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Euroopa saunamaratonist Otepääl
võttis osa üle 600 võistleja
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Olümpiaadide tulemused
Otepääl toimus 10. veebruaril juba neljandat korda
Euroopa saunamaraton,
millest võttis osa 165 võistkonda, osales 654 võistlejat.
Kiireim võistkond läbis maratoni 2 tunni ja 59 minutiga.

Saunamaratoni korraldasid Otepää
Kultuurikeskus ning Otepää piirkonna
saunaomanikud.
Toetasid kõik osalenud saunaomanikud, Otepää vald ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
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aunamaratoni peakorraldaja,
Otepää valla kultuurijuhi Sirje
Ginteri sõnul tuli sellel aastal
esimeseks naiste võistkond „Lämma
Naasõ“, kelle aeg oli 2 tundi ja 59 minutit. Võitjad sõnasid oma tulemust kommenteerides, et osalesid saunamaratonil
juba kolmandat aastat ning võit tuli tänu
tublile autojuhile.
„Vaatamata lumesajusele ilmale läks
saunamaraton tänu saunaomanikele
ja osalejatele igati korda,“ ütles Sirje
Ginter. „Heameel on tõdeda, et üritus
võtab enam ja enam rahvusvahelisi
mõõtusid – tänavu oli meil osalejaid
Lätist, Venemaalt, Itaaliast, Hispaaniast
ja Soomest.“
Saunamaratonil tuli 4liikmelistel võist
-kondadel läbida 20 erinevat saunakohta (22 sauna), 8 jääauku ja 5 kümblustünni. Välja jagati kolm esikohta kiirematele ning hulgaliselt muid auhindu.
Auhinnad olid välja pannud Otepää
piirkonna saunaomanikud. Saunamaratonlased valisid ka seekord oma lemmiksauna. Juba mitmendat aastat järjest
sai lemmiksauna tiitli Sokka suitsusaun,
järgnesid Sihva Zillisaun ja Nuustaku
rantšo.
Tulemused:
1. Võistkond Lämma Naasõ – aeg 2.59
(auhinnaks Villa Müllerbeckilt 2 juuniorsviiti koos saunaga).
2. Võistkond Sokka Lemmik – aeg 3.01
(Marguse Puhkekeskuse saunaõhtu
10le koos suupistete ja saunaõlledega).

3. Võistkond Eesti Pagar – 3.05 (Andu
Puhkekeskuse saunaõhtu 10le koos suupistete ja saunaõlledega).
Eripreemiad:
Külalisvõistkond – läti saunaklubi Latvijas Pirts (Metsatu talu Valge elevandi
saunaõhtu 4le).
Parim kostüüm, stiil ja sõiduk – võistkond Saunabrigaad (Hotell Karupesa
saunaõhtu 6le koos suupistetega).
Eriauhind särtsakuse eest – võistkond
Onu Heino (Pühajärve Puhkekeskuse
ja Spa bowlinguõhtu ja spaamõnusid).
Eripreemia töökollektiivile (loosiauhind) – võistkond Vambolad (Cantervilla mõisa saunaõhtu).
Lootuse eripreemia (loosiauhind)
– võistkond Poisid purjes (Kiisatamme
kultuuritalu kontserdipiletid).
Perekond, sõpruskond, sugulased (loosiauhind) – võistkond Torbikud (Sokka
suitsusaunaõhtu).
Eripreemia lastega võistkonnale – võistkond Ilmandu vanatehnika klubi (Hotel

Bernhardi spaaõhtu).
Kunstimäe talu peremehe eriauhind
– võistkond Saunabrigaad.
Saunamaratoni start anti Pühajärve
Spa&Puhkekeskusest, finiš oli Nuustaku pubis. Saunamaratonist osa võtnud
saunad: Pühajärve Spa ja Puhkekeskus,
hotell Cantervilla, Sokka Puhkekeskus,
SA Tartu Sport Veski saun, Zillisaun,
Kunstimäe Puhkemaja, Kiisatamme
kultuuritalu, Nuustaku Pubi, Bernhard
SPA hotell, Toomase torusaun, Marguse
puhkekeskus, Sangaste Rukkimaja,
Kullipesa saun, Kääriku spordi-ja puhkekeskuse Kekkoneni saun, Nuustaku
Rantšo, Sihva Torusaun, hotell Karupesa, Andu Puhkekeskus, Villa Müllerbeck, Karu Saun Kuuse all – Eco Oili
saun.
„Täname kõiki korraldajaid saunu ja
saunakollektiive! Teie positiivne tagasiside on meile suureks tunnustuseks
ja heaks koostöömärgiks,“ sõnas Sirje
Ginter.

tepääl toimunud Euroopa saunamaraton pälvis laialdast huvi ka
välismeedias. Lisaks eestikeelsele teavitusele tõlkis saunamaratoni korraldusmeeskond Otepää Turismiinfokeskuse turismispetsialisti Lea Ilbi kaasabil
info saunamaratonist ka inglise keelde.
Info saunamaratoni kohta ilmus vene ja
inglise keeles ka saunamaratoni Facebooki lehel ning Otepää valla kodulehel. Lisaks sellele kasutasime Euroopa
saunamaratoni teavitamisel oma koostööpartnerite abi.
Kohapeal olid Eesti telekanalitest
sündmust kajastamas TV3 ja Kanal 2
ning mitmed Eesti fotograafid ja ajakirjanikud. Välismeediast osalesid Reuters
ja Vene telekanalid NTV ja Pervõi Kanal.
Lisaks sellele tundsid juba enne
ürituse algust suurt huvi mitmed välismaa uudisteagentuurid – nii näiteks
teatas Saksamaa üks suurimaid uudisteagentuure DPA, et uudis saunamaratoni toimumisest võeti Saksamaal väga
hästi vastu. Suuremad Saksa online portaalid kajastasid saunamaratoni nii enne
ürituse toimumist kui ka pärast seda.
Saunamaraton leidis lisaks Venemaa ja
Saksamaa meediaväljaannetes ja uudistes kajastamist veel ka Prantsuse, Poola,
Itaalia ja Ukraina, Uzbekistani jt. väljaannetes.
Aitäh kõigile Eesti ja välismaa koostööpartneritele, kes aitasid kaasa info
levitamisele. Kohtumiseni järgmisel
aastal!
Saunamaratoni meediamonitooringu
ülevaadet vaata kodulehelt: http://www.
otepaa.ee/euroopa-saunamaraton.
MONIKA OTROKOVA

Eesti Vabariigi 95. aastapäeva tähistamine
Kell 11.00
jumalateenistus Otepää kirikus
Kell 11.45
pärgade asetamine Otepää Vabadussamba jalamile
Kell 12.00-14.00 perepäev Neljakasemäel.

Jõustruktuuride tehnikanäitus, teatevõistlused, saanisõit, kahurivedu, sõdurisupp, külas on kelgukoerad.

Leigo jäämuusikafestival
talvepealinnas Otepääl
Jäämuusika festivali tarbeks püstitati
Otepää Lipuväljakule, vallavalitsuse
hoone ette 150 inimest mahutav telk.
Kontserdisaali sisustuse ehitamiseks on
Leigo talus ette valmistatud üle 1000
lumeploki ja enam kui 500 jääkuubikut.
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, Valgamaa.
Soodustusega piletid Leigo Jäämuusika üritustele otepäälase kaardi ettenäitamisel: 23.02 Perepäev jääprintsessiga - perepääse 50% soodustusega
ehk 10 eur / pere, perepääse võimaldab
sissepääsu kuni kahele täiskasvanule ja
neljale alaealisele lapsele.

Korraldajad: KL Otepää Üksikkompanii, Naiskodukaitse Otepää jaoskond, Päästeamet, Politsei, Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää
vald, Otepää Kultuurikeskus, MTÜ Eesti Kelgukoeraspordi Liit.

Head otepäälased!
Tähistame tänavu Eesti Vabariigi 95. aastapäeva.
Oleme sellel päeval rõõmsad, et meil, nii väikesel rahval, on oma riik. Kuni oleme ise
terved ja hoitud, kuni saame ise teha otsuseid, oleme vaba rahvas, oleme õnnelik
rahvas.
Hoidkem siis oma lähedasi ja kodusid ning üksteist, sest neist tuleb meie jõud ja
tugevus.
Ilusat vabariigi aastapäeva!
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Bioloogiaolümpiaadi Valga piirkonnavoorus võistlesid 6.-12. klasside õpilased.
Kokku osales 94 õpilast.
Meie piirkonna paremad tulemused:
6. klass
III koht Kerttu Lemberg Palupera põhikool, õp.Tiiu Rohtla.
8. klass
I koht Tanel Riivik Palupera põhikool, õp.
Tiiu Rohtla.
9. klass
I koht Maris Sala Otepää gümnaasium,
õp. Terje Reiljan.
III-IV koht Lilian Mitt Otepää gümnaasium, õp. Terje Reiljan.
III-IV Artur Lõhmus Palupera põhikool,
õp. Tiiu Rohtla.
Füüsikaolümpiaadi Valga piirkonnavoorus võistlesid 8.-12. klasside õpilased.
Kokku osales 39 õpilast.
Meie piirkonna paremad tulemused:
8. klass
III-IV koht Priit Peterson Pühajärve põhikool, õp. Peeter Kangur.
9. klass
I koht Maris Sala Otepää gümnaasium,
õp. Ave Mõtt.
Matemaatikaolümpiaadi Valga piirkonnavoorus võistlesid 7.-12. klasside
õpilased. Kokku osales 80 õpilast.
Meie piirkonna paremad tulemused:
7. klass
I koht Rasmus Jaagant Pühajärve põhikool, õp. Karin Järv.
II-III koht Maris Turb Otepää gümnaasium, õp. Ene Ever.
8. klass
III koht Karl Kimmel Pühajärve põhikool, õp. Karin Järv.
9. klass
I koht Silvia Luup Otepää gümnaasium,
õp. Ene Ever.
III-IV koht Margit Saal Otepää gümnaasium, õp. Ene Ever.
10. klass
I koht Sten Teemant Otepää gümnaasium, õp. Ene Ever
11. klass (osales 6 õpilast)
II-III koht Kersti Undrits Puka keskkool,
õp. Ester Muni.
Valga maavalitsuse andmetel OT

Tõikamäe radarposti
visualiseeringu tutvustus
Kaitseministeeriumi tellimusel tutvustab
Maaülikool 27. veebruaril Pilkuse külakeskuses 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
võimalik aega pikendada. Seansid algavad igal täistunnil, pärast tutvustust on
kõigil huvilistel võimalik vaadelda visualiseeringut oma valitud punktist. Kohal
viibivad kaitseväe ja kaitseministeeriumi
esindajad, kes on valmis vastama ka visualiseeringu välistele küsimustele.
Kaitseministeerium
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
15.02.2013
Väljastati Enno Jürisaar taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Pilkuse külas Aida kinnistul (katastritunnus
63602:002:1100) asuvale seltsimajale.
Väljastati Otepää valla taotlusel ehitusluba Otepää valla
Otepää linnas Lipuväljak 13 maaüksusel (katastritunnus
55601:004:1690) ehitise (administratiivhoone) keldrikorruse osaliseks rekonstrueerimiseks.
13.02.2013
Kinnitati Gea Kõks ja Sulev Kõks taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Arula külas Suureniidu
kinnistule (katastritunnus 63601:001:0810) elamu, aida,
sauna, laut-küüni, juurdepääsu tee ja tiigi ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Veiko Rääts taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pilkuse külas Suur-Trepimäe kinnistule (katastritunnus 63602:002:0690) elamu ehitusprojekti
koostamiseks.
Kinnitati Kadri Karlis taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Vidrike külas Järvemaa kinnistule
(katastritunnus 63601:003:0002) elamu, aida, suitsusauna,
keldri, katusealune-kuuri, juurdepääsu tee ja tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Eve Mahhov väikeehitise
(puurkaev) püstitamiseks asukohaga Otepää vald VanaOtepää küla Krepi(katastritunnus 63602:001:0041).
Väljastati Arkadiy Sulaev taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Vidrike külas Väike-Laasi kinnistul (katastritunnus
63601:003:0909) asuvale elamule.
Peeti võimalikuks jagada Vana-Ristimäe katastriüksus (katastritunnus 63601:001:0560, registriosa nr 397340)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Väljastati Madis Kinks ehitusluba Otepää valla
Pühajärve külas Tamme maaüksusel (katastritunnus
63601:002:0016) ehitise (majandushoone) püstitamiseks.
Väljastada Juhan Aart taotlusel ehitusluba Otepää vallas Otepää linnas Lille tn 6 maaüksusel (katastritunnus
55601:003:1461) ehitise (korterelamu) rekonstrueerimiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm
isikut.
Väljastati osaühingule Urmi (äriregistri registrikood:
12389931, asukoht: Pühajärve tee 18-3, 67403 Otepää linn,
Otepää vald) sõidukikaart taksoteenuse osutamiseks sõidukiga CITROEN R RHR (riiklik registreerimismärk 430
BCY).
Anti nõusolek Tallinna Spordiseltsile Kalev viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikus 14.07.-23.07.2013. a vastavalt esitatud taotlusele.
Anti nõusolek Pärnu Linna Spordikoolile viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikus 17.06.-23.06.2013. a vastavalt esitatud taotlusel.
Anti nõusolek Tartu Ülikooli Akadeemilisele
Spordiklubile viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil
õppe- ja treeninglaager ajavahemikus 05.08.-10.08.2013. ja
12.08.-17.08.2013 a vastavalt esitatud taotlusele.
Anti MTÜ Klubi Tartu Maraton (registrikood: 80038037,
asukoht: Laulupeo pst 25, 51007 Tartu) luba korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil 17.02.2012. a avalik üritus 42. Tartu Maraton.
Anti MTÜ Leigo Kontserdid (registrikood: 80229550,
asukoht: Leigo talu, 67504 Lutike, Palupera vald) luba
korraldada Otepää linnas kinnistul Lipuväljaku 15.02.23.02.2013. a avalik üritus Leigo Jäämuusika Otepääl.
Määrati matusetoetust kolmele isikule kogusummas
384 eurot.
Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64
eurot.
Tunnistati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 03.10.2012.
a korraldusega nr 2-4-540 „Otepää vallas Otepää linnas
asuva Lipuväljak 24, 24a, 28, 28a kinnistute ja lähiümbruse
detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise
hindamise mittealgatamine“.
06.02.2013
Kinnitada Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Antsu-Tedremäe 10kV
kaabelliinielektriprojekti koostamiseks.
Väljastada ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Kotre 10/0,4kV
alajaama 0,4kV maakaabelliini ja kaablikilpide püstitamiseks Otepää vallas Raudsepa külas.
Väljastada ehitusluba OÜ-le Elektrilevi Kelmi 10/0,4kV

USA suursaadik Jeffrey Levine
külastas Otepää valda
19.-20. veebruaril oli suursaadik Jeffrey Levine
koos saatkonna haldusosakonna juhataja
Michael Bradecampi ja poliitikaassistent Kai
Kassiga Otepääl. Külalised kohtusid Otepää
vallavolikogu esimehe Aivar Nigoli ja vallavanema Merlin Müüriga, külastasid Tehvandi
Spordikeskust, Kuutsemäe ja Munamäe mäesuusakeskusi ning Otepää Gümnaasiumi.
Koolis rääkis Jeffrey Levine õpilastele USA
haridussüsteemist ja õppimisvõimalustest
ning stipendiumiprogrammidest Ameerika
Ühendriikides. Kohtumise lõpul tegid koolilehe
reporterid USA suursaadikuga intervjuu. (pildil)

AMETLIK INFO
alajaama 0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilpide
püstitamiseks Otepää vallas Otepää linnas.
Väljastada Ell Hango ehitusluba Otepää valla
Otepää linnas Valga mnt 19 maaüksusel (katastritunnus 55601:004:0770) ehitise (elamu) rekonstrueerimiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
kolm isikut.
Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramiseks, kuna isiku elukoht
rahvastikuregistri andmetel ei ole Otepää vallas.
Määrati matusetoetust ühele isikule summas 128
eurot.
Määrati sünnitoetust ühele isikule summas 384
eurot.
Eraldati MTÜ Leigo Kontserdid jäämuusika
kontserdite korraldamiseks 3 000 eurot.
Anti nõusolek Spordiklubi DO-le viia läbi Otepää
valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikus 25.06.-06.07.2013. a vastavalt esitatud taotlusele.
Määrati 100 % kooli- ja lasteaiatoidu toetust kümnele vähekindlustatud perede lastele, määrati 50
% kooli- ja lasteaiatoidu toetust 21-le vähekindlustatud perede lastele.
Kehtestati spordiklubile noortespordi tegevustoetuse taotlemisel täisealise noorsportlase või
alaealise noorsportlase seadusliku esindaja kinnituse vorm.
Määrati spordiürituste korraldamiseks toetust
Otepää valla spordiklubidele.

Otepää Gümnaasiumi 4. klassid olid vallavalitsuses ühiskonnaõpetuse tunnis. Neile esineb
vallavanem Merlin Müür.

Katsetatakse uut RALED-lampi

„Mulle meeldib väga talv,” rääkis suursaadik.
„Olen esimest korda Otepääl, mulle avaldasid
head muljet siinsed talvise sportimise võimalused. Soovin kõigile vaba aja veetmisega tegelevatele Otepää ettevõtjatele edu ja jaksu!“
MONIKA OTROKOVA

Otepääl katsetatakse endise SEB pangakontori
juures ülekäigurajal LED-valgustil põhinevat tänavavalgustit – RALED lampi.
RALED-lamp on uus patenteeritud energiatsäästev ja ökoloogiliselt puhas valgustuslahendus, mis
on välja töötatud Saksamaal.
Uue tänavavalgustuse testiperiood kestab kevadeni. Selle aja jooksul testitakse RALED- lambi
energiasäästlikkust ja võimsust . Selleks, et saaksime parema ülevaate uue tänavalgustuse kohta,
ootame ka linnaelanike tagasisidet.
Teie tähelepanekud ja ettepanekud on oodatud
e-posti aadressil: mairo.kangro@otepaa.ee.

DETAILPLANEERINGUD

30.01.2013

Salu kinnistu detailplaneeringu eskiisi avaliku arutelu tulemused
Otepää Vallavalitsus algatas 19.07.2012.a istungil korraldusega 2-4-386 Pühajärve külas asuva Salu kinnistu detailplaneeringu. 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 ja ehitusõiguste määramine.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 18.02.2013 kell 16.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukojas. Avalikul arutelul osalesid arendaja, planeeringu koostaja, naaberkinnistu omanikud ja ehitusja planeerimisteenistuse töötajad.
Arutelul arutati võimalikke lahendusi ning jõuti seisukohale, et vaja on teha veel koostööd naaberkinnistu omanikega,
et välja töötada parim lahendus.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Kinnitada hallatava asutuse Otepää Avatud
Noortekeskus juhatajaks tema nõusolekul Jana
Rohumets nelja (4) kuulise katseajaga alates 02.
jaanuarist 2013. a.

Avalik WC Otepääl
NB! Otepääl on avatud avalik WC Otepää
Külastuskeskuse juures. Sissepääs Maximapoolsest küljest.
Avaliku WC lahtiolekuajad selguvad lähipäevil.

Silver Eljandi selgitus eelmises lehes ilmunud kirjutise
”Muudatustest SA Otepää Spordirajatiste töös” kohta
Selgituseks SA Otepää Spordirajatiste nõukogu
kriitikale majandusliku seisundi halvenemise ning
dokumentide mitteesitamise kohta. Sihtasutuse
majanduslikust olukorrast olen nõukogu esimeest
pidevalt suusõnaliselt informeerinud. Seejuures
esitasin kõik küsitud dokumendid SA Otepää
Spordirajatised nõukogu istungitel, kusjuures teine
istung toimus laiendatud kujul kõigi vallavalitsuse
liikmete juuresolekul.
Kirjeldan järgnevalt sihtasutuse majanduslikku
olukorda ja minu tegevust selle kujundamisel. Vältimaks teie arvamuse kallutamist, esitan võrdluse
numbrite keeles. Hinnangu minu tööle saab kujundada igaüks ise. Kasutatud andmed on seejuures
kõigile vabalt kättesaadavad Rahandusministeeriumi saldoandmike lehel.
2012. aastal vähenesid sihtasustuse tegevustulud
eelneva aastaga võrreldes 24%. Vähenemise peamiseks põhjuseks oli vallalt saadud toetuse vähenemine 17 045 euro võrra. Tegevuskulud vähenesid
aastaga 2%, samas kui hinnad Eestis kallinesid
Statistikaameti andmete põhjal 3,9%.
Võttes kokku aga minu ametisoldud kolm aastat
(2010 – 2012) ning võrreldes seda eelnenud kolme
aastaga (2007 – 2009), suurenesid tegevustulud
14,7%, samas kui tegevuskulude kasv oli ligi kaks
korda väiksem ehk 7.8%. Viimase kolme aasta tegevustulem (tulud-kulud) kokku oli 5 930 eurot, samas
kui varasemal kolmel aastal oli tegevustulemiks -7
358 eurot.
Kasumit (tegevustulemit) on võimalik tõsta kas
tulude suurendamise või kulude vähendamisega.
Elektri, kütte ja veeteenuste kulud sõltuvad eelkõige
vastava teenuse hinnast. Ka palgakuludes on keeruline täiendavat kokkuhoidu näha, kuna töökohtade
arvu on vähendatud kolme aastaga minimaalse
võimaliku piirini.
Kasumi tõstmise teiseks võimaluseks on tulude
suurendamine. Seda saab teha kas teenuste mahu

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

või hindade kasvu teel. Vallalt saadava toetuse
suurus ei ole sihtasutuse juhi poolt kontrollitav. Kuna
Spordihoone saalis on vabad vaid õhtused ajad, mis
paljudele ei sobi ning jõusaalis saab reaalselt korraga treenida vaid 5-6 inimest, siis teenuste mahtu
olulisel määral tõsta ei saa. Üle jääb veel hindade
tõstmine. Siin peab iga külastaja aga iseendalt
küsima, kas ta soovib spordihoonelt kõrget kasumit
või võimalikult soodsaid hindu, mis tagaksid siiski
jätkusuutlikkuse. Majandusteaduse üheks esimeseks
õppetunniks on, et mõlemat korraga saada ei ole
võimalik. Mina valisin viimase. Selle õigsuse üle
otsustab lugeja ise.
Majandusliku seisu analüüsimisel peab lisaks tegevustulemile vaatama ka muutust varades ja kohustustes. Tegevustulem on nimelt perioodi näitaja ega
anna hinnangut seisundile kindla kuupäeva seisuga.
Viimase kolme aasta jooksul suurenes sihtasutuse
käibevara 3 548 tuh euro võrra (sh raha ja pangakontod 4 288 tuh euro võrra, ulatudes 2012. aasta lõpuks
5 532 euroni). Lühiajalised kohustused seevastu
vähenesid 2 382 euro võrra (sh vähenesid nii võlad
tarnijatele kui ka töötajatele). Laenukohustusi sihtasutusel ei ole. Kokkuvõttes pöördus sihtasutuse netovara 2011. aastal taas positiivseks ning vaatamata
viimasel aastal toimunud vähenemisele, oli netovara
positiivne ka 2012. aastal. Kokku suurenes sihtasutuse netovara kolme aastaga 5 930 euro võrra.
Mul ei ole soovi hakata siin kirjeldama minu vallandamise tegelikku põhjust ning kohaliku skeemitamise sasipundart. Samuti ei soovi ma kedagi selles
süüdistada, kuna vastastikune süüdistuste esitamine
elu edasi ei vii ning igaüks valib oma käitumismustri
ise. Noorte inimeste lisandumine valla juhtimisse on
vajalik, kuid seda vaid juhul, kui soovitakse arendada
koostöös midagi uut. Kui ainsaks eesmärgiks on aga
kellegi laimamine ja võimu abil omakasu saavutamine, ei võida sellest pikas perspektiivis keegi.
SILVER ELJAND

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

Kinnitus spordiklubi treeningul osalemise kohta
8. veebruaril 2013 jõustus uus spordiklubidele
toetuse määramise kord, mille kohaselt tuleb
täisealisel nimekirja kantud noorsportlasel või
alaealise noorsportlase seaduslikul esindajal
kinnitada noorsportlase osalus spordiklubi
treeningul.
Kinnitus tuleb vallavalitsusele esitada hiljemalt 28. veebruariks kas kirjalikult vallavalitsuses (kaasa võtta isikut tõendav dokument)
või saata digitaalselt allkirjastatuna aadressil:
vald@otepaa.ee.
Kinnitusblanketi saab vallavalitsusest või
Otepää valla kodulehelt (www.otepaa.ee).
Lisainfo: Martin Teder,
martin.teder@otepaa.ee, 5624 2785.

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

SÜNNID
Oliver Kattai
Stella Järv

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.

12. veebruaril
7. veebruaril

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 15. märtsil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepääl toimus ansamblimuusika päev

KULTUURIÜRITUSED
Otepää kultuurikeskuses

S

elle aasta ansamblimuusika päev Otepääl tõi kokku hulgaliselt heatasemelisi noorte ansambleid Lõuna-Eesti muusikakoolidest.
Ligi kaks tundi kestnud kaheosalise kontserdi programm sisaldas muusikat erinavatest stiilidest ja ajastustest. Nii sai kuulata 16. saj.
pärinevat lautomuusikat Tartu Heino Elleri nimelise Muusikakooli kitarrikvintetilt ja klassikalise muusika „hitte“ sama kooli keelpilli ansamblite esituses, prantsuse salongimuusikat mulgimaalt Tarvastu
huvikooli akordioniansamblilt, kuni popmuusika seadeteni Valga Muusikakooli ansamblitelt.
Kuna tegemist polnud konkursiga, siis kohti ei jagatud. Kuid žürii
(akordionist Külli Kudu ja flöödimangija Lande Lampe Kits) märkis
siiski ära eredamad esitused. Väga puhta ja musikaalse ansamblimänguga tõusid teiste hulgast esile Elleri-kooli klassikaline kitarriduo Saskia
Kiting – Priit Peterson ning Võru Muusikakooli kammeransambel
Kaari Kattai (viiul) ja Iiris Hertog (klaver).
Osalejatele oli auhinnad kohalikelt ettevõtetelt: Pühajärve Spa ja
Puhkekeskus, Otepää Snowtubing, Otepää Seikluspark. Peolaua aitas
katta Otepää Lihatööstus Edgar. Veel aitasid ansamblimuusika päeva
rahastada Otepää Vallavalitsus, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Eesti
Kultuurikapitali Valgamaa Ekspertgrupp.

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

24. veebr. kell 11.00 EV 95.aastapäeva tähistamine.
Jumalateenistus Otepää kirikus.
kell 11.45
Pärgade asetamine Otepää
Vabadussamba jalamile.
kell 12-14
Perepäev Neljakasemäel.
3. märts kell 18.00 Kaunimate Aastate Vennaskonna kontsert
“Kaunimad aastad su elus on tagasi”. Piletid on välja müüdud!
5. märts kell 18.00 Kudumise jätkukursus koorisaalis.
Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari Mõttus 515 3248
7. märts kell 19.00 Naistepäevakontsert - Henn Rebane.
Pilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses E-R kell
9.00-15.00. Info: 765 5212.

8. märts kell 17.00 H.Elleri nim. Muusikakooli löökpilli osakonna õpilaste kontsert. Tasuta.
8. märts kell 19.00 Veiko Ratase seltskonnatantsu kursus.
Pilet 6 €. Pilet sisaldab pääset tantsusalongi. Info: 765 5212.

8. märts kell 20.00 Tantsusalong. Veiko Ratase juhendamisel
tantsime rumbat. Tantsuks mängib ansambel Tiigrikutsu. Pilet

LII PETERSON, Otepää Muusikakool

5 €. Info: 765 5212.

9. märts kell 19.00 Kontsert „Minu märts“. Laulab Laura
Danilas. Külalisesinejad Luisa Värk ja Hanna-Liina Võsa. Pilet

Õpilasfirma Fred Cherry
– Otepää Gümnaasiumi
noormeeste võti tulevikku
Õpilasfirma on gümnaasiumiõpilastest koosnev mitteametlik firma, mis on moodustatud
majandusõppe programmi käigus ja mille
eesmärk on aidata õpilastel hinnata ja mõista
ettevõtluse rolli ühiskonnas. Üks selline firma
tegutseb ka Otepää Gümnaasiumis.
Aktiivsete 11. klassi noormeeste algatusel
loodud õpilasfirma Fred Cherry tegeleb T-särkide disainimise ja müügiga. Firma sai alguse
2012./13. õppeaasta teise veerandi alguses,
kuna majandusõppe programmis oli kavas
kursus, mille eesmärk on õpilasfirma loomine. Idee hakata T-särke disainima ja müüma
käis välja üks firma liige Robert Segar koosolekul, kus noored arutasid erinevate toodete
ja teenuste plusse-miinuseid. Ideedest poistel
puudu ei tule, kuid nende teostamiseks napib
aega.
Kuna alaealised ei saa oma firmat teha, on
igal õpilasfirmal Junior Achievementi Arengufondi poolt määratud juhendamisõigusega
täisealine konsultant. Kuna õpilasfirma Fred
Cherry on vaid mõned kuud vana, ei ole
nad veel tulu teeninud, sest tekkisid tõrked
trükkimismasinaga. Tulevikus on poistel
plaanis kujundada oma kooli logoga särk,
et õpilased saaksid kooli esindades silma
paista. Õpilasfirma Fred Cherry liikmetel on
tänu õpilasfirma loomisele kõvasti arenenud
suhtlemisoskus ja organiseerimisvõime. Nad
on ka õppinud ettevõtte juhtimist, mis tuleb
edaspidi kindlasti kasuks.
Kui sul on mõni idee, millega sinu õpilasfirma võiks laineid lüüa ja ulatada sulle võtme
tulevikku, siis ära jäta seda võimalust kasutamata. Õpilasfirma loomine on hea võimalus
harida end majanduslikult ning hinnata ja
mõista ettevõtluse rolli ühiskonnas.
SILVIA LUUP, ANNA-LIISA KÄRSON
ja MARGIT SAAL Otepää Gümnaasiumist

Noortekeskus korraldas
filmitöötoa
6. veebruaril korraldas Otepää Avatud Noortekeskus kultuurikeskuses MTÜ Filminoored
juhtimisel Otepää valla noortele filmitöötoa.
Kuuetunnine üritus algas teoreetilise osaga,
kus tutvustati reporteritööd ja selle olemust,
räägiti kehakeele ja näitlemisoskuse kasutamisest kaamera ees olles ning prooviti
erinevaid olukordi etüüdides.
Kohapeal sündis idee videoklipiks ning asuti
filmima väljamõeldud humoorika sisuga uudislugu. Noored said praktiseerida eelnevalt
saadud teadmisi uudisloo sissejuhatamisest
info pealelugemiseni. Monteerimise ajal viidi
läbi mõned mängud ning õhtu lõpetas vestlusring meedia teemal. Üritust toetas Eesti
Kultuurkapital. Uudislugu saab näha Otepää
ANKi Facebooki lehel ja noortekeskuse
kodulehel.
JANA ROHUMETS, Otepää ANK

Oskame märgata ja aidata
15. veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumi aulas heategevuslik sõbrapäeva kontsert
“Märkame ja aitame üksteist“, millega koguti
raha abivajavate perede toetuseks.
Kuna uus gümnaasiumi õppekava kohustab
11. klassi õpilasi tegema ainealase uurimuse või
praktilise töö, otsustasime meie korraldada heategevusliku kontserdi. Mõtte saime täiesti ootamatult, nähes üht telesaadet raskustes perest.
Ideele saime kinnitust Otepää valla lastekaitsespetsialistilt Katre-Liis Treufeldtilt, kelle sõnul
on ka meie kodukandis päris palju abivajajaid.
Seadsime oma eesmärgiks koguda sellistele
peredele riideid, tarbeesemeid ja raha. Edasised
sammud viisid korjanduspäevadeni, mis toimusid 12. jaanuaril ja 9. veebruaril Otepää Kultuurikeskuses. Mõlemad päevad olid edukad
– toodi palju korralikke naiste-, meeste-ja lasteriideid, samuti ka mänguasju, pakuti mööblit ja
serviise. Eriti tore, et saime saadetise isegi Smart
Posti teel. Kuna kontsert nõudis ka kulutusi,
korraldasime 23. jaanuaril ööklubis Comeback
heategevusliku disko.
Suurim üritus meie töös oli vaieldamatult
möödunud reedel toimunud sõbrapäe-vakont-

sert, millest lootsime rahalist annetust perede
toetuseks. Kuid veelgi olulisemaks pidasime vajadust panna inimesi üksteist rohkem
märkama ning pakkuda publikule tavapärasest
veidi erinevamat muusikaelamust. Kontserti
sisustasid Otepää Gümnaasiumi õpilased Laura
Danilas, Lee Johanna Saul, Markus Kuslap,
Gertrud ja Triinu Aasaroht ning endised õpilased Kärt Anton, Katrin Helena Kuslap, Keiti
Kirt. Üllatusesinejaks oli konkursi „Eesti otsib
superstaari“ finalist Katrin Ruuse.
Meie üritus läks kenasti korda tänu lahketele abilistele. Eriti soovime tänada Katre-Liis
Treufeldti, Monika Otrokovat, Marika Paavot,
Marko Tiirmaad, Elmo Sauli, kontsertmeister
Jürgen Urbanikku, Sandra Tarikat ning koolikaaslasi Erkki Tederit, Samuel Stepanovit,
Martin Krüünvaldi, Grete Madit. Eriline kummardus meie juhendajatele Terje Aasarohule ja
Eve Eljandile.
Maailm oleks veelgi parem, kui me igaüks
püüaks omalt poolt pakkuda kas või killukest
rõõmu ja mõistmist.
MAIKEN VÄHI, LISETT SEGAR,
MARI-LY KAPP (OG XI klass)

Otepää Muusikakooli edu
Lõuna-Eesti konkurssidel

E

esti Muusikakoolide Liidu korraldatavad
konkursid „Parim noor instrumentalist“
toimuvad iga kahe aasta tagant. Konkursid on kolmes voorus: esimene on piirkondlik,
kus tehakse ka helisalvestused. Žürii otsustab
kuuldu põhjal parimad ja saadab salvestused
edasi järgmisele žüriile. See kuulab teosed üle
ning valib lõppvooru pääsejad.
14. veebruaril toimus Valga Muusikakoolis
Lõuna-Eesti regiooni klaveriõpilaste konkurss.
Otepää Muusikakoolist võttis osa III klassi
õpilane Karl-Gustav Krüünvald, kes pälvis tunnustuse ja diplomi kava hea esituse eest. Karl
Gustavi õpetaja on Anne Are.
15. veebruaril toimus Viljandi Muusikakoolis Lõuna-Eesti regiooni puhkpilliõpilaste konkurss. Otepää Muusikakoolist võttis osa kolm
õpilast ja kõik olid edukad. Vaskpillide eriala

esimeses vanuserühmas (kuni 11aastased) saavutas I koha Rasmus Leopard (altsarv), õp.
Arno Anton. Rasmus sai edasi ka järgmisse, salvestusvooru.
Klarneti eriala teises vanuserühmas (1213aastased) saavutas II koha Mirjam Leopard,
õp. Külli Teearu. Ka Mirjam sai salvestusvooru. Plokkflöödi eriala neljandas vanuserühmas
(15aastased ja vanemad) saavutas II koha Lilian
Mitt, õp. Külli Teearu. Otepää Muusikakooli
puhkpilliõpilaste kontsertmeister oli konkurssidel Ülle Rebane.
Konkurssidel osalemine annab õpilastele ja
õpetajatele võimaluse võrrelda end teistes muusikakoolides toimuvaga. Nii õpilased kui ka õpetajad said järjekordse väärtusliku kogemuse ja
tunnustuse tehtud töö eest.
LII PETERSON, Otepää Muusikakool

Turgutuskuu Pühajärve Põhikoolis
Kolmas veerand on alati olnud üks raskemaid
ja pikemaid veerandeid. Õpilasesindusel
tuli idee vahelduseks õppetööle korraldada
veebruaris turgutuskuu.
Esimesel nädalal sai iga õpilane, kes seda
soovis, käia hommikuti putru söömas. Nädala
lõpus toimus Toorsalati MM, kus õpilased
pidid valmistama tervisliku salati. Hiljem
hindas seda žürii.
12. veebruaril oli vastlapäev, mis erines sel
aastal eelnevatest. Eesmärgiks oli viibida
kolm tundi värskes õhus. Soovijad said suuskadel maratonirada mööda Käärikule sõita.
Väiksemad läksid lühemat teed ning jalgsi.

Kui kõik olid kogunenud Käärikule, tehti, nagu
alati, pikima liu võistlus. Et oleks jõudu ka
tagasi kooli tulla, jagati teed ja vastlakuklit.
15. veebruaril tutvusid nooremad joogaga.
Neile räägiti, mis on jooga ning nad said seda
ka ise proovida.
Kuna turgutuskuu ei ole läbi, on veel tulemas pereüritus värskes õhus ning külla on
oodata ka Mihkel Mattisenit.
Loodame, et õpilased saavad turgutuskuust
jõudu ja energiat ning kõik tehtu läheb asja
ette.
MARIKA ALMAR ja KETRYN ÕUN, 9. klass

4/3 €. Info:765 5212.

10. märts kell 11.00 Käsitööring kultuurikeskuse koorisaalis.
Setu pitsi heegeldamine. Info: Ene 5615 3357
14. märts kell 19.00 Kino „Hüljatud“. Pilet 1,60 €.
27. veebr. kell 19.00 kohvik-restoranis l.u.m.i külas Hendrik
Lindepuu. Eesti väga kõrgelt hinnatud poola keele tõlkija, kirjastaja, õpetaja räägib oma viimasest tõlkest ja paljust muust.
Vestlust juhib Veikko Täär. Sissepääs tasuta!

Kontsert

„Minu märts“
Laulab Laura Danilas
Laupäeval, 9. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Otepää koolitüdruk Laura saab 9. märtsil 15aastaseks
ja annab esimest korda elus iseseisva kontserdi koos
lauluõpetaja ja kontsertmeistri Ursel Oja ning Vanemuise
tuntud muusikaliartistide Luisa Värgi ja Hanna-Liina Võsaga,
kes teda laval julgutavad ja toetavad.
Kontsertmeister Ursel Oja.
Külalisesinejad Luisa Värk, Hanna-Liina Võsa.
Saateansambel: kitarr – Johannes Laas, trumm – Kristjan
Mängel, bass –Tõnis Koppel (Heino Elleri nimeline Tartu
Muusikakool ), klaver – Ursel Oja (Ülenurme Muusikakool).
Pilet 4/3 € (sooduspilet õpilased ja pensionärid).

SPORDIÜRITUSED
22.-24. veebr.
Otepää Spordihoone. Otepää lahtised MV
ilu- ja rühmvõimlemises.
VK Rütmika, www.rytmika.ee
23. veebr. algusega kell 9.30 Tehvandi discgolfi park. Discgolfi
võistlus Tehvandi Talv.
Otepää Õhujõud, Tauno Tõld, 525 4844
23. veebr.
Kuutsemägi. Estonian Championships
(Open). Slopestyle laud-suusk.
SWB / Eesti Suusaliit
24. veebr.
Otepää petangi väljak. Talvine Eesti
Vabariigi aastapäeva turniir petangis.
Valgamaa SVS
27. veebr. Start avatud kell 16.30-18.30. Tehvandi. Otepää valla
suusapäevak (V sprint).
Karupesa Team / Otepää vald
02. märts
Tehvandi. Eesti meistrivõistlused suusahüpetes ja kahevõistluses. M16 ja M18
Suusaliit
02. märts
Väike Munamägi. Noorte Alpisari mäesuusatamises.
MSK Väike Munamägi
09. märts
Kuutsemägi. Volcom PB Rail Jam.
Lumelauasõit.
Eesti Surfhouse
9. märts
Väike Munamägi. Valgamaa MV mäesuusatamises.
MSK Väike Munamägi
10. märts
Kääriku. 19. Kekkose suusasõit
SA Tehvandi Spordikeskus
13. märts Start avatud kell 16.30-18.30 Tehvandi. Otepää valla
suusapäevak (V distants).
Karupesa Team / Otepää vald

NOORTEÜRITUSED
Otepää Avatud Noortekeskus
Infot ürituste kohta jälgi jooksvalt www.noortekeskus.otepaa.ee ja www.sangastevv.ee/svank/
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Palupera vald ja aasta 2012

AMETLIK INFO

Palupera valla vastlapäev oli tegevuste rohke!

Palupera Vallavalitsuse istungil
15.02.2013 korraldati:
Anti üks toetus lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot,
üks hüvitis lapsele prillide ostuks 17,50 eurot ja üks toetus
kesk-eriõppeasutuse lõpetajale 30 eurot.
Väljastati ehitusluba Nõuni külas Kaasiku reoveepumpla rekonstrueerimistöödele.
Väljastati kirjalik nõusolek Tsura Talu OÜ-le Neeruti
külas Mäe-Piiri kinnistule rajatavale puurkaevule.
Nõustuti Aktsiaseltsile KIIRKANDUR maavara
kaevandamisloa andmisega Miti külas Miti kruusamaardla Miti kruusakarjääris (Sapi kinnistu) 15 aastaks.
Kaevandamise keskmiseks kaevandamismahuks on 44
tuh m3 aastas ja mäeeraldise pindala 14,70 ha. Eelnõule
on eelnenud Palupera valla mittenõustumised kaevandamisloaga (2008-2009), kaitsealuste liikide ja väärtuslike
elupaikade inventuur (2009), keskkonnamõjude hindamine (KMH, 2010-2012). KMH-st tulenevalt jäeti esialgselt
planeeritud põhjaveetasemest allapoole jääva maavara
kaevandamine ära. 2012 nõustus Palupera vallavolikogu
kaevandamisloa väljastamisega tingimustel:
• lahendada kaevandamisloa taotlejal Kasemäe talu joogivee probleem (süvendada olemasolev salvkaev, rajada
uus salvkaev või puurkaev). Nõue kehtibki kogu kaevandamise loa kestel järgnevatel aastatel probleemide
jätkumisel Kasemäe talu joogivee osas;
• kaevandaja on kohustatud läbi viima aastas vähemalt
üks kord salvkaevude veetaseme seiret vastava kinnistu
omaniku või valdaja nõusolekul alljärgnevatel kinnistutel: Vana-Kasemäe, Rabasoo, Leede , Eedeni, Savimäe
ning edastama tulemused iga aasta Keskkonnaametile
ja Palupera vallale;
• kaevandaja ja Palupera vallavalitsus allkirjastavad
enne kaevandamise loa kehtima hakkamist eelkokkuleppe, mis loob soodsamad tingimused kohalikule omavalitsusele ja piirkonna elanikele arendaja hallatavates
karjäärides Palupera vallas ja
• kaevandaja sõlmib enne kaevandamise loa kehtima
hakkamist KMH aruandes toodud väljaveotee variant
nr 1 osas kirjalikud kokkulepped Sapi, Miti, Kasemäe ja
Palupera karjääri kinnistute omanikega. Allkirjastatud
kokkulepped esitatakse ka Palupera vallavalitsusele.
Eelnõu kohaselt on kõik need esitatud tingimused ka kaevandamise loas nõutena märgitud. Lisaks ka nõuded:
• karjääri tööaeg kavandada tööpäevadel ajavahemikku
7:00 kuni 20:00. Mürarikkaid tegevusi (purustus-sorteerimissõlme käitamine jm) teha vaid 8:00 – 17:00;
• müra vähendamiseks rajada teenindusmaa piirile
katendivallid. Vältida üheaegset purustus-sorteerimissõlme tööd Miti ja Kasemäe karjääris;
• kaevandada vaid 91 m absoluutse kõrguseni ja etapiviisiliselt, mitte kogu ala korraga;
• tolmu tekke ja leviku tõkestamiseks tuleb kasta kuival
ajal karjääri veoteid ja territooriumi ning piirata liikumiskiirust;
• perioodiliselt jälgida masinate tehnilist seisundit ning
planeerida karjääri projektis avariide likvideerimise viisid. Masinate remont ja hooldus peab toimuma selleks
ettenähtud teenindusplatsil;
• kaevandamisega rikutud maa tuleb korrastada korrastamisprojekti alusel. Korrastamisprojekt koostatakse
lähtudes Keskkonnaameti poolt esitatud korrastamistingimustest. Korrastamisega tuleb alustada kas vähemalt
kaks aastat enne kaevandamise loa kehtivuse lõppu või
kui jääkvaru suuruseks on jäänud 88 tuh m3 ja
• karjäärialuse maa sihtotstarbe liigiks peab olema määratud mäetööstusmaa. Sihtotstarbe muutmise korraldab
loa omanik.
Palupera vallavalitsus ja aktsiaselts KIIRKANDUR
sõlmisid 29.10.2012 a koostöökokkuleppe:
• Aktsiaselts KIIRKANDUR võimaldab Miti ja Kasemäe
karjääris kaevandatavat ja töödeldud materjali kohalikule
omavalitsusele allahindlusega 50% kehtivast hinnakirjast
(koos peale laadimisega karjääris, fraktsioon ja kogus
lepitakse kokku hiljemalt 1.aprilliks) igal aastal karjäärist
mahus kuni 3000 tonni vallateede remondiks. Kokkulepe
kehtib Miti karjääris kaevandamistööde algusest kuni
kaevandamise lõpuni (eeldatavasti 15 aastat). Kasemäe
karjääri kaevandamisluba kehtib kuni 11.11.2014;
• nimetatud allahindlus kehtib ka Palupera piirkonna
külade taludele omanikele mahus kuni 15 tonni looduslikku kruusa aastas talu kohta. Nimetatud Palupera, Atra,
Astuvere ja Miti külade talude ja vastavate isikunimede
nimekirja annab kohalik omavalitsus, vajadusel seda
uuendades;
• valla sotsiaalobjektidele (kool, lasteaed, hooldekeskus, kultuurimajad, raamatukogud, kalmistu, avalikud
puhkealad) ja üksikud sotsiaaltuge vajavad vallaelanikud
saavad karjääri toodangut mõistlikkuse piires tasuta.

S

ee oli projektiaasta

Jätkus Eesti-Läti-Vene programmi kolm
aastat kestev projekt „Via Hanseatica“, mille
raames teostati sel aastal investeeringuid Hellenurme ja Lustimäe puhkealadel. Puhkealade kasutajatele on nüüd paigas ka riietuskabiin, kompostkäimla, kaks minipuukuuri, lisaks neli prügikasti, kaks
grillrestiga grillikohta, kaks rippkiike, üks kaalukiik.
Inventari parandamisega jätkatakse käesoleval
aastalgi, sest Lustimäel Elva jõge ületav sild tuleb
taastada projektiväliselt. Palupera valda tuuakse
projektiga 11 508 eurot. Lisada tuli omaosalusena
vähemalt 1151 eurot. Töid ja teenuseid osutasid
Biosept OÜ, AS Arnold, Raian OÜ, OÜ Cofres ja
osaühing CLEMSON.
Teostus projekt „Nõuni küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueerimine“. OÜ MIHKEL X
rekonstrueeris Nõunis 1247 jm kanalisatsioonitorustikku ja ehitas 20 uut jaotus- ja harukaevu. Töid
finantseeris SA Keskkonnainvesteeringute Keskus
55 080 euroga, valla omaosalus koos omanikujärelvalvega (P.P. Ehitusjärelvalve OÜ) 12 000 eurot.
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel
(8 112 eurot) sai Palupera mõisapark uued muinsuskaitse eritingimused ja restaureerimise põhiprojekti (sh valgustus, dendroloogia, vertikaalplaneeri-

mine jm). Vald lisas projekti teostamiseks 900 eurot.
OÜ ARC PROJEKT poolt koostatud töökaustad
on eelduseks uutele projektidele, töödele mõisapargis.
Otseselt valla projektidest teostus MTÜ Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetme toetusel
(13 920 eurot) projekt „Palupera kuuri restaureerimine ja ümberehitamine teenindushooneks kogukonnale“. Valla omaosalus oli koos omanikujärelvalvega (AS Ehitusfirma RAND JA TUULBERG)
9 000 eurot. Töö tegi OÜ HASPO.
Osaleti Otepää valla projektis „Ühtse Otepää
koostööpiirkonna loomine“, mille raames valmis
koolitusfirma OÜ Geomedia eestvedamisel nelja
omavalitsuse koostööpiirkonna analüüs ja rakenduskava. Koolitusfirma ja projektijuht andsid tööst
ülevaate ka Nõuni kultuurimajas.
Osaleti MTÜ P-RÜHM projektis „Palupera staadioni multifunktsionaalse pallimänguväljaku ehitus
ja hooldusseadme soetamine“. Maaelu Arengu
Euroopa Põllumajandusfondi toetusel soetati
väljaku hooldamiseks lumefrees (1 799 eurot).
Väljaku ehitustöödega, mida teostab OÜ Gelom,
lõpetatakse käesoleval aastal. Ehitustööd koos omanikujärelvalvega (AS AA-LAN) lähevad maksma
veidi üle 60 000 euro.
järgneb

Mina otsin ja sina otsid ja igaüks
leiab oma...

Möödunud laupäeval, 16. veebruaril, tulid Palupera valla noored kokku, et üheskoos tähistada
nii sõbra- kui ka vastlapäeva, samuti oli kohal
lapsevanemaid ja teisi. Valla teedel sõitis ringi
buss, mis tõi kelgumäele ka need noored, kes
ilma transpordi abita poleks lõbusast päevast
saanud osa võtta.
Keskpäeval alguse saanud üritus sai kiiresti
hoo sisse ning igas vanuses noored jooksid
mäest üles, et taaskord pikemaks liuks
harjutada. Õige pea toimus ka võistlus, kus
noored jagati kolme vanuserühma: “Need,
kes koolis veel ei käi”, 1.-4. klass ja ülejäänud.
Igas vanuseklassis oli rebimine tihe, kuid iga
liulaskja võitis midagi maiustamiseks, esikolmik
siiski midagi suuremat. Võistlused lõppenud,
ootasid kõik vesise suuga aastaid teada-tuntud
hõrgutavaid tädi Esta vastlakukleid. Neid tuli
nii palju, et iga noor võis kõhu päris korralikult
täis süüa. Et kukkel libedamalt alla läheks, oli
võimalik kõrvale juua sooja mustikajooki, mis ka
külmunud käsi hästi soojendas. Loomulikult ei
jätnud tulemata Pärdu talu hobune Juku, kes on
noorte kauaaegne sõber. Tema veetud saanil
oleksid noored ilmselt sõitnud igavesti.
Kui hobune ära väsis, mindi kultuurimajja
sõbrapäeva tähistama. Üheskoos mängiti mitmeid erinevaid seltskonnamänge, meisterdati
papist ja paberist lillekesi ning oldi lihtsalt
lõbusad. Päeva lõpus tuli buss lapsi koju viima.
Taaskord oli möödunud tore päev sõprade
seltsis.
RAUNO UMBORG, Palupera valla noortevolikogu
liige ja üks vastlapäeva korraldajatest

Hei-hei filmisõbrad!
Ootame teid
laupäeval, 23. veebruaril kell 19

Nõuni kultuurimajja,
sest jälle on algamas

NÖF ehk Nõuni Ööfilm.
Meenutame nooruspõlve
toredaid kinoskäimise aegu.

N

ii vist võib öelda küll, sest paari viimase
nädala jooksul on toimunud palju põnevaid
üritusi, millest on meie maja rahvas saanud
rõõmu ja lustiga osa võtta.
9. veebruaril olid kutsutud juhendaja Anne ning
tema niinimetatud tantsulapsed „Pääsusilmad“,
„Helles“ ja „Mathilded“ esinema Rannu rahvamajja. Seal toimus juba tosinat korda vahva koosolemine nimega „Rannu tantsutallad“, kus veerandsada rühma andsid mõnuga vaadatava kontserdi.
Eriliselt tugeva aplausi teenisid noorterühmad ja
muidugi segarühm Lätist. Pidu jätkus ansambli
„Parvepoisid“ pilli järgi. Tore, kui ühises tantsuringis rokkisid nii teismelised poisid kui ka tädike, kel
aastaid natuke alla saja nagu ta ise ütles.
15. veebruaril andis mõnusa kontserdielamuse
Kihnu Virve nn. fänniklubi ehk meie „Lõbusad
lesed“. Ehe naer, lustakad lood ja need laulud
südamest südamesse. Jätkuks meil kõigil kasvõi
natuke sellist elujaatust ja positiivset suhtumist
ümbritsevasse, oleks maailm poole päikeselisem.

Laupäeval,

16. veebruar ja linetantsurühm „Oikuimaru“
tõmbas purjed masti ja seilas Uue-Antslasse stiilikale Merepeole. Tuldi kohale Sakust ja Nõost, Tartust
ja veel paljudest kohtadest. Eesmärk kõigil sama,
õppida uusi tantse ja korrata juba unustusehõlma vajunuid, ikka õpetaja Merle eestvedamisel ja
taganttõukamisel. Ning veel noorte poolt korraldatud ja natuke meie toetatud üle valla vastlapäev.
17. veebruar ning MARATON. See on üritus, mis
on lihtsalt imeliselt vahva, nii toitlustajate laua taga
kui ka sõitjate poole pealt. Kokkuvõtvalt on Palu
punktis aastate jooksul sündinud maratonihüüdlause – „Jõujook topsi sees, hapukurgid soolavees, rosinad kukli sees, väsimus jalgades, maraton
südames.“ Ja nii ongi!
... mina leidsin ja sina leidsid, kes hooletu, jääb
ilma.
Toredaid otsimisi, leidmisi ja taaskohtumisi!

9. märtsil algusega kell 20.00

MARIKA VIKS

Vaatame Eesti filme kahes saalis, lastele
Lotte ja huvilistele „Kevade“ ning teised
Eesti kullafondi kuuluv klassika.
NB! Kui sul on sahtlipõhjas mõni
vana kinopilet või filmireklaam, siis
oleks tore, kui kaasa võtaksid!

NOORTEÜRITUSED
22.-23. veebruaril kell 20 Palupera Pritsikuuris viimane ehk III Öömälumäng.
Bussiring: Nõuni - 19.30, Hellenurme - 19.50.
9. märtsil kell 13.00 Hellenurme Noortekeskuses pildiraamide tegemise koolitus.
Oodatud on kõik noored, kellel on huvi ja
soovivad ka kevadel osa võtta fotojahist :)
Nii Öömälumäng kui ka pildiraamide koolitus
toimub projekti “Tunne oma Kodukanti!” raames ja
rahastajaks on SA Archimedes Euroopa Noored.

Nõuni kultuurimajas

NAISTEPÄEVA PIDU
Tantsuks mängib
ansambel Melody.
Pilet 5 eurot.

SÜNNID
Kaur Gerassimov

3. veebruaril

22. veebruar 2013

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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”112”-päev Puka lasteaias

H

äirekeskuse vahendusel saime teada, et 11.
veebruar on üleeuroopaline ”112”-päev.
Ühtlasi soovitati seda numbrit ka lastele
uuesti meelde tuletada ning lastaias kuidagi meeldejäävaks teha.
Õnneks oli siis sula ilm ja ka lund, millest
ehitada, piisavalt käes. Puudu ei olnud ka ehitajatest. Nii asusidki Puka lasteaia lapsed õuesoleku
ajal lund kokku kühveldama ja vedama. Õpetajate abiga meisterdati ühe suurema hange najale
numbrikombinatsioon 112. Kuna töökasi oli palju,
said need numbrid üsna kiiresti valmis. Selleks, et
need paremini silma hakkaksid ja kogu aeg meeles
oleksid, otsustati tuua toast guassvärvid ja nendega
numbrid 112 üle värvida. Nagu ikka – tegijal juhtub,
ja nii oli mõnel ehitajal ka põsk või kinnas värviga.
Aga tüli sellest ei tõusnud – toas sooja veega said
need puhtaks pestud.
Tulemus oli päris hea, hakkas kohe silma ja
ühtlasi kinnistas ka laste teadmisi selle numbri tähtsusest ja vajalikkusest. Nii mõnigi põnn, kes muidu
õhtul emale väravale vastu jookseb, palus nüüd tal
tulla õuele, et näidata, mis sai lumele meisterdatud.
Oli ju, mida näidata ja vaadata!

XXXI Võrtsjärve talimängud
Rannu vallas 2. veebruaril 2013
Käesoleval aastal korraldati talimängud ainult
lastele.
Puka valla võistlejate tulemused:

Kahjuks sadas varsti laste tehtud tööle paks
lumekiht ja meie 112 jäi selle alla. Aga vaatamata sellele täitis meisterdis oma eesmärgi ja kõik

lapsed teavad, et õnnetuse korral tuleb telefonil
valida 112.
MILVI REBANE

Vinguviiul ja ämbrikolin ehk südamelt ära
Mind sundis seda lugu ajalehes
teiega jagama vajadus selgitada
volikogus toimuvat. Ka tahan anda
mõningate volikogu liikmete süüdistustele ja arvamustele, mis on koos
volikogu materjalidega avaldatud,
juurde teistsuguse arvamuse. Muidu
oleks see kõik jäänud riivama minu
õiglustunnet.

E

t kõik ausalt ära rääkida nii, nagu oli, pean
alustama sellest, mis toimus Puka vallavolikogu 2012. aasta viimasel istungil.
Istung oli pidulik mitte jõulu- või aastalõpumeeleolust tingituna, vaid sellepärast, et volikogu sai
taas arutada meie toimekate opositsionääride esitatud eelnõud, mis oli nende poolt arvult kolmas.
Käimas on volikogu selle koosseisu neljas tööaasta,
paraku päris ühte eelnõud aasta kohta ei tule, aga
mis parata.
Peab tunnistama, et kahjuks ongi need eelnõud
olnud pisut üksluised. Kolmest eelnõust kaks on
umbusaldusavaldused volikogu esimehele, üks
ettepanek volikogu komisjonide liitmiseks. Põhimõte selles, et komisjonid ikka paremini töötaksid.
Jääb ainult arusaamatuks, miks siis üldse mingit
komisjoni on vaja, kui kõik volikogu liikmed on
ühes komisjonis. Volikogu pädevuses on ju tegeleda kõikide volikogu küsimustega. Küsimuseks jääb
ka see, kuidas selline ettepanek komisjoni tööd
parandada võiks. Minu arvates on töötegemine
sõltunud rohkem tahtmisest ja just sellest ongi
hetkel suur puudus.
Seekordne arutlusele esitatud eelnõu oli taas
umbusaldusavaldus volikogu esimehele, millele
olid alla kirjutanud Andrus Looskari, Kalev Kiisler,
Irja Sõnum, Avo Sarnit ja Maiu Püüa.
Raske on mõista, miks on vaja algatada
umbusaldusavaldusi, kui on teada, et toetushääli
selle vastuvõtmiseks ei piisa. Ilmselt väljendub sellises käitumises soov iga hinnaga endale tähelepa-

Valgamaa Partnerluskogu kutsub!
Puka piirkonna koosolek esmaspäeval, 25. veebruaril 2013,
kell 16.00 Puka Rahvamajas.
Koosolekule kutsutakse esindajaid kõigist kogukondadest (piirkonnas tegutsevad MTÜd, seltsingud, küla poolt
valitud ja aktsepteeritud külavanemad), et aru pidada
LEADER-meetmest taotlemise võimaluste üle ja valida
projekt või projektid, mida ühiselt toetame “Väärt elukeskkonna” projektikonkursile esitamisel.
Kõikidel vallas tegutsevatel MTÜdel, SAdel ja vallavalitsusel on võimalik tutvustada oma ideed eeltäidetud projekti
kirjelduse põhjal (http://www.valgaleader.ee/et/toetused/
esitatavad-dokumendid). Koosolekul kokkulepitud projektiidee põhjal koostab taotleja projektitaotluse.
Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumentide kohta saab Valgamaa Partnerluskogu koduleheküljelt
http://www.valgaleader.ee/et/kogukond/vaart-elukeskkond.
Kohtumiseni ja palju häid ideid kogukonna jaoks!
KAIRI REBANE

nu tõmmata. Ausam viis vallakodanike ees oleks
silma paista volikoguliikme tööga ja inimeste
murede lahendamisega.
Aga võib-olla on asi mõne volikogu liikme jaoks
hoopis mänguilus või peitub saatan siiski kuskil
detailides?
Tuleb tunnistada, et taas oli esitatud eelnõu,
mis kubises vasturääkivustest, ebaseaduslikest
nõuetest ja kaksikmoraalist. Volikogu esimehele umbusaldust avaldades ei vaevunud allakirjutanud eriti aega raiskama ega mõtlema ja seadusi
uurima.
Juba esimeses lauses süüdistatakse volikogu
esimeest nii vastutustundetus ja äärmiselt lohakas
tegevuses, samas ka tegevusetuses ning õigusaktide menetlemises ja oma volituste ületamises.
Antakse teada, et volikogu esimees peab
lähtuma töös Eesti Vabariigi seadustest, valla
põhimäärusest ja reglemendist, kuid leitakse, et
kahjuks seda ta ei tee. Sellele järgneb rida väljavõtteid volikogu reglemendist, mida on kummaliselt käsitletud. Ja lisanduvad etteheiteid.
Milliseid seadusi ja valla põhimääruse punkte
esimees ei täida, paraku ei põhjendata.
Arvan, et kui asutakse kedagi süüdistama, peab
iga süüdistus olema selgelt põhjendatud. Ei saa
võtta tõsiselt etteheiteid, mis on koostatud lahmides.
Kas meist kellelegi meeldiks, kui näiteks politsei
peataks auto ja teeks trahvi,vaevumata põhjendama, millist seadust ma rikkusin?
Võibolla on Andrus Looskaril, Kalev Kiisleril
ja Irja Sõnumil valla põhimäärusest põhjendusi
ja vastuolusid keeruline leida, sest 21. juuni 2011.
aasta nr 11 volikogu otsusega moodustati kaasajastamist vajava valla põhimääruse muutmise ettevalmistamise komisjon, mille liikmeteks on kõik eelmainitud volikogu liikmed. Komisjoni tööd valiti
juhtima Andrus Looskari ning juba esimeseks jaanuariks 2012 pidid muudatused olema volikogule
esitatud. Võimekas seltskond ei ole aga tänaseni
suutnud esitada ühtegi muudatusettepanekut.
Kas poolteist aastat hoovõtmiseks on ikka piisav
aeg, jäägu juba teiste otsustada.
Tagasi umbusaldusavalduses toodud süüdistuste
juurde tulles peab tõdema, et volikogu probleemide ühe põhjusena nähakse üliagarat vallasekretäri,
kes oma usinuses kõik volikogu esimehe tööd ära
tahab teha.
Näiteks kutsub reglemendist lähtuvalt volikogu kokku esimees, aga süüdistajad leiavad, et seda
teeb vallasekretär. Samamoodi koostab päevakorra ja valmistab küsimused ette seesama agar vallasekretär.
Ilmselt on selline kahtlus volikogu viiel liikmel
tekkinud sellest, et volikogu sekretärina siiani
tegutsenud ja oma tööarvutist volikogule kirju
saatnud vallasekretär on muutunud umbusaldajate arvates automaatselt kõigi kirjade autoriks.
Selliselt lähenedes on Puka postipoiss väga viljakas kirjutaja, jääb ainult imestada kuidas ta seda
kõike jõuab!
Naljakana tundub volikogu reglemendile viidatud etteheide, et hääletamisele pandud küsimus
peab sisaldama ühte ettepanekut, millele saab
vastata ei või jah. Probleemsena nähakse neljapunktilist eelnõud, millega otsustati Puka veeettevõtte moodustamine. Oponentide arvates ei

oleks tohtinud hääletada eelnõud tervikuna, vaid
iga punkti eraldi.
Tegelikult esitatakse eelnõu autori poolt terviktekst, mis võib koosneda erinevatest punktidest.
Volikogu liige ütleb hääletades, kas jah, ma toetan
eelnõu kehtestamist või ei, ma olen vastu. Näiteks
asutuste arengukava arutades ei oleks mingit
mõtet kõiki arengukava punke hakata läbi hääletama ükshaaval ja sõnastama selliselt, et neile
saaks vastata ei või ja.
Kuidas mõista aga umbusaldusavaldajate süüdistust, et isikuvalimised ei olnud salajased, kui
samal istungil isikuvalimisi ei toimunudki?
Tegelikult andis Andrus Looskari ise oponentide tegevusele õiglase hinnangu, kui ta peale
umbusaldusavalduse üleandmist hiljem tunnistas
ämbrisse astumist. Krooniks kogu arutelule saab
pidada aga volinike vastuseid inimeste murede
lahendamisel tehtud töö kohta. Mõned volikogu
esimehe süüdistajatest rääkisid küsitust mööda või
vastasid küsimusele küsimusega.
Üks volinik teatas, et tema saab rahulduse oma
blogis. Küsimuseks jääb, milliseid vallaelanike
muresid ta lahendab isiklikus blogis rahuldust
otsides ja kas ta selleks volikogusse kandideeriski?
Üks oponentidest, kes on samas volikogu
komisjoni esimees, leidis pärast enam kui pooleteise aastast komisjoni töö juhtimist, et nad ei
saanud tööga hakkama ning nüüd peaks palli vallavalitsusele tagasi mängima. Selline mäng iseloomustab hästi voliniku võimekust, kuid küsimuseks
jääb, mis mängu mängitakse ja kes sellest võidab.
Rahvas kindlasti mitte. Samas on raske mõista,
millistel kaalutlustel peaks veeretama volikogu
ainupädevuses oleva küsimuse vallavalitsusele.
Umbusaldajate seisukohti iseloomustab hästi
tsitaat umbusaldusavalduse lõpust: „Arvame, et
Puka Vallavolikogu esimees ei peaks ainult viima
läbi volikogu istungeid ja neidki puudulikult ning
vastuolus seadustega, vaid täitma omale vabatahtlikult võetud kohustusi, tegema seda aktiivselt ausalt ja kooskõlas Eesti Vabariigis kehtivate
seadustega, Puka valla põhimääruse ning vallavolikogu reglemendiga.“
Kas on ikka aus ja eetiline nendel volikogu liikmetel, kellel ei ole isegi ettepanekuid vallaelanike
elujärje parandamiseks, süüdistada volikogu esimeest? Selge on see, et need, kes üritavad midagi
ära teha, võivad ka eksida. Eksimatud on ainult
need, kes midagi ei tee.
Lõpetuseks tahaksin öelda, et umbusaldajad peaksid kõigepealt ise oma manitsused läbi
lugema, mõtlema ning seejärel peeglisse vaatama.
Soovitasin seda ka volikogu istungil.
HEIKKI KADAJA, vallavanem

Puka Perearstikeskus
Puka alevikus Kooli tn 3, telefon 769 2 142
Esmasp. 8.00-12.00
Anželika Kovešnikova
Teisip. 10.00-12.00
Anželika Kovešnikova
Kolmap. 9.00-12.00
Ave Pedaja
Neljap. 15.00-18.00
Anželika Kovešnikova
Reede
8.00-12.00
Anželika Kovešnikova
Pereõde Anu Uint, tel 5615 9139,
laborant Marina Kala.

Kelgutamine – II koht (Karmo Tutk, Kaur Kadaja,
Steve Vahi, Henry Kahro, Gaily Toomsalu, Kadi
Prii, Lisanne Arak) – pildil.
Võistkondlik kabe – VI koht (Annabel Teder,
Karmo Tutk, Risto Johanson)
Mälumäng – IV-V koht (Taavi Eistre, Pille Markov ,
Isabel Possul, Karel Kuus, Karel Tilga)
Lauatennis – V koht (Kaisa Ööbik, Henri Härm)
Lumekuju valmistamine – III koht (Sandra Kuus,
Marge-Anette Koort, Geily Toomsalu, Sirlin Luukanen, Brigitte Tensing)
Saalijalgpall – I koht (Henri Härm, Calvin Savisaar, Robin Paring, Rene Tamm, Kaur Kadaja,
Marchus-Joonas Koppel)
Suusatamine – kokkuvõttes II koht.
Noorem vanuseklass – tüdrukud: Birgith Pedajas
– IV, Kaja Korb – V, Annabel Teder – VI, Kadi Prii
– VIII. Poisid: Steve Vahi – II, Stenver Vahi – VII.
Vanem vanuseklass – tüdrukud: Kristin Laas – IV,
Stella Trees – VI. Poisid: Karm Korb – II, Olev Korb
– VII, Risto Johanson – X.
Teatesuusatamine – II koht (Birgith Pedajas, Steve
Vahi, Kristin Laas, Karm Korb)
Täname osavõtjaid!
Puka vallavalitsus

Puka enduro 2013

2. veebruaril oli Puka rahval võimalus kaasa elada
mootorsaanide võiduajamisele. JK Moto ja kelgukeskuse korraldamisel toimus teist korda Puka
krossirajal mootorsaanide võiduajamine. Startis
57 saani.
Klassis OPEN võitis Priit Järvloo, klassis HOBBY
Egrit Viitkin, klassis TEAM Siim Vaide ja Sander
Lõhmus, klassis VETERAN Esa Polvinen Soomest,
klassis BEGINNER Marek Mõts, klassis NAISED
Keidi Possul ning klassis MATKAKELK Arne Unt.
Teist aastat toimunud võistlust jälgis ja sellele
elas kaasa palju rahvast. Kes ei saanud tulla kohale, sel on hea võimalus saada ülevaade võistlusest
Facebookis Kati Kõivu tehtud fotosessioonist.
Eelmisel aastal sai samas jälgida ka saanide
krossi, kuid seekord viidi võistlus vähese lume
tõttu üle Kuutsemäe nõlvale, kus oli kunstlumega
ettevalmistatud krossirada. Krossirajal pakkusid
tugevat konkurentsi meie meestele saanimehed
Soomest. Ka krossirajal olid meie valla noored
võidukad, Ott Kärson tuli klassis BEGINNER teisele
kohale ja Märt Kuvvas klassis HOBBY viiendaks.
Tänu meie noorte Juhan Kärsoni ja Keidi Possuli
ning nende abiliste tublile tööle ja abile oli üks tore
ja sportlik nädalavahetus.
Suur tänu ka toetajatele: Tupperware, EKSO,
Aasta Auto, Jumek, Puka vald, ööklubi Maasikas,
Oma Põrsas, Aasta Auto Pluss, ATEMIX ja maaomanikele selle sündmuse toetamisel.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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www.sangaste.ee

Tööhõiveprojekt Sangastes
ootab uusi osalejaid
Aeg lendab ning eelmise aasta suvel Sangastes alanud
tööhõiveprojektist saab teha juba kokkuvõtteid. Aasta alguse
seisuga on projekti registreerunuid kokku 40. Lisaks Sangaste
valla inimestele on osalema tuldud ka naabervaldadest:
Antsla, Tõlliste, Otepää vallast ning isegi Elvast. Erialast
koolitust oleme saanud pakkuda seni 3le noorele ning tööpraktika võimalust 12le erinevale inimesele. Tööle on saanud
praeguseks 7. Kindlasti ei ole töölesaamiste taga vaid projekt,
kuid mõnikord polegi inimesele vaja väga palju tuge, et end
tööturule (uuesti) julgeks pakkuma minna.
Kolmes grupis oleme osalejatele pakkunud 3nädalast psühholoogilist motivatsioonikoolitust. Kuigi projektis osalemiseks
pole see koolitus otseselt vajalik, näitab senine kogemus,
et iga osaleja on pärast motivatsioonikoolitust midagi oma
elus muutnud. Kes on leidnud rohkem julgust, kes õppinud
enesekehtestamist, kes saanud enesekindlust, et olen midagi
väärt, kes oskuse väärtustada teisigi, sellistena nagu nad on.
Käimas on registreerimine uude, juba neljandasse ja
ühtlasi viimasesse koolitusgruppi! Koolitusega alustame 4.
märtsil kell 8.30 Sangaste lossis. Esimene kohtumine grupiga
toimub aga juba reedel, 1. märtsil kell 9 Sangaste Seltsimajas.
Ootame väga uusi osalejaid: noori vanuses 16-24, kes ei tööta
kusagil ega õpi päevases õppes ja nooruslikke inimesi vanuses 50-74, kes ei ole hõivatud tööga, kuid võivad olla omaste
hooldajad, töövõimetuspensionärid, vanaduspensionärid,
kes tahaksid uuesti kodust välja saada ning töötada kas või
osalise koormusega. Koolituspäevadel on osalejatele tagatud
maitsev lõuna, kohvipausid ja väike stipendium. Vajadusel
organiseerime ka transpordi.
Rohkem infot valla kodulehelt www.sangaste.ee – Tööhõiveprojekt ja Facebookist: Sangaste Tööhõiveprojekt.
MARJU KARAVIN – mentor, 5398 9514
ASTRID ORG – projektijuht, 5283 552

Sangaste Rukkiküla sai Riias turismimessil
Balttour komplimente hea koostöö kohta
“Sangaste Rukkiküla” nime alla koondunud
Sangaste piirkonna ettevõtjad osalesid 8.-10.
veebruaril Riia turismimessil Balttour, kus tutvustati küla tegemisi, ettevõtteid ja tulevikuplaane,
ahvatleti messikülastajaid kohaliku toiduga ning
kutsuti aktiivselt piirkonda külastama.
Messikülastajatele tutvustati piirkonna võimalusi ja ettevõtteid äsjavalminud uue kaardi ja
trükise abil. Külastajaid ahvatleti kohaliku toiduga
– pakuti AS Sangaste Linnase mitmevilja- ja
kaerahelbeputru koos Aakre moosiga, Sangaste
Rukki Maja leivapallikesi, Kunstimäe puhkemaja koduküpsetatud leiba, AS Sangaste Linnase ja
Sangaste Rukki Maja koostöös valminud kaerahelbeküpsiseid ning Kakulaane turismitalu rukkinapsi. Jagamisele läksid ka Sangaste lossi tasuta
pääsmed.
Messil osaleti Lõuna-Eesti ühispinnal koostöös
SA Valgamaa Arenguagentuuriga. Turismispetsialist Kadi Ploomi sõnul oli meeskonna positiivsus ja koostöö suurepärane: “Kõik toetasid üksteist ja tutvustasid küla tervikuna ning naeratus ei
kadunud kordagi huultelt.” AS Sangaste Linnase
müügijuht Viive Puudist lisab, et Radio Riga ajakirjanik, kellele intervjuud anti, oli hämmastunud
headest suhetest kogukonnas: “Uskumatu, et saate
kõik omavahel nii hästi läbi!”
Osalejate rahulolu messil osalemisega oli suur.
Sangaste lossi esindaja Anastassia Org: “Sangaste
loss jäi messiga väga rahule – huvi piirkonna vastu

oli suur, Sangaste lossi teati hästi - oli hea võimalus teada anda lossi renoveerimisest.”. Esimest
korda messil osalenud Sangaste Rukki Maja esindaja Kati Velneri sõnul oli Sangaste Rukkiküla
teema atraktiivne ning kohaliku toidu pakkumine
messil tõstis messikülastajate huvi veelgi. Greete
Palksaar Kakulaane turismitalust muigas: “Eks
me tekitasime põnevust küllaga – rukkinapsi said
näiteks need, kes oskasid sildilt eesti keeles ilusti
maha lugeda: “Palun üks rukkinaps!”
Nüüdseks 14 liikmega MTÜ Sangaste Turismiküla koondab enda alla Sangaste piirkonna

Vabariik kui hingeseisund

7. märtsil kell 12.00
Sangaste seltsimajas

NAISTEPÄEVA PÄRASTLÕUNA
üllatuskülalisega.
Pilet 1€
Laua katame ühiselt.
SVPÜ juhatus (lisainfo Vaike Tuisk)

Vastlad Tanukese moodi
Sel aastal 30. tegevusaastat tähistav naisrahvatantsurühm Tanuke mõõtis vastlapäeva eel oma linade pikkust liulaskmisega Väike-Trommi turismitalus. See oli
tõeline perepäev mõnusa lume ja aktiivse tegevusega.
Kohapeal tehti ettepanek selgitada välja pikima liu
laskjad. Selleks pidid liuga jõudma kuuskedeni, aga
millisteni, seda ei teadnud keegi ja nii pingutatigi aina
uuesti ja uuesti. Liulaskmiseks oli igasuguses suuruses
erinevaid vahendeid, mõnele ei osanud nimegi panna.
Kõige vingemad sõidud lõppesid ikka saltoga peadpidi lumme või istmiku peal mäest alla ja edasi pauh!
lumme. Kõige väiksem liugleja ei olnud veel aastanegi
ja tundis rõõmu koos ema-isaga sõitmisest. Peagi hakkasid meie tegevusi jälgima kaks mäele meisterdatud
lumememme ja mõnus kindlus, kuhu väiksemad said
peitu pugeda. Vastlapäeva kommetes on ka millegi
meeldiva soovimine ja nii meiegi mõtlesime millelegi
väga heale ja saatsime oma soovid soovide palliga
maailma rändama. Lõbusa näoga pall tõusis õhku ja
liugles üle metsatuka kaugele-kaugele ja kindlasti viis
meie soovid soovide täitumise maale.
Pärast parajat rahmeldamist mäel ootas meid turismitalu peremees Alvari köetud kuum saun ja perenaine
Maiu pakkus kuuma hernesuppi ning vastlakukleid.
Vapramad saunalised sulpsasid korraks ka jääauku, et
mõnu tunda talvisest veeprotseduurist.
Aitäh Väike-Trommi perenaisele ja peremehele ning
meie rühmajuht Hiiele, kes meile mõnusa perega koosolemise päeva pakkusid.
SAIMA TELL

Valentinipäeva disko pakkus elamusi!
Sangaste Seltsimajas toimunud Valentinipäeva diskol
oli noortel võimalik lisaks tantsimisele teha koos sõbraga vahvaid pilte ning mängida mänge. Mängus “Minu
sõber suudab” said võistluses 4 paari seast võidu
Janely Käärik ja Grete Vällo. Selgitati ka Limbo-Kunn ja
Limbo-Kuninganna, kelleks olid Taavi Jaaksoo ja Eliise
Aamer.
Täname: Egle Praosk, Marjana Lehepuu ning tublid
vabatahtlikud noored, kes aitasid seltsimaja kaunistada!

V

aba riik algab vabast kodanikust. Ja see ei
tähenda pelgalt seda, et meil käed ja jalad
on kõitest lahti ja taevas pilvitu meie kohal
vabalt sinab, vaid ikka ja eelkõige selle seisundi äratundmist iseendas. Vaba ei saa olla ka kõige vabamates oludes siis, kui su hing on vangis paranoilise
usaldamatuse-, hirmu-, upsakuse- ja ahnuse käes.
Siis oled sa vang ja jäädki vangiks , sest vabadus armastab avarust ja põlgab kitsarinnalisust. Vabariigi loojad olid pühendunud ja ideelised vabahinged,
kellele igapäevane tagatud söögikord ja ostetud lojaalsus polnud teps mitte esmased asjad.
Täisöönud ja ennastäis odavmüügisõltlasest
vabariiklane on ajastu ori ja pole tema see tuleviku
tugi meie lastele. Vaimu nälgajätmine, ideaalitus
ja ,,ostan-müün iseennast ja teisi“ elumentaliteet
hävitab perspektiivis nii kogukonna kui ka Riigi.
Sestap on meie kalli Eestimaa edasine tulevik just
kõrgemates eesmärkides moraali ja eetika küsi-

mustes, isikliku vastutustunnetuse adumises ja
oma kodaniku väärikuse austamises.
Madalale seatud latt vaimsetes suhtetes oma
Riigi ja rahvaga labastab mõlemat osalist. Riigilt
midagi oodates ja nõudes peab olema ka ise
valmis andma ja endaltki nõudma. Mis muidugi
ei tähenda kannatlik-masohhistlikku pealtvaatamist, kui valitud ja ka valimata juhid lollusi teevad.
Vabal kodanikul on õigus ka kurjaks saada ja
kohustus kasvõi tänavale tulla, kui lollus lokkavaks muutub.Vabal maal hinnatakse nii võimalust
öelda, kui ka oskust kuulata.
Meie Riik on tulnud ja olnud koos meiega ja ta
on meiega koos kasvanud. Kui piisav hulk inimesi
seda mõtet peas ei kannaks ja oma Riiki hinges ei
hoiaks, siis seda enam ka poleks. Hea, et ikkagi on
ja et nii on ka edaspidi!
Uus, puhastuv Vabariik meie ja meie laste jaoks
peab sündima hakkama! Sest meil ja meil endil

ettevõtjad. Üheskoos arendatakse kodukanti
Sangaste Rukkiküla nime all. Järgmisena osaletakse ühiselt Tallinnas turismimessil Tourest 1517.02.2013.
MTÜ Sangaste Turismiküla messidel osalemist
toetas Leader programm projekti “Sangaste piirkonna koostöövõime ja atraktiivsuse tõstmine”
abil.
Lisainfo: juhatuse liige SILLE ROOMETS,
silleroomets@gmail.com, tel. 5309 0842, www.
sangasterukkikyla.eu (avaneb lähiajal).

eelkõige on seda Riiki vaja ka edaspidi ja veel
pikas tulevikus!
Seega siis, hea vabariigi kodanik ja kogukonna liige! Austa iseennast ja kaaskodanikke! Austa
oma Riiki ja selle olemuse ideed! Sina ja sinu Riik
on sümbioos, mis on teile mõlemale parim ellujäämise viis ja kooselamise kord! Aga ka ise tuleb
selleks vaeva näha ja seda kõike olemas hoida!
Ise peab vabaduse lille ihus ja hinges ning oma
kodudes hoidma, kastma ja väetama!
Sangaste vallavalitsuse ja vallavolikogu nimel
soovime meile siin ja naabritele sääl väärikat
Riigi sünnipäeva tähistamist, uhkust oma kodu ja
kaaskondsete üle ning rõõmu oma rahvast! Olge
sel päeval üksteisele tugevasti olemas! Tundke
soojust hinges ja laske see pits peenikest riigiviina
koos kiluvõileivaga paaris!
Vabariigi terviseks ja iseseisvuse hüvanguks,
meie kogukonnad ja meie Inimene! Elagu Vaba
Riik ja tema kodanik!
Sangaste vallavanem KAIDO TAMBERG

Keeni ja Kuldre kooli sõpruskohtumine
Vastlapäeval, 12. veebruaril tuli meie kooliga koos vastlapäeva tähistama
Kuldre Põhikool. Algas kõik direktorite sõnavõttudega ja kingituste üleandmisega.
Kuna mõlema kooli ülesandeks oli ehitada võimalikult huvitav „imelumesõiduk“, siis hakatigi oma sõidukeid esitlema ja kiitma. Tehti ka proovisõitu.
Seejärel kästi kõigil õpilastel rivvi võtta ja lapsed jagati üheksaks segavõistkonnaks. Algasid teatevõistlused: veeti üksteist kelguga, suusatati ühe
suusaga, võisteldi kotijooksus ja tehti veel igasuguseid proovile panevaid ülesandeid, mis toimusid kõik aja peale.
Kui õues oli piisavalt möllatud, saadeti “kuldrekad“ sööma. Hiljem toimus
kooli aulas „Kuldvillak“, millest võeti osa samade võistkondadena, aga igast
võistkonnast paluti valida kaks kõige targemat, kes teistega mõõtu saaksid
võtta. Ja hakatigi ajusid ragistama. Peale seda arvutati kõigi võistkondade
punktid kokku ja selgitati välja võitja võistkond.
Kõik lapsed jäid vahva pärastlõunaga koos Kuldre kooliga väga rahule.
ELEEN JÄÄGER, Keeni Põhikooli 8. klass

2. märtsil

KUULUTUSED

E - R 10 - 18
L 10 - 15

Müüa lõhutud küttepuid koos
kohaletoomisega. Tel 5093 453;
7654 300
Müüa turbabriketti kojutoomisega.
tel. 5066684

HOIULAEN

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte
võtab sööda varumise eesmärgil
rendile PÕLLU- ja ROHUMAAD.
GSM 511 3543
Otsin kontakti inimestega, kes tegelevad suguvõsade (Kärsna, Tolmats, Karjus, Kirt, Saar) või nende
kõrval-harude uurimisega. Ühenduses peitub jõud. Lugupidamisega Kaarel Kärsna. Minu telefon:
525 1408
ÜÜRILE anda keskküttega korter
Otepääl ja Pukas, v.soodsalt. Omanikult. 56 686 109

Mapomets OÜ:
- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.

LOMBARD

Tasuta kodumasinate äravedu (külmikud, pesumasinad, telerid jne).
Mob 5386 9008

Pere soovib üürida korterit
(maja osa) Otepää keskuses või
suusastaadioni läheduses. Ajavahemikus 01.06.-30.08.2013. a.
Tel.+37253038111, marina707@hot.ee
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Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

PANDILAENUD
AUTOLAENUD

Elvas, Kesk tn 17, I korrusel

AS PÜHAJÄRVE
PUHKEKODU
Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

metsa-ja põllumaad.

Rebase talu puukool
pakub
- Istikute ettetellimine
- Kevadine oksalõikus
- Taimede müük
Ahti Tiirmaa,
tel. 5286 605
www.rebasetalu.net

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

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

tel. 50 72 544
www.erametsa.ee

võtab tööle

üldpindade
koristaja
tööaeg alates 5.30.
Info 50 23 095

OMANIKU JÄRELVALVE

Õnnitleme Teid
vabariigi aastapäeval!

EhitusEST OÜ

506 7848
ehitusest@gmail.com

Tahame õnnelikuks muuta meie toodete tarbijate argipäeva,
tunda rõõmu koos Teiega.
Lubame tulevikuski täita Teie soove ja unistusi, et järgmised
aastapäevad jagada heaolu koos Teie ja Teie perega.
Tänulik Otepää Lihatööstus Edgar

Bernhard SPA
Hotelli
Tervisekeskuses
UUS TEENUS
MANIKÜÜR-PEDIKÜÜR
Soodsad hinnad!
Info ja ettetellimine
tel +372 (76) 69 600
või +372 5300 1800

Tel 76 69 323

info@rukkimaja.ee www.rukkimaja.ee

Jalgpalliklubi FC Otepää
kuulutab välja

stipendiumikonkursi

pressiesindaja
leidmiseks.

Stipendiumi peaeesmärk on
tagada klubi tegemiste kajastamine läbi erinevate meediumite
(Facebook, YouTube, koduleht,
ajalehed jt.) ning anda seeläbi
ühele meediahuvilisele võimalus
eneseteostuseks.
Sooviavaldus koos vabas vormis
kirjutatud motivatsioonikirjaga
saata hiljemalt 1. märtsiks aadressil:e martin@fcotepaa.ee.
Lisainfo: www.fcotepaa.ee või
tel. 5624 2785.

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus ja Eesti Ettevõtluskõrgkool
Mainor koostöös Valgamaa Arenguagentuuriga korraldavad
KOOLITUSE ALUSTAVALE ETTEVÕTJALE
Koolitus annab vajalikud baasteadmised oma ettevõtte käivitamiseks ja
edukaks jätkamiseks. Individuaalsed konsultatsioonid kogu kursuse vältel.
Koolituse käigus valmib äriplaan.
Tundide maht 56h, kokku 7 koolituspäeva.

Henn Rebane – akordioni tulevärk naistepäevaks
7. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses.
Kontsert toimub koostöös Eesti Kontserdiga, toetavad Eesti
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää vald.
Pilet 5 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses
E-R kell 9.00-15.00.

VIRVE TAMBERG
20.04.1919-08.02.2013

Kõike võib tahta,
karta ja loota.
Seda, mis tuleb,
mitte keegi ei oota.

Südamlik kaastunne Tiiule kalli

VALDEKO
kaotuse puhul.
Töökaaslased Otepää Konsumist

VALDEKO KALAJAS
12.01.1932-07.02.2013

Mälestame head naabrit

VALDEKO KALAJAST
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Jaan Uibo perekonnaga

Koolitus toimub: Valga Keskraamatukogu , Aia tn 12 ( II korrus,
nõupidamiste ruum ), algusega kell 10.00.
Kuupäevad: 19.03; 22.03; 26.03; 28.03 (e- õpe); 02.04; 04.04; 11.04.
Osalemistasu 37 eurot (sh koolitusmaterjalid ja kohvipausid).
Osalemiseks esitada sooviavaldus, mille leiate www.arenguagentuur.ee
või meie kontorist aadressil Kesk 11, Valga.
Täidetud ankeedi palume saata hiljemalt 14. märtsiks aadressile
koolitus@arenguagentuur.ee või Kesk 11, Valga 68203.
Lisainfo 767 9802, 510 3254 Ü.Vilo.

PAULINE VISNAPUU
21.12.1919-17.02.2013

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab aeg otsa – see läheb.
Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

Südamlik kaastunne Ironika perele
kalli tütrekese

GEITRUDI
kaotuse puhul.
Otepää puuetega noored
ja vanemad

TASUTA

SALME VISMANN
29.10.1924-18.02.2013

Su naeratus oli kui päike:
kõik ilm sai päikest täis!
J.Liiv

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

GEITRUD JÄÄR

Avaldame kaastunnet Tiiu Laurile
kalli

Mälestame kallist tütart ja õde 15. sünniaastapäeval.

elukaaslase

Täname südamest kõiki, kes Geitrudist hoolisid!

kaotuse puhul.

Ironika, Gaido, Ronek

Endised I silmkoe kaastöötajad

23.02.1998 - 01.02.2013

MITMESUGUST
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Keskkonnamõjude hindamise programmi
avalikustamise teade
Keskkonnaamet teatab vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 16 lg 2
p-le 1, et on valminud keskkonnamõju hindamise programm Helmi-Aakre liivamaardla Helmi-Aakre VI
kruusakarjääris kavandatava kaevandamisega kaasnevate keskkonnamõjude kohta. Tegevuse eesmärk on
ehitusliiva-ja kruusa kaevandamine Helmi-Aakre VI
kruusakarjäärist.
Taotletava Helmi-Aakre VI mäeeraldise pindala on 3,99
ha, teenindusmaa pindala 5,24 ha aktiivse tarbevaru
suurus on 101 tuh m³, kaevandatava varu suurus 95
tuh m³, kaevandamise keskmine aastamäär 9,5 tuh m³,
taotletav loa kehtivusaeg 10 aastat.
Arendaja: KIVIKANDUR OÜ (registrikood 11200972,
aadress Järvekalda tee 1, Harkujärve küla, Harku vald,
76902 Harju maakond) Kontaktisik Angela Notton, tel

LUGEJA KIRJUTAB

506 5955, e-post: angela@warren.ee.
Otsustaja ja järelevalvaja: Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru
regioon (Karja 17a, 65608 Võru). Kontaktisik Reet Nemliher,
tel 53 078 839, e-post: reet.nemliher@keskkonnaamet.ee.
Keskkonnamõju hindaja: Osaühing Eesti Geoloogiakeskus
(Riia 35, 50410 Tartu). Kontaktisik Ain Põldvere, tel 733 9004,
e-post: anai@ut.ee.
Programmiga saab tutvuda Keskkonnaameti Võru (Karja
17a, 65608 Võru) kontoris tööaegadel, Keskkonnaameti
veebilehel http://www.keskkonnaamet.ee/uudised-jaartiklid/keskkonnamoju-hindamised/. Programmi kohta
saab Keskkonnaametile esitada ettepanekuid, vastuväiteid
ja küsimusi kirjalikult kuni 13.03.2013 a. KMH programmi
avalik arutelu toimub 15.03.2013 kell 17.00 Puka rahvamajas,
aadressil Puka, Puka vald, Valgamaa.

United World College Eesti Ühing
on välja kuulutanud stipendiumikonkursi UWC rahvusvahelistesse koolidesse.
Konkurss on avatud 10. ja 11.
klassi õpilastele ning sel aastal
on pakkumisel täisstipendiumid
Norrasse.
Täpsem info koos konkursitingimustega on aadressil http://uwc.
ee/stipendiumikonkurss. Dokumentide esitamise tähtaeg on 24.
veebruar.
Lisainformatsiooni United World
Colleges liikumisest saab ühingu
kodulehelt www.uwc.ee.

Minu looduspark

K

indlasti on need, kes on huvitatud lugemisest, märganud raamatupoodide riiulitel sellist huvitavat maailma eri paiku tutvustavat Minu sarja („Minu Eesti“, „Minu Kreeka“ jne.)
Olen tavaline otepäälane, nagu kõik teised 4090 siin vallas elavat
inimest. Eriliseks teeb aga mind see, et mind on õnnistatud või karistatud (ei saa isegi aru) maatükiga Pühajärve järve kaldal. Maa-ameti
ja kinnisturegistri andmetel olen selle maatüki omanik. Kodus ja
kuskil riigiarhiivis on notari poolt väljastatud dokument, mis kinnitab
maa kuuluvust omanikule, st. minule. Märkamatult on aga siginenud
mulle kaasomanik – suurte pärandkultuuriliste väärtuste hindaja
– Otepää looduspark. Täiesti tore isend muide, aga ta „konna ei söö“.
Toimetab teine võõra maa peal nagu ise tahab. Reklaamib üle terve
Eesti ümber Pühajärve järve kulgevat ebaseaduslikku matkarada,
millel puudub kooskõlastus maaomaniku ja Otepää vallaga. Tulevikus üritab uue koostatava üldplaneeringuga seda matkarada seaduslikuks muuta. Jah, tõsi see, et tänaseks on Otepää looduspark olematu
matkaraja üle andnud RMKle. Matkarajal, järve kaldal ehituskeeluvööndis on matkaraja juurde kuuluvad rajatised ja ehitised, mis on
püstitatud ilma ehituslubadeta ja kooskõlastuseta vallaga. Huvitav, et
kedagi see ebaseaduslikkus siinsel juhul ei sega.
Sellel nimetatud maatükil on omapärane ajalugu juba eelmisest
sajandist, nn nõukogude ajast. Tol hetkel oli siin 40 putka moodi kuni
neljakohalist majakest, kus suvitasid valdavalt vene rahvusest elanikud ja haldas seda kompleksi Elva Metsamajand. Vahepealsel ajal,
kui valitses džungliseadus, kanti kogu kompleks laiali – kes kandis
valvuriputka oma hoovi, tegi sellest elamu ja hakkas hobuseid kasvatama, kes viis lihtsalt kütet koju, mõni võttis ehitusmaterjaliks jne.
Saabus õnnis vabaduse aeg – Eesti Vabariik. Hakati tagastama maid
endistele, esimese vabariigi aegsetele omanikele. Usu või ära usu, aga
maa anti tagasi, ei olnud ka tol ajal Eesti riigil piisavat huvi selle kinnistu osas.
Nojah, käisin koolis 1990ndate alguses, olin uljust täis, ei köitnud
need asjad mind tol ajal. Meelde on jäänud aga hästi, kuidas Otepää
niiöelda prominentsed tegijad (täna nimetatakse neid golfimängijateks) käisid ja hullutasid, et teeme seda, teeme toda, paneme firma
püsti ja hakkame majandama. Õnneks keegi ikka koputas mulle õlale,
et las ta olla. Nii jäigi see kena koht esialgu kõikide tallata ja looduse
enda meelevalda, kuni jõudis minuni arusaamine, et nii ilus looduslik
koht ei tohi olla hooldamata.
Tahtmist täis, tulevik helge, puhastasin järve ääre võsast, tõrjusin
ujumiskohast kasvama hakanud pilliroo. Tulemus suurepärane – pilt
missugune! Koht meeldis kohalikele ja läbikäigul olevatele võõrastele. Suvekuudel pidasin telkimisala, hooldasin parklat ja rannaala ning
olin muidu hoolitsev peremees. Ja ei tea, kus ta varem oli olnud, ilmus
nagu eesti rahvuseeposes siil põõsast keegi looduspark ning kukkus
jagama – ei tohi seda, ei tohi toda ja tee kolmandat.

A

Stipendiumikonkurss

eg möödus – turistid muutusid nõudlikumaks, nõuded läksid
euroopalikumaks ja enda ambitsioonid kasvasid. Tekkis soov
arendada puhkemajutust puhkemajade näol. Kuid see oli vaid

roosa unenägu. Öeldi vaid – unusta ära, see maa on liiga väärtuslik kui
see on eraomand. Kui väärtuslik, siis väärtuslik, küllap ka riigile – las
siis ostab ära, pappi ju on. Looduspark, täis töötavaid oma ala spetsialiste nagu linnuteadlased, bioloogid ja kartograafid, kirjeldasid 2006.
aastal justkui kevadekuulutajad keskkonnaministeeriumile Poslovitsa lahe rannaga piirnevat maa-ala kui kõige „pärandkultuurilisemat“
Otepää looduspargi vara. Kuid võta näpust, trikk ei tulnud välja. Riik
omandas vaid kinnistu sihtkaitsevööndi osas. Selle osaga, mis üle jäi,
vastas riik maaomanikule ja looduspargile üheselt: asumine looduspargi territooriumil ei takista sihtotstarbelist kasutamist. Positiivne on
see, et riik lubab maa sihtotstarbelist kasutamist ja sellest tulenevalt
sihtotstarbe muutmist, aga looduspargi spetsialistid on ilmselt oma põrumisest solvunud ja jätkavad jonnimist nagu väikesed lapsed.

J

a see vägikaikavedu käib juba 6 aastat – vaatamata kõikidele püüdlustele, selgitustele, omapoolsetele visioonidele, ei ole looduspark
avatud lõpplahendust leidvale koostööle. Juurde võib lisada päevakohase lisavõrdluse: kui on vaja „peedistada“ kohalikke elanikke, on
looduspark kõva tegija, lausa numero uno, kui aga vaja sõjarditel sättida
üles pärandkultuurmaastikusse radarijaam koos helikopteri maandumisplatsiga, sobib küll. Niimoodi edasi võib käesoleva aasta sügisestel
KOVi valimistel saada üheks lubaduseks „Igasse perre oma kopter“.
Otepää vald on nagu lennujaam. Vaadates tagasi minevikku, pole peale
Otepää Linnamäe ühtegi sõjalist objekti siin vallas olnud. Vastupidi
– turiste on Pühajärve järve kallastel alati majutatud.
Maad, mida ma oman, on meie suguvõsa hallanud alates 1600.
aastast (va. NSVL aeg). See maa on andnud tööd ja toitnud seda sugupuud. Meie peres kasvab kaks last. Iga kord, kui ma ennast nendega
koos tulevikku mõtlen, kerkib mul küsimus, kas on mul midagi neile
pakkuda siin Otepää vallas, et nad jääksid siia ja oma lapsed siin üles
kasvataksid? Et neil oleks selline maa, mis annaks tööd ja leiba?
Täna pole mul sellele küsimusele vastust. Kuid ma olen kindel, et see
küsimus ei ole ainult minu eralõbu. Selle üle vaevavad pead paljud.
Kuid kas mõtlevad sellele küsimusele ka looduspargi ametnikud oma
ametitoolil kui kirjutavad põlismaaomanike seljataga mõne uue reeglistiku kokku ja hoiavad loodust. Ma annan endale väga selgelt aru,
et tegemist on tundliku alaga Poslovitsa-Ranna näol. Ma ei näe täna
maaomanikuna, arvestades Otepää Looduspargi ametnike väljaütlemisi, miks peaksin ma andma Poslovitsa-Ranna avalikku kasutusse,
saamata vastu võimalust oma maal tegutseda nii, et mul oleks leib
laual, et minu järeltulevad põlved saaksid põhjuse jääda Otepää valda
elama ja töötama sellel maal, mis neile kuulub.
Praeguse seisuga, armsad inimesed, julgen käsi südamel öelda:
Poslovitsa-Ranna ala ei ole praegu avalik supluskoht selle pärast, et
Otepää looduspark võtab endale vastutuse teile seda mitte lubada.
Lugupidamisega
Margo Krüünvald, Poslovitsa-Ranna kinnistu omanik

Keskkonnaameti selgitus
Pühajärv ja selle lähiümbrus on olulisemaid Otepää looduspargi kaitseväärtusi. Maaomanike soovide ja huvide kaalumisel (menetlemisel)
lähtume eesmärgist hoida loodusväärtusi ning avaliku huvina tagada
võimaluse tutvuda Pühajärve ümbruse maastikuga.
Poslovitsa-Ranna kinnistu kasutamise küsimuses käivad juba
pikemat aega arutelud. Maaomanikul on ala arendamisel oma
nägemus, millele on kaitseala valitseja teinud ettepanekud avalikust
huvist ja ala väärtuste säilitamisest lähtuvalt. Vaatamata erimeelsustele loodame leida mõistliku lahenduse.
Pühajärve matkarada on Otepää looduspargi tuntumaid ja üks
paremaid matkaradu tutvustamaks Otepää maastike mitmekesisust.
Matkarada on ligi neljakümneaastase ajalooga ja rada loodi Pühajärve metskonna kunagise metsaülema Linda Tammeoru eestvedamisel.

Pühajärve idakaldal looklev Pühajärve matkarada on püsinud
muutmatuna alates selle loomisest. Suurem osa raja rajatistest on
viimase paarikümne aasta jooksul rekonstrueeritud, see on toimunud
maaomanike teadmisel ja heakskiidul. Ka Otepää vald on olnud partneriks Pühajärve lähiümbruse puhketaristu väljaarendamisel. Maaomanike soovil oleme nõus koostöös matkaradade praeguse haldaja
RMK-ga tüliks olevad rajatised likvideerima, eeldusel et see ei takista
külastajatel matkaraja läbimist. Matkaraja kasutust Poslovitsa kääru
osas maaomanik keelustada ei saa, kuna looduskaitseseadus tagab
kõigi kaitsealal olevate teede ja radade avaliku kasutuse päikesetõusust päikeseloojanguni.
Irmeli Karja, Keskkonnaameti pressiesindaja
irmeli.karja@keskkonnaamet.ee

22. veebruar 2013

Projekti “Noorus otsustab!” seminarid
Projekti “Noorus otsustab!” raames toimuvad Valgas ja Otepääl
seminarid kohalikele põhikoolinoortele. Seminaride eesmärk
on avardada noorte silmaringi
hariduse- ja töövaldkonnas.
AIESEC Tartu filiaali liikmed
korraldavad Otepääl 8.-10. märtsini tasuta seminari noortele, et
täiendada nende karjääriplaneerimisoskusi. Lisaks tudengiorganisatsiooni AIESEC liikmetele
aitavad koolitada Otepää noori
välismaa vabatahtlikud.
Projekti “Noorus otsustab!”
eesmärk on tõsta 14-17aastaste
õpilaste eneseteadlikkust ning
toetada nende valikuid õppetöös ja edasises elus. Projekt
viiakse läbi seminari vormis
ning kestab kolm päeva. Nendel
päevadel toimuvad õpitoad ja
koolitused, sealhulgas õppimisja praktikavõimaluste tutvus-

tused, CV koostamise õpetus ja
palju muud harivat, mis aitavad
noorel tööturul paremini läbi
lüüa. Samuti külastatakse kohalikku ettevõtet ja tutvutakse selle
tööga. Viimasel päeval saab iga
osalenu oma tulevikuvisiooni,
mis on loodud just noore omadusi ja soove arvestades.
Projekti viivad läbi kuus
AIESECi Tartu haru liiget, kes
on kaasanud vabatahtlikke
välismaalt. Seminar on tasuta
ning suhtluskeeleks inglise keel,
mis ühtlasi võimaldab noortel
arendada võõrkeeleoskust.
Lisainformatsiooni saab
“Noorus Otsustab!” Facebook’i
lehelt.
AIESECi kontakt: Mirell Prosa,
koolide koordinaator, e-post:
Noorusotsustab@gmail.com.
Telefon: 5326 9909.

Loodusõhtu: „Varakevadised hääled
Otepää metsades“ –
Urmas Abel ja Tarmo Evestus
Tänavusel esimesel loodusõhtul saame kokku neljapäeval, 28.
veebruaril kell 18 Otepää gümnaasiumi aulas (sic!).
Eesti Ornitoloogiaühingu liikmed Urmas Abel ja Tarmo Evestus
tutvustavad varakevadist melu Otepää kandi metsades. Lähemalt
peatume trummeldajatest rähnide ja huikajatest kakkude tegemistel.
Õhtu lõpetab väike ergutav mälumäng.
Loodusõhtu on tasuta, olete oodatud! Korraldajad on Keskkonnaamet, Otepää Loodusselts ja Otepää Kultuurikeskus, ürituse läbiviimist
toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Lisainfo: Margit Turb, keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Otepää valla esindus kohtus Riigimetsa
Majandamise Keskuse esindajatega
15. veebruaril kohtusid Otepää valla ja SA Otepää Turism esindajad
Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) esindajatega. Kõne all oli
koostöö ning infovahetus valla ja RMK vahel.
RMK juhatuse liige Tiit Timberg andis ülevaate RMK tegevustest
ja arendustest Otepää piirkonnas ning rääkis hetkel pooleliolevatest
töödest. Otepää valla ettevõtjad tundsid huvi, milliseid uuendusi on
RMK teinud olemasolevatel radadel.
Kõige prioriteetsem matkarada Otepääl RMK jaoks on Pühajärve matkarada ja seda plaanib RMK ka põhjalikult korrastada. Senini
on Pühajärve matkarajal kooremultšiga kaetud Pühajärve puhkekodupoolne osa ning Kiigemäe lõkkekohale ja sealt ära minev rajaosa.
Lisaks muudele töödele Pühajärve matkarajal on kõigis lõkkekohtades
välja vahetatud lõkkerestid, uuendatud pingid. Renoveeritud on Pühajärve paadisild ja Harimäe vaatetorni piirded ning lõkkekoht. Samuti
on kavas uuendada Pühajärve tunnetusrajal üks lõik laudrajast.
Kõne alla tuli ka Apteekrimäe matkaraja korrastamine. RMK esindajad lubasid koos valla esindajatega kevadel Apteekrimäe matkaraja
üle vaadata ja läbi viia vajalikud korrastustööd.
Otepää vallal on plaanis koostöös Maaülikooliga teha Apteekrimäele puhketsooni projekt, mis ühendaks Otepää linna ja Aedlinna. RMK
esindajad olid valmis sõlmima maakasutuslepingu, et oleks võimalik
Apteekrimäe metsas mitmesuguste spordiradade arendamine.
Otepää valla esindajate ettepanek RMKle oli puhastada linnast Aedlinna viiva tee äärset metsa võsast. Sellele vastas RMK Valgamaa metskonna metsaülem Risto Sepp, et need tööd ongi RMKl planeerimisel.
Kui töödega pihta hakatakse, teavitatakse sellest kindlasti ka Otepää
elanikke.
RMK esindajad andsid ülevaate ka Otepää piirkonna matkaradade kasutamise aktiivsusest. Kolme viimase aasta lõikes on olnud kõige
külastatavamaks kohaks Pilkuse külas olev RMK lõkkeplats, sellele
järgneb Harimäe torn ja lõkkeplats, siis Pühajärve matkarada ja Murrumetsa matkarada.
Otepää valla ettevõtjad tutvustasid oma ideed kasutada edaspidi
Pühajärve Sõsarsaari kontsertide toimumispaigana, mis pakuks võimalusi luua uusi üritusi.
Kohtumist kommenteerides sõnas RMK juhatuse liige Tiit Timberg,
et Otepää valla valmisolek koostööks on igati meeldiv: „Hea meel
oli tõdeda, et Otepää valla esindajad olid valmis ka ise panustama ja
tegema meiega koostööd. Piirkond on ilus ning siin käib palju külalisi,
RMK tahab kindlasti siinkandis oma tegemistes hea välja näha.“
Otepää vallavolikogu esimees Aivar Nigol lisas, et koostöö RMKga
on vallale tähtis: „Positiivne on see, et RMK on siiani panustanud
Otepää loodushoidu ja soovib seda ka edaspidi teha. Hea on seegi, et
näeme oma eesmärke ühiselt – kui suudame ka edaspidi hoida omavahelist infovahetust tõhusana ning koostöös küsimusi lahendada, siis on
sellest piirkonnale rohkem kasu.“
Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

