused sisse Sulev 
Nõmmik. Tegemist pole siiski tema, vaid luulekogu-
dest „Oh seda inimest“ ja „Krähmukirjad“ avaldatud 
luuletustega. Kes on nende luulekogude autor, kelle 
luuletusi kasutati filmis?
       Vastus: rednaskelA namuuS

KALEV LÕHMUS

Järgnes Hellenurme kohta video vaatamine. Mälu-
mäng oli väga tore, sest saime palju uusi teadmisi, 
naerda ning lõpuks jagasime kohalikega 4.-5. kohta. 
   Meile meeldis seal väga, sest üritus oli lõbus 

ja hariv ning järgmine kord oleme taas platsis. 
Kohtume öömälumängul!

TRIINU ANTON, Rannu Keskkooli
 õpilasomavalitsuse president
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Aakre Rahvamajas toimus rändlaat AMETLIK INFO

Puka Vallavolikogus  
jaanuarikuu istungil

 OÜ Forest Haldus oli esitanud maavanemale kinni-
sasja omandamise loataotluse Valga maakonnas Puka 
vallas Kibena külas asuva Jaaniluu kinnistu (registriosa 
number 2538140, katastritunnus 60802:003:0032, pin-
dala 11,98 ha) kohta. Puka Vallavolikogu oli seisukohal, 
et eelpoolnimetatud kinnistu üleandmine Osaühingule 
Forest Haldus ei ole vastuolus kohaliku omavalitsuse ava-
like huvidega ja ei takista Puka vallavalitsusel seadusega 
antud ülesannete täitmist ning toetas  maavanema poolt 
nimetatud osaühingule Jaaniluu kinnistu omandamiseks 
loa andmist.

 Moodustati vallavolikogu kultuuri-, spordi- ning 
noorsookomisjon koosseisus: esimees Helgi Pung ja liik-
med Evald Raidma, Kaija Kõiv, Heikki Kadaja, Eva Kosk.

 Toimus arutelu teemal Puka valla arengukava aas-
tateks 2003-2018.

Puka Vallavalitsuses

 Otsustati korraldada lihthange Aakre rahvamaja 
saalide rekonstrueerimiseks multifunktsionaalse-
teks spordi ja rahvamaja saaliks. Teostatavate ehitus-
tööde ning hanke tingimuste kohta info valla kodule-
hel. Pakkumine esitada kirjalikult 12. veebruariks 2013 
kella 10.00 aadressile Puka Vallavalitsus Kooli 6, 67217, või 
digitaalselt allkirjastatult e-postiga vallavalitsus@puka.
ee.

 Väljastati ehitusluba AS-le Lõuna Eesti Hooldekeskus 
Komsi 1 MÜ muudatusprojekti rekonstrueerimiseks hool-
dekodu hooneks, asukohaga Komsi küla ning ehitustööde 
lõpetamisel kasutusluba ehitisele: Hooldekodu, asukoht: 
Komsi küla, ehitusregistrikood: 111037721.

 Väljastati kasutusluba alljärgnevatele tehnosüstee-
midele:
a)  Puka Keskkool, registrikood 120279346, turva-
uksed;
b)  Aakre Lasteaed-Algkool, registrikood 120295968, 
turvauksed;
c) Puka Lasteaed, registrikood 120275559, turvauksed, 
piksekaitse.

 Otsustati maksta matusetoetust kolmele isikule ja 
ühekordset toetust viiele taotlejale.

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?

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

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

3. veebruaril kogunesid Aakre Rahvamajja noored 
Alalt ja Pukast, Laatrest ja Hellenurmest, et tava-
line pühapäev meeldejäävaks muuta. Tegemist ei 
olnud laadaga, kus kaubitsetakse käsitöö või riiete-
ga. Müüki läksid hoopis kõikvõimalikud väärtused, 
teadmised, tutvused ja sõprus.
   Rändlaat kogus kokku erinevatest Valgamaa 

punktidest noored, kes tahtsid teada, mis loom see 
noorsootöö on ning millised võimalused on noortel 
kasutada. Sündmus toimus tagamõttega Aakres, 
sest ka see on piirkond, kus noorteaktiivi, -keskust 
või -tuba veel ei ole. 
   Päeva alustas simulatsioonimäng „VÄÄRTUS-

TE LAAT“, kus iga noor sai 10 000 euro eest osta 
erinevaid väärtusi, näiteks aeg, tervislik toit, mulli-
vann, soe koht, kus olla jne. Kõige populaarsemad 
valikud olid tervis, aeg ja vähem laiskust, sellest 
võib järeldada, et meie noored soovivad panustada 
aktiivsemasse ja tervemasse eluhoiakusse. Osteti 
ka noortekeskuseid, bändiruume, muusikariistu ja 
fotograafia tarvikuid, mis viitab vabaaja tegevuste 
eelistustele.
   Pärast lõunat tõdesime, kui keerukas on tege-

likult noorsootöö arengutest ja uuendustest ning 
samuti noorte arvamustest ja soovidest sammuke-
se võrra ees olla. Seda selleks, et pakkuda noortele 
õigeid asju õigel ajal. MTÜ Valgamaa Noorsootöö-
keskus Tankla on siiski leidnud nii mõnegi konk-
reetse tegevuse, millega maakonnas teed näidata. 
Rännates Aakre suures vahvas rahvamajas,oli 

võimalus tutvuda näiteks Vabatahtlike passiga, 
Tankla TV ja tankla.net portaaliga, noortelehe-
ga Tankla, Euroopa vabatahtliku teenistuse ning 
suvekooliga. Kui sinulgi tekkis huvi, millega tegu, 
siis vaata www.tankla.net.
   Mina tundsin, et mu tähtsaim ost oli noorte-

volikogu, sest tunnen, et piirkonnad, kus avatud 
noorsootöö ei ole veel kanda kinnitanud, vajavad 
eelkõige ühte noorteaktiivi, olgu see siis noorte-
volikogu või mingi muu formaadi kujul. Noorte 
enda algatusvõime suudab ellu kutsuda vägevaid, 
loovaid ja innovatiivseid tegevusi. Hiljem hakka-
vad kerkima ka noortekeskused ja muud materi-
aalsed väärtused. Selleteemalisteks aruteludeks 
alati valmis!

Puka valla rahvamajade 
kunstiline juht KAIJA KÕIV

„Kõnõle mol ärh, mes tuu suur murõ sol hinge pääl om...“ Nii vahvat mõnusat võru keelt said nautida 
Nõuni kultuurimajja kogunenud teatrisõbrad. Lapsed küll pärast tunnistasid, et natuke jäi sõnu arusaa-
matuks, aga teatrielamus kaalus kõik üles. 
   Krabi rahvas on ikka oma lahedate tükkidega rahvalt naerupahvakuid ja sooja aplausi välja teeninud. 

Nii tuldigi lausa kaugemalt kandistki ehedat võru keelt nautima. 
   Pärast kohvilauas krabi-teemalist soolast torti süües, rääkis lavastaja ja tükkide kirjutaja Marje Mürk, 

et lavalaudadele on jõudnud tosina aasta jooksul 18 lavastust ja nende 100 elanikuga külast on aastate 
jooksul kaasa löönud 65 elanikku. 
   Krabikad on ehedad ja vahvad ning mõnusale külajandile on lihtsalt tore kaasa elada!

MARIKA VIKS

Krabi külateater tõi kargesse 
talveõhtusse mõnusat sooja

Sõbrapäevapidu 
ansambel Melodyga

Aakre Rahvamajas

16. veebruaril 2013. 

Algus kell 20.00.
Pilet esimesel tunnil 4 €, hiljem 6 €.

Stiil: punane paljude südametega, stiilseimatele 
auhinnad.

Luuvalupäeva puhkeõhtu
Puka Rahvamajas

9. veebruaril 2013.

Algus kell 20.00.

Pilet esimesel tunnil 4 €, hiljem 6 €.
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 Võeti vastu 2012. aasta lisaeelarve.

 Toimus 2013. aasta vallaeelarve lugemine.

 Volitati Maa-ametit teostama andmete muudatusi aadres-
siandmete süsteemi infosüsteemis.

Sangaste Vallavalitsuses

 Väljastati projekteerimistingimused aktsiaseltsile Eesti 
Energia Võrguehitus Lossiküla külas Pargi kinnistu – 
Valitsejamaja kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, jaotuskilbi 
ja liitumiskilbi ehitusprojekti koostamiseks ja Victor Trettile 
Restu külas asuval Madise kinnistul abihoone ehitusprojekti 
koostamiseks.

 Väljastati ehitusluba Victor Trettile Restu külas Madise kin-
nistul asuva suvila rekonstrueerimiseks ja Elektrilevi osaü-
hingule Keeni külas Pipramäe kinnistu – Kangru kinnistu 
lõigul elektri maakaabelliini, komplektalajaama, jaotuskilbi 
ja liitumiskilpide ehitamiseks.

 Väljastati ehitise kasutusluba Elektrilevi osaühingule Keeni 
külas Pargi 3 kinnistu – Keeni 4 kinnistu lõigul ja Tammemäe 
kinnistu – Kasa kinnistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõ-
tuks ja sihtasutusele KredEx Sangaste alevikus 72 Sangaste-
Tõlliste tee T6 kinnistul asuva elektriauto kiirlaadimispunkti 
kasutuselevõtuks.

 Nõustuti Kurevere külas asuva Pärdi katastriüksuse 
jagamisega kaheks katastriüksuseks nimedega Pärdi ja 
Pärdimetsa.

 Anti 2013. aastaks maamaksuvabastus ühele isikule 
summas 5 eurot. Rahuldamata jäeti kaheksateistkümne isiku 
avaldused

 Vabastati kakskümmend üks isikut korraldatud jäätmeve-
oga liitumisest.

 Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-
laste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 
534,57 eurot.

 Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpi-
laste sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 
356,46 eurot.

 Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele 
isikule kogusummas 1417,78 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saa-
jale summas 15 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.

 Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele 
isikule kogusummas 1839,46 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saa-
jale summas 15 eurot.

 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogu-
summas 215,79 eurot.

 Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste 
kulude katmiseks toetus ühele isikule summas 55 eurot.

 Määrati sünnitoetus viiele isikule kogusummas 640 
eurot.

AMETLIK INFO

Sangaste Vallavalitsus teatab, et on peremehetu 
ehitisena hõivanud ja arvele võtnud järgmise Sangaste 
vallas asuva ehitise: Lauküla külas asuv kuivati (ehitis-
registri kood 111028585). Viimane teadaolev omanik 
tulundusühistu Sangaste Vara (likvideeritud).
   Vastuväited nimetatud ehitise peremehetuse või hõi-
vamise kohta esitada kirjalikult Sangaste Vallavalitsuse-
le (Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 67013, 
Valgamaa) kahe kuu jooksul arvates teate avaldamise 
päevast.

Peremehetu ehitise hõivamise 
teade

SÜNNID
Emma-Liis Duhova  18. jaanuaril 
Marianne Meiloo  23. jaanuaril

Taasavatud 

SANGASTE APTEEK

Nooruse 2 Sangaste
Tel. 7642995

E 8.00-16.00
T 8.00-16.00

K 10.00-18.00
N 8.00-16.00
R 8.00-16.00

L,P SULETUD

Jõusaalitreeningud Keeni 
Noortekeskuses

Teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 18.00.
Treeneriks Merit Nigula
Kord 1€

Valentinipäevadisko 
Sangaste Seltsimajas!

Reedel, 15. veebruaril algusega kell 18.30, lõpuga 23.00!! 

Pilet: 1€.

Olemas fotonurk kaunite fotode tegemiseks, mängime, tantsime ja 
maiustame!  

Dresscode: Tüdrukud – roosa/punane, poisid – roosa/sinine. Kui kannad 
vastavaid värve on sissepääs tasuta! 

DJ Tarmo Lääts

Tule Valentinipäeva diskole ja võta sõber ka kaasa!

MTÜ Valgamaa Partnerluskogu alustas sellel 
nädalal Valgamaad pealinlastele tutvustava kam-
paaniaga. Tallinna tänavates on võimalik näha 
pilte erinevates Valgamaal toimuvatest üritustest. 
Eesmärgiks teadvustada kõigile, et Valgamaa oma 
mitmete ürituste ning ettevõtmistega on põnev 
koht Lõuna-Eestis, kuhu tasub tulla.
   Maakonna maineuuring tõi välja, et maine pole 

negatiivne, kuid Valgamaast ei teata just palju. 
„Valgamaal toimub aastaringselt toredaid üritusi, 
mis lähevad korda paljudele inimestele. Neid tul-
lakse vaatama nii lähedalt kui ka kaugelt. Kahjuks 
teatakse aga vähem, et need toimuvad just Val-
gamaal“, ütles MTÜ Valgamaa Partnerluskogu 
tegevjuht Tiina Ivask.
   „Et parandada Valgamaa mainet, tuleb muuta 

ettekujutust maakonnast. Kahjuks on inimesi nii 
Tallinnas kui ka mujal Eestis, kes ei tea, millises 
maakonnas toimub Leigo Järvemuusika. Sama on 
teiste suurüritustega. Ideega maakonda tutvusta-

da tulid kaasa ka noored. Näiteks Valgamaa tal-
veöölaulupeo korraldajad. Omalaadne laulupidu 
kooride ja publiku osavõtul aitas rikastada Val-
gamaa ühisüritusi, kuid aitas kaasa ka maakon-
na tuntusele. Seega me pole arenematu, kauge, 

Valgamaa alustas imago kujundamise ja 
enesetutvustamise kampaaniat Tallinnas

kasutu, vaene ja külm ääremaa,“ lisas Valga maa-
vanem Margus Lepik mainekampaaniat kom-
menteerides.
   Tallinnas toimuv reklaamikampaania on vaid 

üks osa Valgamaa mainekujundusprojektist. 
Näiteks on alustatud traditsiooniga, kus igal suur-
võitlustel kingitakse võitjale „Valgamaa padi“. Nii 
on maakonna kihelkonnamustris padja saanud 
Rally Estonia, TrisTari 111 jpt tiitlivõistluste esi-
tiitli pälvinud. 
   Samuti on valminud videoklipp: „Valgamaa 

kõige kaunim, paremini hoitud ja armastatud 
saladus Lõuna-Eestis“. Videoklippi saab näha 
aadressil: http://valga.maavalitsus.ee/et/uldinfo. 
Tallinna kampaania fotode autor on Triin 
Junkur.

Valga Maavalitsuse 
avalike suhete juht KAJA MÕTS

FOTO: KAJA MÕTS 

Olete oodatud 2. märtsil kell 15.00 
Sangaste seltsimajja 

nautima taaskord 
MTÜ Kungla muusikalitrupi 

suurepärast 
muusikalist etendust 

ANASTASIA
Lavastaja Siiri Põldsaar, 

peaosas Sirli Pippar

Pilet 4 €

...selleks on vaja Teid, kes Te olete raegeerinud 
üleskutsele toetada Kaupo Kõivuste taastusravi! 
Suurematest ja vähematest südamest antud panus-
test on kogunenud  rahasumma, mis võimaldab 
juba praegugi Kaupole, korraliku ravitsükli rahas-
tamise 2013. aastal. Teekond tervemaks võtab aega 
ja raha. Aega leiame, kaasatundmist ja siirast abi 
oleme juba tunda saanud ning selle eest sügav 
kummardus Teile kõigile!
   Annetatud rahast tehakse vastavalt vajadusele- 

ja raviplaanile väljamakseid Kaupo ravikava täit-
miseks. Kindlasti anname kõigile hiljem ka ülevaa-
te sellest, kuidas asjad lähevad.
   Minul lõuna-eestlasena on heameel oma kogu-

konna pärast ja selle koondumisvõime üle! See 
annab lootust, et meil tekibki tava üksteist hädas 
aidata ja mures toetada. Et me anname üksteisele 

vajadusel nii hingeabi kui ka muud tuge.
   Pole tähtis, kui palju keegi panustab, tähtis on, 

et ta seda teeb! Olud ja võimalused on erinevad, 
soe süda on kõigil ühte mõõtu!
   Annetanuid on meie kandist ja mujalt kau-

gemaltki. Panustanud on nii pensionär kui ka 
ärimees. Andnud on nii inimesed kui ka firmad 
ning Sangaste kogudus!
   Veelkord suur tänu südamesuuruse eest ja 

higesoojuse kinkimise eest!

KAIDO TAMBERG, vallavanem

Annetada saab jätkuvalt: SEB 10202000534005, 
Sangaste vallavalitsus, märksõna ,,Kaupo Kõivus-
te toeks“.

Et öelda aitäh...

„PÄRIJATA POLE PÄRANDIT”

kontsert

Sangaste seltsimajas
21. veebruaril kell 19.00

Laval väikesed ja suured 
lauljad, tantsijad, muusikud.
Erinevad põlvkonnad,
emad poegade ja tütardega.
Pakume pidupäeva torti!
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ÕIE BAMBERG
11.10.1938-31.01.2013

See valu, mis südames teil, 
see kaotus, kurbus ja lein, 

paneb kaasa tundma ka meid.

Siiras kaastunne Gaidole perega 
kalli tütre

GEITRUDI
kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää
 konstaablijaoskonnast.

VALDEKO PÕDER
28.08.1957-28.01.2013

GEITRUD JÄÄR 
23.02.1998-01.02.2013

Siiras kaastunne Kaup Urvele

ISA

kaotuse puhul.

AS Otepää Veevärk

Maga vaikselt, puhka rahus –
südamed on Sinuga …

Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Kallid Pille Raudmets perega ja Tii-
na Bamberg ja Helin, oleme Teiega 
leinas, kui saadate viimsele teekon-

nale oma ema ja vanaema

ÕIE BAMBERGI
Kaastunnet avaldavad vend Hillar, 

Merike ja Ivar peredega.

Südamlik kaastunne Ironikale 
perekonnaga kalli tütre

GEITRUD JÄÄR´i 
kaotuse puhul.

Mairi, Jaan ja Marit

Mälestame oma kooli õpilast

GEITRUD JÄÄR´i
Südamlik kaastunne lähedastele.

Otepää Gümnaasiumi õpetajad ja 
õpilased

Avaldame sügavat kaastunnet 
Kajale lastega ja Aimele kalli 

abikaasa, isa ja väimehe

ILMAR ALUVEE 
surma puhul.

KÜ MUHE elanikud

Meie südamlik kaastunne perekond 
Jäärile kalli tütre ja õe

GEITRUDI 
kaotuse puhul.

Alajaama - 4 majaelanikud.

Südamlik kaastunne Vollile perega 
kalli ema 

EKATERINA PUKKI 
kaotuse puhul.

Tiina ja Aare

ANATOLI  KUDRJAVTSEV
06.12.1954-29.01.2013

Südamlik kaastunne Eldinale kalli 
lapselapse

GEITRUD`i 
kaotuse puhul.

Otepää Tervisekeskus

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

Kallist sugulast

BERTHA MÕTTUS 
17.07.1915 – 30.01.2013 

mälestavad Helve ja Raimond Kirm.
Tunneme kaasa õele, õdede lastele 

ja lastelastele.

Armas Ronek!
Tunneme südamest kaasa Sinu 

kalli õe

GEITRUD JÄÄRI
lahkumise puhul.

Meie sügav kaastunne emale, isale, 
vanaemale ja teistele lähedastele.
Otepää Gümnaasiumi 6.b klass ja 

klassijuhataja Marika

Kallist 

GEITRUDI 

mälestavad 8.A klassi õpilased ning 
klassijuhatajad Ene ja Kerri.

Mälestame

HILJA SAART 
ja avaldame kaastunnet 

lähedastele.

Hooldekodu pere

Mälestame head naabrit
 REINHOLD HÕRAKUT

Avaldame sügavat kaastunnet
 lähedastele.

Aime, Lembit ning Mari-Liis ja 
Hele-Mai peredega.

GEITRUD JÄÄR

Sügav kaastunne Ironikale perega 
kalli tütre, õe kaotuse puhul.

Oti Pubi ja ööklubi 
Comeback kollektiiv.

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

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu. 51978500

Pere soovib üürida korterit 
(maja osa) Otepää keskuses või 
suusastaadioni läheduses. Aja-
vahemikus 01.06.-30.08.2013. a. 
Tel.+37253038111, marina707@hot.
ee

SOODSALT anda üürile Otepää 
kesklinnas 2-toaline keskküttega 
korter. 5043417

Soovin üürida 3- või 4-toalist kor-
terit Otepääl. Kõik pakkumised 
oodatud (kiire). tel: 55926651

Otepää Pensionäride Ühendus kor-
raldab KERAAMIKAKURSUSED.
Alustame 14. veebr. kell 9.30 vana 
koolimaja käsitööklassis. Tasuta. 
Registreeri telef. 5516418.

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

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

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.

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

Pangabussi peatused:

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

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

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

Mälestame kallist

HANS TAMME
15.09.1948 - 04.02.2012 
1. surma-aastapäeval.

Õed: Tiiu, Ele, Helgi peredega.

Ei unune meil iial ajad, 
mis veedetud koos Sinuga.

Jääd ikka kalliks vennaks 
ja meie hinge püsima.

Armas teatrisõber!
Kolmapäeval, 20. veebr. kell 19.00 etendub Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri eneseabikomöödia “Elu ja kuidas sellega toime tulla”.
   Improvisatsioonidest sündinud koomilises lavastuses vaadeldakse 
naiseks- ja meheksolemise erinevaid tahke. Kuidas elus hakkama 
saada, kui pead end pidevalt vastassugupoolele mõistetavaks tege-
ma? Naised on ju teadupoolest Veenuselt ja mehed Marsilt ning tee 
teineteiseni on tihti pikemgi kui teisele planeedile.
   Nüüd on aeg see tee lühemaks teha! Kas 21. sajandil on võimalik 
elada “normaalset” elu - töö, pere, lapsed, eluasemelaen, puhkuse-
reisid - ja samal ajal olla õnnelik? Kas sina saaksid sellega hakkama? 
Meie anname vastuse!
   Lavastaja: Üllar Saaremäe, kunstnik: Kristi Leppik, muusikaline 
kujundaja: Heiki Kübar.
   Osades: Eduard Salmistu, Toomas Suuman, Margus Grosnõi, 
Peeter Rästas, Marin Mägi või Maarika Mesipuu, Silja Miks või Natali 
Lohk, Helgi Annast.
   Piletid etendusele Otepää kultuurikeskuse kassast telefonil 765 5212. 
                       Kaduviku nimel, sinu Rakvere Teater. 

Lehes saab 
avaldada  

kuulutusi ja 
reklaame

Valtskatused, profiilkatused, 
vihmaveesüsteemid, korstnamütsid, 
katuseluugid, vandaalitorud, harja-, 

serva-, viiluplekid ja erikujulised 
plekkdetailid.

Valmistamine, paigaldus, müük.

Tel: 52 600 80 ; 53 418 183
www.tametek.ee
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tegevuste toetada kohalikku ettevõtlust ja turismisektorit. Samuti on tähe-
lepanu all valla teede korrashoid, senisest enam on plaanis panustada valla 
teede korrashoidu. Üheks prioriteediks on ka Otepää lasteaia uue hoone 
detailplaneeringu ning projekteerimistööde jätkamine.
   Eelarve tulubaasi struktuuris moodustavad põhitegevuse tulud 76%, 

investeerimistegevuse tulud 9%, finantseerimistegevuse tulud 10% ning 
likviidsete varade kasutusele võtmine 5%. Planeeritavad investeerimisku-
lud moodustavad valla eelarvest 22,3%. Suurimad investeeringud on hari-
dusele, kultuurile ja tänavavalgustuse rekonstrueerimisele.
   Planeeritavaid investeeringuid kaetakse laenude ja omavahendite abil, 

selleks planeeritakse laenu võtta 477 500 eurot. Laenu arvelt on kavas 
renoveerida Otepää Kultuurikeskuse katus, rahastada Otepää Lasteaia 
projekteerimist, parandada ja remontida tänavavalgustust, rajada Vana-
Otepää kanalisatsioonitorustik ning korrastada Linnamäe orgu ja Linna-
mäe müüre.
   Eelarve tuludeks põhitegevuses on planeeritud 3691 640 eurot. Võrrel-

des 2012. aastaga suurenevad eelarve tulud 4,8%. Tulubaasi kasvu võimal-
dab füüsilise isiku tulumaksu suurem laekumine. Üle poole tuludest, 53% 
moodustavad maksutulud, järgnevad toetused 38% ja omatulud 9,2%. 
Alates 2009. aastast on meie vallas suurenenud maksutulu osatähtsus ning 
vähenenud saadavate toetuste osakaal. 
  Tulumaksu laekumist mõjutavad maksumaksjate arv, brutosissetulek, 

riigi poolt omavalitsustele kehtestatud tulumaksu laekumise määr. Kui 
2012. aastal laekus füüsilise isiku brutotulust omavalitsuste eelarvetesse 
11,4%, siis alates 2013. aastast 11,57%. 
   Otepää vallas oli 2012. aasta septembrikuukuu seisuga 1 637 maksu-

maksjat, s.o. 60 võrra enam, kui eelmisel aastal samal ajal. 2012. aasta 31. 
detsembri seisuga oli 84 registreeritud töötut. Töötute arv vähenes võr-
reldes eelmise aasta sama perioodiga 5 inimese võrra. Arvestades mak-
sumaksjate arvu suurenemist, töötute arvu vähenemist, keskmise palga 
tõusu, on tulumaksu laekumiseks planeeritud 6,9% enam 2012. a. planee-
ritust.
   Eelarve põhitegevuse kuludeks on planeeritud 3 665 640 eurot, mis on 

4,1% suurem 2012. aastal planeeritust. 2012. aasta põhitegevuse eelarves 
suurenesid tööjõukulud (töötasud koos maksudega kuni 2%) ja sotsiaal-
toetused ning vähenesid majandamiskulud ning eraldised. Sisu järgi kulub 
valla eelarvest kõige enam tööjõukuludele 50%, teisel kohal on majanda-
miskulud 35%, järgnevad sotsiaaltoetused 8% , eraldised 7%.
   2013.aasta eelarve ja seletuskirjaga saab tutvuda Otepää valla kodulehel 

rubriigis „Valla eelarve“.

MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavolikogu võttis vastu 2013. aasta eelarve
algus lk2

Austatud linna- ja vallaelanik!

Meil on heameel Teile teatada, et 17. veebruaril 2013 sõidetakse Lõuna-Eesti metsade ja mägede vahel juba
42. Tartu Maraton, mille starti ootame taas enam kui 8000 suusatajat vähemalt 30 riigist. Suurte rahvahulkade
liikumine seoses suusamaratoniga toob endaga kaasa kindlasti teatud liiklusprobleeme ka Teie elukoha lähistel,
millega palume Teil arvestada.

Tagamaks sujuvam liikluskorraldus 42. Tartu Maratoni ajal on kooskõlastatult linna- ja vallavalitsustega ning
Maanteeametiga liikluskorraldus Tartu Maratoni raja lähistel muudetud. Pühapäeval, 17. veebruaril 2013.a.
kell 6.00-18.00 esineb mitmeid sulgemisi ja piirangud skeemil näidatud kohtades. Ühtlasi palume jälgida
liiklusmärke ja reguleerijate märguandeid.

Suurte inimhulkade liikumise tõttu võib olla raskendatud Otepäält läbisõit ajavahemikul 7.00-9.30.
Välistatud ei ole ka linna läbiva transiitliikluse ümbersuunamine eelpooltoodud aegadel.

 Seoses suusamaratoni stardi läbiviimise ja suusatajate tee ületusega on läbisõiduks suletud: kell 8.45.-9.20
Otepää-Valga mnt Väikese-Munamäe all, kell 9.20-10.45 Sihva-Sangaste mnt Matul.

Kell 10.30-13.00 on suurenenud liikluskoormuse tõttu raskendatud pääs Kuutsemäe mäesuusakeskusesse.
Kõikidel sellel päeval sinna suundujatel palume kasutada kas varasemaid või hilisemaid aegu. Samuti on kell
10.30-14.00 läbisõiduks suletudArula-Pringi tee Kuutsemäe juures jaArula-Puka mnt Meegaste mäel.

Samuti on kõrgenenud liikluskoormus Elva linnas seoses finiðipaiga asukohaga linna lähistel Tartumaa
Tervisespordikeskuses.

Palume Teil vältida liikumist mootorsõidukiga eelpooltoodud ajal probleemsetel teelõikudel ja võimalusel kogu
maratoni trassi piirkonnas. Kui maratonirada möödub Teie kodu lähedalt palume Teil ja Teie tuttavatel
suusatajatele kaasa elada ja ergutada neid raja ääres. Samuti palume liikluspiirangutest teavitada ka oma sõpru
ning tuttavaid.

Usume, et leiate Teile sobivad ümbersõidumarsruudid ning leiate mahti ka rahvasportlastele kaasaelamiseks!

Täpsem informatsioon võistlusest ja liikluskorraldusest www.tartumaraton.ee

Loodame Teie mõistvale suhtumisele ja täname Teid ette kaasabi eest võistluse õnnestumiseks!

Lugupidamisega,
MTÜ Klubi Tartu Maraton
Telefon: 7421 644
E-mail: tartumaraton@tartumaraton.ee

PÕHITEGEVUSE TULUDE STRUKTUUR

TEGEVUSKULUD 2013. AASTAL VALDKONDADE LÕIKES 

Stipendiumikonkurss

United World College Eesti Ühing on välja kuulu-
tanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelis-
tesse koolidesse. 

Konkurss on avatud 10. ja 11. klassi õpilastele 
ning sel aastal on pakkumisel täisstipendiumid 
Norrasse. 

Täpsem info koos konkursitingimustega on aad-
ressil http://uwc.ee/stipendiumikonkurss. Doku-
mentide esitamise tähtaeg on 24. veebruar.

Lisainformatsiooni United World Colleges liiku-
misest saab ühingu kodulehelt www.uwc.ee.


