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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja
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ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/ot
Otepää laskesuusatreener Ants Orasson pälvis 

Valga maakonna autasu – Valgamaa teenetemärgi

Ootame kandidaate Aasta 
ema aunimetusele

Olümpiaadide tulemused

Emakeeleolümpiaadi Valga piirkonna-
voorus võistlesid 7.-12. klasside õpilased. 
Kokku osales 54 õpilast.  

Meie piirkonna paremad tulemused:

7.-8. klass
III koht Hanna Liis Kiho (7. kl) - Pühajärve 
põhikool, õp. Ülle Tomson
9.-10. klass
I koht Maris Sala (9. kl) - Otepää gümnaa-
sium, õp. Tiia Lehismets
11.-12. klass 
II koht Eva-Maria Oja (12. kl) - Otepää 
gümnaasium, õp. Kirsti Vuks

Paremad tulemused klassiti:

7. klass 
1.Hanna Liis Kiho - Pühajärve põhikool, 
õp. Ülle Tomson
2.Kaisa Lena Jurs - Otepää gümnaasium, 
õp. Tiia Lehismets
3.Isabel Mae - Otepää gümnaasium, õp. 
Tiia Lehismets
8. klass 
3.Laura Danilas - Otepää gümnaasium, 
õp. Marika Paavo 
9. klass 
1.Maris Sala - Otepää gümnaasium, õp. 
Tiia Lehismets
3.Pille Markov - Puka keskkool, õp. Tiiu 
Venski
10. klass 
3.Grete Madi - Otepää gümnaasium, õp. 
Marika Paavo
11. klass 
2.Anni Suun - Puka keskkool, õp. Tiiu 
Venski
12. klass 
1.Eva-Maria Oja - Otepää gümnaasium, 
õp. Kirsti Vuks
3.Iti Uusküla - Otepää gümnaasium, õp. 
Kirsti Vuks

Valga maavalitsuse andmetel OT

Valga maavanem Margus Lepik 
ja Valgamaa omavalitsuste liidu 
esimees Madis Gross andsid Val-

gamaa vapi- ja teenetemärgid üle 22. 
veebruaril Eesti Vabariigi 95. sünniaas-
tapäevale pühendatud kontsert-aktusel 
Tõrva Gümnaasiumis. 
   Ants Orasson ei saanud osaleda kont-

sert-aktusel, kuna viibis samal ajal Eesti 
noortekoondisega Rumeenias Euroopa 
noorte olümpiapäevadel.
   Valga maavanem Margus Lepik andis 

treenerile kõrge autasu üle 6. märtsil 
Otepää Vallavalitsuses. Ants Orasso-
ni tunnustasid ka Otepää vallavoliko-
gu esimees Aivar Nigol ja vallavanem 
Merlin Müür.
   Ants Orasson töötab Audentese 

Spordigümnaasiumi Otepää filiaalis 
laskesuusatamise treenerina ja on tegev 
Oti Spordiklubis. Ants Orasson on töö-

tanud spordikoolis alates 1977. aastast. 
Treenerina teeb ta oma tööd kohuse-
tundlikult, on pühendunud eesti laske-
suusatamise koondislaste kasvatamisele 
nii oma töös kui ka väljaspool tööaega. 
Lisaks meie kooli õpilastele tegeleb ta 
ka Zahkna Teami treeningutega. Talvel 
on tema korraldada mitmed laskesuus-
atamise võistlused Otepää radadel. 
Oma treeningugrupi õpilaste käekäiku 
jälgib ta hoolsalt, tihti on tema kasvan-
dikeks õpilased kaugematest Eestimaa 
nurkadest, näiteks Hiiumaalt ja Narvast. 
Ants on rõõmsameelne, optimistlik ja 
tähelepanelik oma töökaaslaste suhtes. 
Mitmed tema kasvandikud on saavu-
tanud võistlustel häid kohti. Näiteks 
2012. aastal krooniti tema õpilane Grete 
Gaim Soomes Kontiolahtis toimunud 
noorte ja juunioride laskesuusatamise 
maailmameistrivõistlustel noorte arves-
tuses jälitussõidus maailmameistriks.
   Ants on nelja täiskasvanud lapse isa ja 

kuue lapselapse vanaisa. Ta on pälvinud 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupi 
aastapreemia 2012 spordi valdkonnas ja 
on Otepää valla isa 2010.

MONIKA OTROKOVA

Maavanem andis treenerile 
kõrge autasu üle 6. märtsil 
Otepää Vallavalitsuses.

24. veebruaril tähistati Otepääl Eesti 
Vabariigi 95. aastapäeva traditsioonili-
se kahuriveoga. Toimus perepäev, kus 
lustida said nii suured kui ka väikesed.
   EELK Otepää Maarja kirikus toimus 

Vabariigi aastapäeva pidulik jumala-
teenistus, mille viis läbi EELK Otepää 
Maarja koguduse vaimulik Marko 
Tiirmaa. Seejärel asetati Otepää Vaba-
dussamba jalamile Vabadussõjas võidel-
nute mälestuseks pärjad.
   Keskpäeval algas Tehvandil Neljaka-

semäel lustlik perepäev. Kaitseliidu rel-
vanäitusel näitasid Otepää noorkaitse-
liitlased kaitseliitlase Andrus Sumbergi 
juhendamisel huvilistele relvi. 
  Oma tegevusi tutvustasid päästjad ja 

Tartu kiirabi töötajad. Politsei sõidu-
tas lapsi mootorsaanidega, lapsed said 
tutvust teha ka ehtsate kelgukoerte-
ga. Naiskodukaitse Otepää jaoskond 
pakkus sõdurisuppi ja teed. 
   Perepäeva vedas KL Valgamaa 

maleva kaplan Marko Tiirmaa, kokku-
tulnuid tervitas Otepää vallavolikogu 
esimees Aivar Nigol. Otepää Avatud 
Noortekeskuse eestvedamisel toimusid 
mitmesugused võistlused, oma jõudu 
pandi proovile juba traditsiooniks kuju-
nenud kahurivedamisel.
   Perepäeva üks organisaatoritest, Nais-

kodukaitse Valga ringkonna Otepää 
jaoskonna esinaine Mari Mõttus tundis 
head meelt rohke osavõtu üle. „Hea oli 
näha, et just lastega pered olid kohal,“ 
sõnas Mari Mõttus. „Tänan kõiki, kes 
andsid oma panuse perepäeva õnnestu-
miseks!“
   Perepäeva korraldasid: KL Otepää 

Üksikkompanii, Naiskodukaitse Otepää 
jaoskond, Päästeamet, Politsei, Tartu 
Kiirabi, Otepää Avatud Noortekeskus, 
Otepää vald, Otepää Kultuurikeskus, 
MTÜ Eesti Kelgukoeraspordi Liit.

MONIKA OTROKOVA

Otepää linna 77. aastapäeva tähistamine

1. aprillil kell 18.00

Otepää Gümnaasiumis.

KONTSERT

Esinevad Otepää Muusikakooli vilistlased Imre Leopard, Magnus 
Leopard ja Mait Peterson.

Vabariigi aastapäeva tähistati 
kahuriveoga

Otepää Naisselts koostöös Otepää 
Vallavalitsusega ootab ettepanekuid valla 
Aasta ema aunimetusele. Ettepanekute 
esitamistähtaeg on 15. aprill.
   Aunimetuse andmise eesmärk on 
väärtustada ema ja emadust, tunnustada 
naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetus 
antakse igal aastal emadepäeva pidulikul 
kontsertaktusel üle ühele pereemale, 
kelle peres kasvab kaks või enam last, kes 
saavad kodunt armastust, hoolt, eeskuju 
ja õpetust. Kandidaat peab olema Eesti 
Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike 
registri alusel peab olema Otepää vallas.
   Ettepanek esitatakse Otepää Naisselt-
sile. Austatud isiku nimi kantakse Otepää 
Naisseltsi auraamatusse, talle antakse 
üle Aasta ema meene ja Otepää valla 
tänukiri.
   Ettepanekud palume esitada 15. april-
liks e-maili aadressil riitaaader@gmail.
com või tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita 
Aaderile. Aasta ema statuudiga saab tut-
vuda Otepää valla kodulehel http://www.
otepaa.ee/omavalitsus/aukodanikud/
aasta-ema.
   Info: Riita Aader 5332 6679.

Mida avaldatakse Otepää Teatajas

Head lugejad!

Lähenevad kohalike omavalitsuse valimised on juba toonud toimetusse poliitilise 
sisuga kirjatükke. Väljaandjad (Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsus) ei 
soovi, et meie lehest saaks poliitikute poriloopimise ja arveteklaarimise koht, see-
pärast tuletame meelde, et Otepää Teataja kajastab eelkõige: 

 vallavolikogude ja vallavalitsuste ametlikke teateid;
 vallavalitsuste hallatavate asutuste tegevust; 
 valdade esindusürituste reklaami ja ajakava; 
 ettevõtluse ja mittetulundusliku sektori tutvustust;
 portreelugusid valdade elanikest;
 valdade tänu saavutuste puhul; 
 vallaelanike sünde ja lahkunute mälestamist; 
 reklaami ja teateid. 

Otepää Teataja ei avalda poliitilise sisuga infot. Enne kohalike omavalitsuste 
volikogude valimisi antakse välja valimiste erinumber, kus kõikidel kandideerivatel 
erakondadel, valimisliitudel ja üksikkandidaatidel on võimalik esitada oma valimis-
teese ja -reklaami.

See ei tähenda, et kriitilisi ja kitsaskohtadele viitavaid artikleid ei tohi lehes olla. 
Nende avaldamine peab aga toimuma arvestades kindlaid reegleid ja head ajakir-
jandustava. Lähiajal kohtuvad vallavanemad ja täpsustavad valdade infolehe tule-
vast sisu ja eesmärke.
   Otepää Teataja sisu paneb kokku lehe toimetaja koos vallavalitsuste esindajate-

ga.
Toimetaja



15. märts  2013

Otepää Vallavolikogus
21.02.2013

 Algatati Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme 
maaüksuse detailplaneering.

 Otsustati mitte algatada Otepää vallas Nüpli külas 
Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmise kesk-
konnamõjude strateegilist hindamist.

 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää 
vallas Pilkuse külas asuv Tornimäe detailplaneering.
 Algatati Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24, 

Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnis-
tute ja lähiümbruse detailplaneering.
 Kinnitati Otepää valla ametiasutuse struktuuri, tee-

nistuskohtade koosseisu, põhipalga vahemikud ja palga-
määrad.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 23.09.2010. a otsust nr 1-

4-61 „Vallavalitsuse liikmete arvu, struktuuri ja liikmete 
kinnitamine“.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 18. veebruari 2010. a 

määrust nr 1-6-3 “Otepää valla vallavara eeskirja kehtes-
tamine”.

Otepää Vallavalitsuses
06.03.2013

 Peeti võimalikuks jagada Tõikamäe katastriüksus 
(katastritunnus 63602:002:0371, registriosa nr 211040) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaa-
nidele.

 Kinnitati Dataray OÜ taotlusel projekteerimistin-
gimused Otepää vallas Nüpli külas Rüaoru kinnistule 
(katastritunnus 63602:002:0048) elamu, abihoonete, juur-
depääsu tee ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Dataray OÜ taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Nüpli külas Rüamäe kinnistule (k
atastritunnus63602:002:0049) elamu, abihoonete, juurde-
pääsu tee ehitusprojekti koostamiseks.
 Väljastati kirjalik nõusolek RMK-le väikeehitise (puur-

kaev) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Pilkuse küla 
Aakre metskond 53 (katastritunnus 63602:003:1420).
 Väljastati kirjalik nõusolek Rein Kiudsoole ja Jelena 

Kiudsoole väikeehitise (abihoone) püstitamiseks asuko-
haga Otepää vald Vidrike küla Innijärve (katastritunnus 
63601:003:1920).

 Väljastati Rein Kiudsoo ja Jelena Kiudsoo taotlusel ehi-
tusluba Otepää valla Vidrike küla Suure-Peetri maaüksusel 
(katastritunnus 63601:003:0143) ehitise (suvila) püstitami-
seks.
 Väljastati Rein Kiudsoo ja Jelena Kiudsoo taotlusel ehi-

tusluba Otepää valla Vidrike küla Innijärve maaüksusel 
(katastritunnus 63601:003:1920) ehitise (suvila) püstitami-
seks.
 Väljastati Valmar Vaaterile ehitusluba Otepää valla 

Pedajamäe külas Pauska maaüksusel (katastritunnus 
63601:001:2111) ehitise (elamu) püstitamiseks.
 Väljastati MTÜ Kappermäe Seltsile ehitusluba Otepää 

valla Tõutsi küla Lokumärdi maaüksusel (katastritunnus 
63601:003:0042) ehitise (kuur-väliklass) rekonstrueerimi-
seks.

 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Verniku ala-
jaama 0,4kV õhuliinile asukohaga Otepää vald Tõutsi 
küla.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks isi-

kut.
 Määrati kahele isikule sünnitoetust kogusummas 768 

eurot.
 Määrati matusetoetust ühele isikule summas 128 

eurot.
 Eraldati Otepää valla külaseltsidele või külaseltsingutele 

tegevustoetuseks alljärgnevad summad: 1.1. Pedajamäe 
külaselts 200 eurot; 1.2. MTÜ Kappermäe Selts 200 eurot; 
1.3. MTÜ Pühajärve haridusselts 200 eurot.
 Eraldati Otepää perearstidele 756 eurot registraatori 

ametikoha loomisega seotud kulutuste katteks.
 Kehtestati kuni 26.05.2013. a Otepää valla teedel liiklus-

piiranguna mootorsõiduki kogukaaluks kuni kaheksa 
tonni vastavalt Otepää valla teede nimekirjale.

01.03.2013

 Määrati eestkostja ülesandeid täitev ametnik.

27.02.2013

 Väljastati kirjalikud nõusolekud Villa Müllerbeck 
OÜ väikeehitiste (4 suusa- ja 1 saunamaja ja 1 teenindus-
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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 5. aprillil.

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

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

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

www.otepaa.ee

AMETLIK INFO DETAILPLANEERINGUD

SÜNNID

Detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-9 algatada Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24, 
Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu. Planeeritav ala asub Otepää 
linna keskväljaku ja linna läbiva tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste ääres (tänavanimega Valga maantee), planeerin-
gualale ulatub maantee kaitsevöönd (50 m äärmise sõiduraja teljest). 
   Detailplaneeringu ala hõlmab Lipuväljak 24 kinnistut (katastritunnus 55601:004:1830), Lipuväljak 24a kinnistut (katastritunnus 
55601:004:1410), Lipuväljak 28 kinnistut (katastritunnus 55601:004:1060), Lipuväljak 28a kinnistut (katastritunnus 55601:004:1160), 
Munamäe tn 4a kinnistut (katastritunnus 55601:004:0013), Munamäe tänav T2 katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0019), 
Munamäe tänav T1 katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0018), Postipargi katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0012), 
Lipuväljak T1 katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0017), Parkla katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0023), Taara 
katastriüksust (katastritunnus 55601:004:0022) ja osaliselt Keskväljaku kinnistut (katastritunnus 55601:004:1800). Planeeritava 
ala suuruseks on ca 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on:
• liiklus- ja parkimiskorralduse määramine piirkonnas. Otepää Vallavalitsuse soov on korrastada Otepää kesklinna liikluskor-
raldust jätkates kergliiklusteede korrastamist, pidades silmas promenaadi kulgemist ning jätkates teelõikude välja ehitamist 
olemasoleva promenaadi jätkuna;
• krundipiiride muutmine. Seni eramaal olnud avalikult kasutatav tee on vaja välja kruntida ning korrigeerida olemasoleva 
Munamäe tn 4a piire; 
• Lipuväljak 24 kinnistu hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine. Lipuväljak 24 kinnistule (katastritunnus 55601:004:1830) 
on lubatud hoone suurimaks kõrguseks 500 m² ulatuses 24 meetrit ja 1000 m² ulatuses 15 meetrit.  Planeeritud krundi kasu-
tamise sihtotstarve on kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa (BT), kontori- ja büroohoone maa (BB), majutushoone 
maa (BM); 
• Lipuväljak 28 kinnistu (katastritunnus 55601:004:1060) ja Lipuväljak 28a kinnistu (katastritunnus 55601:004:1160) olemaso-
levate hoonete laiendamine; 
• ehitusõiguste määramine.
   Parima arhitektuurse lahenduse saamiseks tuleb Lipuväljak 24 kinnistu arendajal koostöös Otepää Vallavalitsusega korral-
dada avalik arhitektuurikonkurss. Arhitektuurikonkursi žürii liikmed ja liikmete arvu määravad detailplaneeringu osalised 
ja Otepää Vallavalitsus konsensuse alusel. Žüriisse peavad kuuluma ka arhitektid. 
   Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 26.03.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 08.03.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820)

Detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-7 algatada Otepää vallas Pühajärve külas Sõjatamme maaük-
suse detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab kogu Sõjatamme kinnistut (katastritunnus 63601:002:1681), mille maa 
kasutamise sihtotstarve on Maa-ameti geoportaali andmetel käesoleval ajal üldkasutatav maa (Üh, 100 %). Planeeringuala 
suuruseks on ca 21 ha, millest detailplaneeringuga on hõlmatud ca 4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on ehitusõi-
guse määramine olemasoleva hoonetekompleksi ning parkimisvõimaluste laiendamiseks. Tulenevalt asjaolust, et käesoleval 
ajal on kogu Sõjatamme kinnistu sihtotstarbeks üldkasutatav maa (Üh 100%), kuid osal territooriumist asub hoonestus, mida 
kasutatakse tasulise majutusteenuse pakkumiseks, jõudis Otepää Vallavalitsus seisukohale, et Sõjatamme kinnistu on vajalik 
jagada kaheks katastriüksuseks. Tulenevalt eelnimetatust jagatakse planeerimise käigus  Sõjatamme kinnistu kaheks – ärimaa 
sihtotstarbega (Ä 100%) hoonestusalaks ning üldkasutatava maa sihtotstarbega (Üh 100%) puhkealaks. 
   Planeeritav ala jääb Pühajärve valla üldplaneeringus määratud senise maakasutuse säilitavale alale ehk nn „valgele alale“. 
Nimetatud üldplaneeringu kohaselt tuleb maakasutuse sihtotstarbe muutmiseks nn „valgel alal“ koostada detailplaneering. 
Seega on otstarbekas algatada käesolev detailplaneering Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 3 alusel kehtestatud üldplanee-
ringu põhilahenduse muutmise ettepanekut sisaldava detailplaneeringuna. Vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu kohaselt 
on detailplaneeringuga hõlmatud  maa-alale kavandatud kaubandus-, toitlustus-, teenindus-, majutushoonemaa, kontori- ja 
büroohoonemaa. Parkla laiendus jääb vastu võetud Otepää valla üldplaneeringu järgi puhkemaa, haljasala ja parkmetsa maa 
sihtotstarbega alale. Samuti on vastu võetud, kuid veel kehtestamata Otepää valla üldplaneeringus määratud kaubandus-, 
toitlustus-, teenindus- ja majutushoonemaale, kontori- ja büroohoone maale ehitamiseks üldise tingimusena võimalus mak-
simaalselt 3 korruseliste kuni 12 meetrise kõrgusega hoonete rajamine. Detailplaneeringu algatamisel on teada, et soovitakse 
ehitada kõrgemat hoonet kui 12 meetrit ning seega võib kõne alla tulla  vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga ettenähtud 
põhilahenduse muutmine.
   Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 25.03.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse 
nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 04.03.2013 Otepää valla veebilehel www.otepaa.
ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820)

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu

Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-6 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää 
vallas Pilkuse külas asuva Tornimäe detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Otepää vallas Pilkuse külas asuva 
Aakre metskond nr 53 kinnistut (katastritunnus 63602:003:1420). Naaberkinnistutel Astra (katastritunnus 63602:003:0720), 
Tõikamäe (katastritunnus 63602:002:0371) ja Orase (katastritunnus 63602:003:0420) asuvad olemasolevad / rekonstrueeritavad 
/ planeeritavad juurdepääsuteed. Detailplaneeringu ala suurus on ca 76 ha. 
   Detailplaneeringu algatamisel oli otsusesse märgitud ka Astra, Tõikamäe ja Orase kinnistud, kuid need jäävad siiski planee-
ringualast välja. Mainitud kinnistutelt toimub vaid juurdepääs moodustatavale Tornimäe kinnistule ning need on riigi poolt 
omandatud või omandamisel, mistõttu on langenud ära vajadus servituutide seadmiseks. Detailplaneeringu algatamisel oli 
eesmärk kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO kaitsevõime tõstmi-
seks õhuseire radarposti rajamiseks. Lisaks oli vajalik juurdepääsuteede ja helikopteri maandumisplatsi ning meeskonnaelamu 
asukoha määramine ja vajadusel eraldi kruntide moodustamine. 
   Planeeringu koostamise käigus loobuti planeeringualale helikopteri maandumisplatsi ja meeskonnaelamu määramisest, et 
vähendada raadamise mahtu Otepää looduspargi alal. Meeskonnaelamu lahendatakse Väike-Juhani kinnistul  (katastritun-
nus 63602:002:0005) paikneva elamu rekonstrueerimise ja laiendamisega ning helikopteri maandumisplats rajatakse Orase 
kinnistu (katastritunnus 63602:003:0420) sellele osale, mis asub väljaspool Otepää looduspargi piiranguvööndit. Mõlemad 
kinnistud kuuluvad Kaitseministeeriumi valitsemisele. Seega on detailplaneeringu koostamise protsessis muutunud osaliselt 
Otepää Vallavolikogu 21.06.2012. a otsuses nr 1-4-41 sõnastatud planeeringu koostamise eesmärk. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärgiks on jäänud kaitseväe hoone või rajatise maa kasutuse sihtotstarbelise krundi moodustamine Eesti ja NATO 
kaitsevõime tõstmiseks õhuseire radarposti rajamiseks ning selle teenendamiseks vajalike juurdepääsuteede planeerimine. 
Detailplaneeringuga jagatakse Aakre metskond nr 53 maaüksus 6-ks krundiks: 1 riigikaitsemaa krunt, 2 transpordimaa krunti 
ning 3 maatulundusmaa krunti. Riigikaitsemaa krundile on planeeringuga kavandatud Otepää radarposti ja seda teenindavate 
ehitiste rajamine. Krundi planeeritud suurus on 49 998 m² ning sihtotstarve riigikaitsemaa (R, 100%). Radarihoone lubatud 
maksimaalne kõrgus 40 m ja abihoonel 12 m. Teemaa krundid on ette nähtud tagamaks juurdepääsu Otepää radarpostile 
lääne- ja idasuunas. Kruntide planeeritud suurus kokku on 40256 m² ning kasutamise sihtotstarve on transpordimaa (L, 100%). 
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Riigimetsa Majandamise Keskus, Terviseameti Lõuna talitus, Maanteeameti Lõuna regioon, 
Maa-amet, Lõuna-Eesti Päästekeskus ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon. Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ Kagu-
Eesti regiooniga. Detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise 
juhtotstarbe  muutmise. Planeerimisseaduse § 9 lõike 7 punkti 1 kohaselt on see kehtivat Pühajärve valla üldplaneeringut muutev.  Detailplaneering 
on kooskõlas vastu võetud Otepää valla üldplaneeringuga (Otepää Vallavolikogu 19.04.2012. a otsus nr 1-4-27). 

Kristi Toom                       20. veebruaril
Mark Narusk                     20. veebruarl
Olivia Orav                        23. veebruaril

AMETLIK INFO

hoone) püstitamiseks Otepää vallas Otepää külas 
asuvale kinnistule Rukkimäe (katastritunnus 
63602:001:0900).
 Eraldati 1000 eurot MTÜ-le Meediagrupp Süd-

Est raamatu „Kui Otepää ärkas 1989-1992“ koosta-
miseks.
 Väljastati FIE Enn Müürsepale sõidukikaart 

taksoteenuse osutamiseks sõidukiga VOLKSWAGEN 
GOLF VARIANT (riiklik registreerimismärk 582 
TJZ).
 Väljastati taksoveoluba FIE Enn Müürsepale.
 Kinnitati riigihanke „Otepää Vallavalitsuse IT 

hooldusteenuse soetamine” pakkumuste hinda-
miskomisjoni otsused. Lähtudes hankedokumenti-
des esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati 
edukaks pakkumuseks pakkuja Elion Ettevõtted 
AS poolt esitatud pakkumus.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
üks isik.
 Tehti Valga maavanemale ettepanek määrata 

kohaliku loomatauditõrje komisjoni liikmeks 
Otepää valla esindajana haljastusspetsialist Ülle 
Kübarsepp.
 Anti EO Eesti Ühendus (registrikood: 80319218, 

asukoht: 48444 Siimusti, Jõgeva maakond) luba 
korraldada Otepää valla haldusterritooriu-
mil 06.03.2013. a avalik üritus Eesti Eriolümpia 
Baltimaade Talimängud.
 Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas 

64 eurot.
 Määrati kolmele isikule sünnitoetust kogusum-

mas 576 eurot.

20.02.2013

 Kinnitati Aleksei Sokolovi taotlusel projektee-
rimistingimused Otepää vallas Ilmjärve külas Silla 
kinnistule (katastritunnus 63601:003:0302) suvila 
rekonstrueerimise-laiendamise, sauna ja abihoone 
ehitusprojekti koostamiseks.
 Kinnitati Tiiu Treufeldt taotlusel projektee-

rimistingimused Otepää vallas Raudsepa külas, 
Kotre-Lubjasaare kinnistule (katastritunnus 
63601:003:0122) ühepereelamu ja abihoone (tall-
küün) ehitusprojekti koostamiseks.
 Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule 

Otepää linnas asuva Palupera tee 45 kinnistu 
detailplaneering.

 Peeti võimalikuks ühendada registriossa nr 
824040 (katastritunnus 55601:004:0880) kantud 
kinnistu Pühajärve tee 14a ja registriossa nr 
824040 (katastritunnus 55601:004:0015) kantud 
kinnistu Pühajärve tee 14b ning moodustada 
neist Pühajärve tee 14a katastriüksus vastavalt 
maaüksuse plaanile.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

üks isik.
 Määrati 150 eurot toetust SAle Tehvandi 

Spordikeskus 19. Kekkose suusasõidu läbiviimi-
seks.
 Anti nõusolek Optimum Semper OÜle (regist-

rikood 12012267, Muuga tee 148, Maardu) viia läbi 
Otepää valla haldusterritooriumil keelelaager aja-
vahemikus 04.08.-10.08.2013. a.
 Anti nõusolek MTÜle Orienteerumisklubi Põlva 

Kobras (registrikood 80016512, J.Käisi tn 11, Põlva) 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil spordi-
laagrid ajavahemikus 17.03.-22.03.2013. a, 20.10-
25.10.2013. a ja 26.12-31.12.2013. a.
 Anti Mari Mõttusele (Mõttus) ja Naiskodukaitse 

Otepää jaoskonnale luba korraldada Otepää valla 
haldusterritooriumil Nüpli külas Neljakasemäel 
24.02.2013. a avalik üritus Eesti Vabariigi 95. aas-
tapäevale pühendatud perepäev Neljakasemäel.

 Kanti Otepää valla raamatupidamises kontolt 
„lõpetamata ehitus“ seisuga 31. detsember 2012. a 
kuluks Otepää küla katlamaja ehitamise eelprojekt 
maksumusega 8 947,63 eurot.

 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 
768 eurot.
 Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogu-

summas 96 eurot.
 Jäeti rahuldamata ühe isiku taotlus kooli- ja las-

teaiatoidu toetuse määramiseks.

järgneb 3. lk
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KULTUURIÜRITUSED

SPORDIÜRITUSED

Otepää kultuurikeskuses

19. märts kell 18.00 Kudumise jätkukursus kultuurikeskuse 
koorisaalis. Korraldab MTÜ Karukäpp. Info: Mari Mõttus 515 
3248

20. märts kell 19.00 Kontsert „Armastus ja kevad“ sarjas 
„Hingemuusika“. Pille Lill (sopran), Ivi Ots (viiul), Jaan Ots 
(klaver). Kavas: Kaunis klassikaline muusika. Pilet 4/2 €. 
Sooduspilet õpilased, üliõpilased, pensionärid.

24. märts kell 11.00 Käsitööring. Setu pitsi heegeldamine. Info: 
56153357 Ene

 2. aprill kell 19.00 Komöödiateater „KALA NELJALE“. 
Osades: Helgi Sallo, Elle Kull, Endrik Kerge, Anne Paluver 
või Diana Klas. Lavastus on pühendatud Elle Kulli 60. ja 
Helgi Sallo 70. juubelile, hiljuti tähistas oma 60. juubelit ka 
Anne Paluver. Pilet 8/10 €. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses ja 
Turismiinfos. Info 765 5212.

KINO
21. märts kell 10.30 ja kell 19.00  „Lammutaja Ralf“. 

Animafilmi peategelaseks on 30 pikka aastat ühes män-
guautomaadis kohusetundlikult pahalase rolli täitnud Ralf, 
kelle ülesandeks mängu sees on lammutada kõike, mis ette 
juhtub. Seda ainult selleks, et välja saaks ilmuda mängu 
kangelane Parandaja Felix, et kõik tema poolt lõhutu ära 
parandada.   Eesti keeles.  Filmi pikkus: 1h 41 min. Pilet 1,60 €.

22. märts kell 10.00 Apteekrimägi. ESL Noorte karikasarja V 
etapp.

 Suusaliit
22. märts kell 15.00 Väike-Munamägi. Noorte suusatuur 2013 

– Eesti otsib Northugi.
 Suusaüritused
23. märts kell 10.00 Tehvandi. EMV meeskondlikes suusa-
 hüpetes.
 Suusaliit
23. märts kell 10.00 Tehvandi. EMV paarissprint kahevõist-
 luses. 
 Suusaliit
23. märts  Tehvandi. Piletilevi III etapp laskesuusa-
 tamises. 
 ELSF
30. märts Apteekrimägi. Otepää Mängud suusahüpetes. 
 Otepää Spordiklubi
30. märts kell 9.00 Väike-Munamägi. Otepää Mängud mäe-

suusatamises.
 MSK Väike-Munamägi
30. märts kell 10.00-13.00 Pühajärv. Otepää valla MV talipüügis.
 Klubi Vops

   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 22.03.2013 – 19.04.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus 
ülevaate 25.04.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse volikogu saalis toimuval avalikul arutelul (Lipuväljak 13, III korrus). Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kät-
tesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti 
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaad-
ress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) 
mittealgatamine 

Otepää Vallavolikogu otsustas 21.02.2013.a istungil otsusega nr 1-4-8  mitte algatada Otepää vallas Nüpli külas Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringu muutmise keskkon-
namõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu. Detailplaneeringuala hõlmab Otepää vallas Nüpli külas järgnevaid kinnis-
tuid: Suure-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0031), Põhjakalda (katastritunnusega 63602:002:0040), Kaldanurga (katastritunnusega 63602:002:0032), Taga-Kalda (katastri-
tunnusega 63602:002:0034), Lõunakalda (katastritunnusega 63602:002:0038), Väike-Kalda (katastritunnusega 63602:002:0039), Taga-Kalda tee, Lõunakalda tee, Kalda alajaam 
ja Kalda kaev. Kogu planeeringuala suurus on ca 28 ha. Planeeringuga kavandataval alal kehtib Otepää Vallavalitsuse poolt 09.12.2009. a korraldusega nr 2-4-635 Suure-Kalda 
detailplaneering.
   Detailplaneeringu eesmärk on muuta alal kehtivat Suure-Kalda kinnistu detailplaneeringut. Põhjuseks on kehtestatud planeeringus ette nähtud ehitusalade sobimatus arvesta-
des maastikku (soine ja ehitamiseks mittesobilik ala). Tiigi rajamisel selgus, et supluskohta ei ole soise pinnase tõttu võimalik rajada planeeritud asukohta. Juurdepääsutee 
asukohta on muudetud projekteerimise käigus, kuna kehtestatud planeeringuga ette nähtud asukoht oli äärmiselt liiklusohtlikult lahendatud. Detailplaneeringut algatades 
oli eesmärgiks planeeritaval alal muuta ehitusalade asukohti ja 4 uue ehitusala määramine. Kokku kavandati 10 elamukrunti, 1 alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt ja 2 teemaa 
krunti. Soistele aladele planeeritakse tiigid, muudetakse supluskoha asukoht ning nähakse ette tuletõrje veevõtukoht koos ümberpööramise platsiga. Arvestades kinnistu maas-
tikulist situatsiooni on detailplaneeringu koostamise käigus loobutud kahe eraldi  krundi moodustamisest. Uut planeeringu lahendust tutvustati eskiisi avalikul väljapanekul. 
Kooskõlastamiseks esitati planeeringu lahendus, milles kavandatakse 8 elamukrunti, 1 alajaama krunt, 1 puurkaevu krunt ja 2 teemaa krunti. Soistele aladele planeeritakse 
tiigid, muudetakse supluskoha asukoht ning nähakse ette tuletõrje veevõtukoht koos ümberpööramise platsiga. Planeeritav ala asub kehtiva Pühajärve valla järgi hajaastutusega 
alal ja piirneb Otepää Looduspargi piiranguvööndiga. Detailplaneeringuga kavandatav lahendus näeb ette Pühajärve valla üldplaneeringuga kavandatud maa kasutamise juh-
totstarbe muutmise elamumaaks, mis on  planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1 kohaselt kehtivat Pühajärve valla 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 
26.02.2013 (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).
   Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 6.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus otsustas 20.02.2013.a istungil korraldusega nr 2-4-99 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää linnas Palupera tee 45 kinnistu detailpla-
neeringu.
   Detailplaneeringu ala hõlmab Palupera tee 45 kinnistut (katastritunnus 55601:001:0140), mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Kinnistu pindala on 4847 
m². Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Palupera tee 45 kinnistu krundijaotuse ja ehitusõiguste väljaselgitamine. Krundi ehitusõiguseks on planeeritud: pereelamumaa 
(100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja kuni 2 abihoonet, elamu maksimaalne kõrgus 8,5 m ja abihoonel 5 m. Parkimine lahendatakse omal krundil. PlanS 
§ 22 lõige 1 punkt 1 sätestab: „Kohalik omavalitsus võib detailplaneeringu koostamisel loobuda käesoleva seaduse § 12 lõikes 1 ja §-des 18-21 sätestatud planeeringu vastuvõt-
mise ja avalikustamise nõuete täitmisest, asendades need planeeritava maa-ala naaberkinnisasjade omanike kirjalike nõusolekutega, mille puudumisel langetab otsuse kohalik 
omavalitsus, arvestades naaberkinnisasja omanike seisukohtadega, kui detailplaneering koostatakse olemasoleva hoonestatud maa-alal kuni kolme üksikelamu, suvila või 
aiamaja krundi planeerimiseks“. 
   Planeerijal ja omanikul ei õnnestunud saavutada kokkulepet naaberkinnisasjade omanikega, seetõttu on otstarbekas korraldada planeeringu vastuvõtmine ja avalik välja-
panek, tuginedes PlanS §-le 18 - 21. Planeeringala asub kehtiva Otepää linna generaalplaani kohaselt ühepereelamute maal. Kinnistu on hoonestatud elamu ja kõrvalhoonega. 
Otepää Vallavalitsus leiab, et kavandatav tegevus on Otepää linna generaalplaaniga kooskõlas.
   Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 25.03.2013 – 09.04.2013. Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadav Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee 
(Areng ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses.
   Igal isikul on õigus planeeringu avaliku väljapaneku ajal esitada ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringute kohta. Palume ettepanekud ja vastuväited esitada kirjalikult posti 
või elektronposti teel Otepää Vallavalitsusele üldaadressidel (Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, Otepää 67405 või vald@otepaa.ee). Kirjale tuleb kindlasti lisada oma postiaad-
ress või e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneeringu avaliku 
väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 18.02.2013 -- 05.03.2013. Avalik arutelu toimus 11.03.2013 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Avaliku väljapaneku ajal 
ettepanekuid, vastuväiteid ega küsimusi ei esitatud. 
   Avalikul arutelul naaberkinnistu omanikud ega teised vallakodanikud ei osalenud (Info: Enelin Alter,enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

DETAILPLANEERINGUD

Õpilasfirma Efants lastehoid koolivaheajal

19. -20. märts kell 10.00-16.00, Otepää gümnaasiumi ruumi-
des
 19.03.2013
  10-11.00 Saabumine ja tutvumine
· 11-12.00 Tubased mängud
· 12.00 Lõunasöök
· 12.30-14.00 Filmi vaatamine
· 14-16.00 Erinevad võistlusmängud (parimatele auhinnad)
 20.03.2013
· 10-10.30 Saabumine
· 10.30-12-00 Tegevused õues
· 12.00 Lõunasöök
· 12.30-14.00 Meisterdamine
· 14-16.00 Mängud
 Oodatud on kõik 4-9aastased lapsed. Ühe päeva maksu-
mus 7€. Osavõtust teatada hiljemalt 15. märtsiks.
 Lisainfo: LiisSelge@hot.ee, tel. 5287546 Jana, www.efants.
weebly.com

Koolivaheajale eelnenud töönädalad on Otepää Gümnaasiumis 
olnud tegutsemist täis. 21. veebruaril toimus Eesti Vabariigi 95. 
aastapäevale pühendatud stiilipäev SINIMUSTVALGE ja tee-

maõhtu „Kas eestlane olla on halb?“ Eesmärk oli otsida vastust pealkirjas 
esitatud küsimusele ning mõelda üheskoos eestlaseks olemisest. 
   Teemaõhtu avas abiturient Paul Salumaa omaloomingulise luuletu-

se ning sõnavõtuga, järgnes abiturientide Kadri Palmiste ja Iti Uusküla 
slaidiprogramm Eesti ajaloost viimase 19 aasta (ehk nende endi eluaas-
tate) jooksul. 
   Emotsionaalsed olid klasside etteasted, millega meenutati Eestimaa 

erinevaid ajalooetappe. Suure ettevalmistuse olid teinud 5.b (juhenda-
jad Tiia Lehismets ja Pille Möll), 6.b (Marika Paavo ja Kaire Ojavee),7. 
klass (Ave Kruusmaa), 10. ja 12.b klass. Pärandkultuuriaastale sobivalt 
pakkus esinemisnumbritele vaheldust Karl-Mart Trolla torupillilooga. 
Näidati kroonikakaadreid sõjaeelsest Eesti Vabariigist, mille järel peeti 
maha klassidevaheline mälumäng. Osa võttis ka 6liikmeline õpetajate 
võistkond, kes õpilaste rõõmuks siiski kõige kõrgemat kohta ei pälvi-
nud.
   Selle veerandi eelviimane koolinädal rikastas kooliperet oma missi ja 

misteriga, kelleks said Laura Sööt (8.a) ja Rene Levin (12.b). Lõppev 
nädal oli pühendatud meie kaunikõlalisele emakeelele. Esmaspäevases 
kooliraadio uudistesaates „Nädalakaja“ kõlas Kadri Palmiste esituses 
Kristjan Jaak Petersoni ood „Kuu“. Teisipäevane koolipäev algas täiesti 
tavatult: õppealajuhataja direktori ülesannetes Margot Keres luges 
kooliraadios ette oma koolipõlve lemmikteose Betti Alveri „Tulipuna-
ne vihmavari“, mis on tal siiani peas. Seejärel jutustasid või lugesid kõik 
õpetajad klassides oma kirjanduslemmikuid. Õpilastele sellised ette-
asted meeldisid, sest õpetajad võtsid ülesannet väga tõsiselt. 
   Kolmapäev kuulus emakeelealasele mälumängule ning nädala kul-

minatsiooniks oli emakeelepäev, 14. märts. Siis olid kooliperega kohtu-
mas sõnaseadjatest näitlejad Merilin Kirbits ja Ott Kartau, meie kooli 
vilistlased, televisioonist palju nähtud ning õpilaste poolt soojalt vastu 
võetud noored, kes tutvustasid kooliperele improteatri võimalusi. 

   Ka pedagoogipere on teeninud ära kiituse. Viimased kuud on kõik 
õpetajad olnud aktiivsed õppijad kujundava hindamise alal, koolita-
jateks/juhendajateks 5 kolleegi, kes paar aastat tagasi läbisid vastava 
vabariikliku koolitusprogrammi. Kuna kujundava hindamise rakenda-
mine on meie kooli üks käesoleva õppeaasta eesmärkidest, oli vajadus 
kõikidel ennast sellega kurssi viia. Väikestes gruppides sujus teadmiste 
omandamine suurepäraselt.
   Õppeaasta viimasele veerandile läheme vastu ulja sammuga, sest 

seljataha on jäänud edukad aineolümpiaadid, mille üle on taas põhjust 
uhkust tunda. Tulemas on veel mitmeid olulisi konkursse ja ettevõtmisi, 
milleks lapsed saavad vaheajal jõudu saavad koguda.

Ürituste killukesed koondas MARIKA PAAVO

Aktiivne kevadeootus Otepää Gümnaasiumis

22. veebruaril esines Pühajärve Põhikoolis pianist Mihkel Mattisen. 
Ta andis kontserdi üritusel, mis oli pühendatud Eesti Vabariigi 95. aas-
tapäevale. See on Mattisenile juba kolmas kord Pühajärve koolirah-
vale esineda. Kavas oli üsna tuntud muusika ja autorid: Eller, Mozart, 
Beethoven, Valgre, kuid kõlas ka kaks improvisatsioonilist heliteost. 
Mõlemad olid popurriid – üks klassikalise muusika tuntuimatest lugu-
dest, teine aga sellele vastandiks – popmuusika popurrii. 
   Kohtumine pingevabalt suhtleva Mattiseniga oli koolipublikule ka 

hariv ning avardas kuulajate silmaringi. Õpilased said teada, et kuulus 
Beethoveni heliteos „Eliisele“ võib-olla ei kandnudki sellist pealkirja 
– müüt räägib, et Beethoveni käekirja loeti valesti ning pala oli pühen-
datud hoopis helilooja silmarõõmule Theresele. 
   Mattiseni kontserdiga jäi publik väga rahule ning kindlasti oli see 

kõigile meeldejääv muusikaelamus. Suur tänu Eesti Kultuurkapitalile, 
kelle toel kontsert teoks sai.

PRIIT PETERSON

Mihkel Mattiseni kontsert Pühajärve Põhikoolis

Lumepetank Otepääl

24. veebruaril toimus Otepääl segatriode lumepetangi 
võistlus, mida ainukesena Eestis peetakse talvel väljas 
ja iga ilmaga. See on toimunud juba kümmekond aastat. 
Tänavu osales 9 võiskonda Kundast, Võrust, Tartust, Vil-
jandist ja Otepäält). Mängud olid põnevad, sest mängiti 
11 punktini ja ajalimiidiga. Lõpuks oli paremusjärjestus 
järgmine: 1.MESI Võrumaalt, 2.SMS Viljandist, 3.KUNDA 
Lääne-Virumaalt, seejärel AAA, TRAHTER, OTEPÄÄ, 
KÄNGURU, ANAKONDA ja MAI. Kahju muidugi, et Valga 
võistkonnad ei saanud tehnilistel põhjustel tulla.
   Tänan kõiki toetajaid, kes aitasid seda võistlust läbi 
viia: Valgamaa SVS, Otepää Vallavalisus, Otepää Liha-
tööstus Edgar, Saaremäe Köök ja Lihatööstus Oskar.
   Kohtumiseni 20. augustil toimuval A.Steinbachi mäles-
tusturniiril, kus mängivad mehed ja naised eraldi.

Turniiri organisaator TÕNU AINSOO
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Palupera Vallavolikogu istungil 
26. veebruaril 2013: 

 Kuulati Valga politseijaoskonna Otepää konstaablija-
oskonna esindajate ettekannet valitsevast õiguskorrast 
Palupera vallas 2012. Toimus arutelu.
 Kuulati informatsiooni Palupera valla uue põhimää-

ruse koostamisega seonduvast.
 Kinnitati Palupera vallavalitsuse struktuur ja tee-

nistujate koosseis, palgamäärad ning palgatingimused.
 Otsustati osaleda mõisakoolide riikliku programmi 

taotlusvoorus projektiga „Palupera mõisa lindla ekspo-
neerimine, atraktiivsemaks muutmine ja kultuuripä-
randi säilimise tagamine“. Investeeringu tegelik maht 
sõltub rahastaja otsusest.
 Arutati huvitegevustega tegelemise toetamise põhi-

mõtteid, et asuda välja töötama vastavat korda. Korra 
eelnõud tutvustatakse järgmisel vallavolikogu istungil 
4.aprillil.
 Algatati Kasumetsa (kat tun 58202:001:0717) kinnistu 

detailplaneering ja kinnitati lähteseisukohad (s.h. kinnis-
tule juurdepääsu võimaluse kokkulepped, ehitusmahtude 
ja -laadi täpsustamine, kruntide kasutamise otstarvete 
määramine, planeeringu kooskõlastajad, ehituskeelu-
vööndiga arvestamine jms). Planeering algatati eesmär-
giga määrata planeeringualale ehitusõigus puhkemaja, 
elamu ja sauna ning teenindavate rajatiste ehitamiseks 
Mõrtsuka järve kaldast 50 m kaugusele. Planeeritav ala 
pindalaga 2,88 ha asub Otepää looduspargis, maakasutuse 
sihtotstarbelt on tegemist maatulundusmaaga. Kinnistu 
on seni hoonestamata. Palupera vallavalitsusel korral-
dada keskkonnamõjude strateegiline eelhindamise ja 
vajadusel KSH läbiviimine.
 Anti nõusolek vallavalitsusele Nõuni algkooli 

kinnistu jaotamiseks valitseja ja kasutaja vahel sauna 
rekonstrueerimistöödeks vajamineva maa-ala osas. 
Seoses MTÜ Nõuni Purjeklubi sooviga ja võimalusega 
(Palupera valla kogukonna otsustatud prioriteet nr.1) 
rekonstrueerida Leader meetme vahenditega kinnistul 
asuv endine saun, sõlmitakse ühinguga avaliku kasuta-
mise eelkokkulepe seotud maa-alale. Lisaks sauna kasu-
tamise kodukorrale, esitavad osapooled järgmisele valla-
volikogu istungile tutvustamiseks ka endise koolihoone 
kasutamise kodukorra eelnõu. Positiivne on seisukoht 
ka selle hoone arendamise osas mittetulundusühingule 
kasutada andmisel, kuna 8 aastat tagasi huvi üles näi-
danud MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskus on tagasi-
hoidlikuks jäänud.

 Vallavalitsus tutvustas AS Kiirkandurile kaeveloa 
menetlusprotsessi seisu.
 Nõustuti toetama Palupera külas Veevõtu kinnistu 

asuva sotsiaalmaja vee-ja kanalisatsioonisüsteemide ehi-
tustöid. Toetuse suurus selgub vastava hanke korralda-
mise järgselt tulenevalt Hangete korraldamise korrast 
Palupera vallas.

Palupera Vallavalitsuse istungil  
22.02.2013 korraldati:

 Väljastati ehitusluba Miti külas Liisu kinnistul I.H-
ile kuuluva Palu Kivi OÜ töökojahoone rekonstrueeri-
miseks.
 Väljastati ehitusluba Palupera külas Veevõtu kinnistul 

asuva korterelamu vee- ja kanalisatsioonitorustiku ning 
kogumiskaevu ehitamiseks.
 Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste 

toetuse nimekiri 10 inimesele kogusummas 245,38 
eurot.
 Kinnitati veebruarikuu toimetulekutoetuse saajate 

nimekiri 11 perele kogusummas 1517,91 eurot.
 Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate 

nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti 
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kogusummas 382,80 
eurot.

26.02.2013 korraldati:

 Lubati vallavanemal kinkelepinguga E.P-lt vastu võtta 
kinnistu „Kintsli tee“ (kü 58202:002:0164). Notaris vor-
mistamise kulud kannab vallavalitsus.

1.03.2013 korraldati:

 Jaotati vallavara, kinnistu Nõuni algkool (kogusuuru-
sega 3,6 ha) sauna objekti osas valdajate vahel järgnevalt: 
sauna ehitusmahtude realiseerimiseks vajamineva maa-
ala valdajaks määrati MTÜ Nõuni Purjeklubi. Avaliku 
kasutamise kokkulepe sõlmitakse kehtivusega kuni 
1.03.2023. Eelnevalt on 2012. aastal sõlmitud sama ühin-
guga kokkulepe samal kinnistul 5400 m² suuruse maa-ala 
(ujumiskoht, elling, majandusõu-parkla) osas. Ülejäänud 
osa kinnistust jääb endiselt valla ja selle hallatavate asu-
tuste (nt Nõuni maakultuurimaja) valdusesse. Palupera 
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SÜNNID

Justin Anniko 28. veebruaril

vald tagab koostöös kinnistu valdajatega nimetatud 
kinnistu ja seal asuvate ehitiste avaliku kasutuse ja 
sama sihtotstarbe säilimise ning vaba juurdepääsu 
kõigile huvilistele sihtotstarbelistel eesmärkidel ja 
tingimustel ega kavanda objektide erastamist.
 Peeti võimalikuks jagada Makita külas Kuigoveski 

kinnistu kü 58202:003:0281 kaheks eraldi katastriük-
suseks – Kuigoveski 2,01 ha, maatulundusmaa ja 
Järvemetsa 15995m², maatulundusmaa. Sama kin-
nistu kü 58202:003:0282 peeti võimalikuks jagada 
aga neljaks eraldi maatulundumaa sihtotstarvetega 
katastriüksusteks – Kuigomäe 12295m², Mäeaasa 
15158m², Kuigometsa 6,19ha ja Kuigopõllu 2,15ha.
 Anti kolm õppetoetust kõrghariduse omanda-

jale á 40 eurot, kaks õppetoetust kesk-erihariduse 
omandajatele á40 eurot, seitse ühekordset toetust 
á 20 eurot, üks sünnitoetus 130 eurot ja üks sünni-
päevatoetus 90-a. ja vanemale eakale. 

5.03.2013 korraldati:

 Tunnistati edukaks pakkumuseks maksumusega 
3260 eurot käibemaksuta Osaühing MIHKEL X pak-
kumus Palupera külas Veevõtu kinnistul vee-ja kana-
lisatsioonitööde teostamiseks.

 Anti üks sünnitoetus 130 eurot, üks hüvitis lapsele 
prillide ostuks 65 eurot ja üks hüvitis haigla voodi-
koha maksmiseks 22,35 eurot.

12.03.2013 korraldati:

 Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlus kor-
raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 
13.03.13-31.12.17. Üks taotleja müüb kinnistut, ise 
enam ei kasuta, teine taotleja kasutab kinnistut vaid 
hooajati suvilana.
 Anti üks ühekordne toetus 20 eurot ja kaks õppe-

toetust kesk-erihariduse omandajatele á40 eurot.
 Väljastati kirjalik nõusolek Palupera külas Veevõtu 

kinnistul asuva elamu krt 1 rekonstrueerimiseks.
 Väljastati üks liikumispuudega inimese sõiduki 

parkimiskaart 30. septembrini 2014.a.
 Tunnistati edukaks pakkumuseks Nõuni külas 

Kaasiku pumpla mü-l asuva reoveepumpla 
rekonstrueerimistööde omanikujärelvalve teosta-
misel OÜ Tinter-Projekt (10149499) pakkumus 660 
eurot käibemaksuta. Lubati vallavanemal sõlmida 
eduka pakkumuse teinud pakkujaga hankeleping.

AMETLIK INFO

24. veebruaril kutsusid Eesti Pressifotograafide Liit 
ja Riigikantselei kell 13.00 kuni 13.01 kõiki Eesti 
elanikke ja külalisi ühe minuti jooksul pildistama 
teemal „Eesti minut“. Nõuni Noorteklubi osales 
samuti ajalooloolise hetke jäädvustamisel. See on 
meie kink Eesti Vabariigi 95. sünnipäevaks. 
   Pildistamise kohaks valisime meie külale ajaloo-

liselt väga olulise koha. Nimelt oli eelmise Eesti 
Vabariigi ajal Tüki talu (pildil elumaja ja taustaks 
tollane laut) edumeelne ja töökas talu. Talupere-
mehe eestvõttel ehitati kultuurimaja, kauplus, pii-
mavastuvõtukoht, uus koolihoone. 
   Lipp on samuti ajaloolise väärtusega, pärit siit-

samast Tüki talust. Peretütar Hilda hoidis nõuka 
ajal kallist eset kušeti sisse ehitatud salapeidikus ja 
alles lapselaps sai selle välja tuua taasiseseisvunud 
Eestis. Nõukogude aeg tegi oma töö, praeguseks 
asub siinmail Nõuni küla. 
   Tore on tõdeda, et noortel on huvi oma kodu-

koha ajaloo vastu ja vanematel põlvkondadel on 
huvi sellest rääkida. Lõpetada võiks mõtteteraga 
– „Kuigi jõgi merre voolab, allika aset ta mäletab.“

NÕUNI NOORTEKLUBI

Palupera valla noormehe 
tublid tulemused!
2. märtsil toimusid Tehvandil Eesti meistrivõistlused 
M-16 ja M-18 vanuseklassidele suusahüpetes ja 
kahevõistluses. M-16 vanuseklassis võitis nii suus-
ahüpped kui ka kahevõistluse Nõuni küla noormees 
STEVER LIIVAMÄGI.

   Stever treenib Otepää Spordiklubis, osaleb Palu-
pera valla noortevolikogu töös ja on sportlikult väga 

aktiivne teistelgi aladel. 
Koduvald otsustas sel 
aastal teistkordseltki 
spordiklubi toetada, et 
panustada enam ja otse-
selt meie noorsportlase 
arendamisse. 
   Täname spordiklubi ja 

tublisid lapsevanemaid, 
sest ilma koduse toetuse 
ja panustamiseta ei ole 
noorte saavutused või-
malikud.

PALUPERA VALLAVALITSUS 
OSTAB KÜTTEPUID

Palupera vallavalitsus ja põhikool ostavad uueks 
kütteperioodiks lõhutud küttepuid (lepp), 50 cm 
pikad, kokku kuni 165 ruumimeetrit, kohaletoomi-
sega. 
Hind oluline lõpliku koguse määramisel. Puud 

kohale tuua hiljemalt 22. aprilliks 2013. 
   Lisaks otsepäringutele on oodatud pakkumused 

hiljemalt 25. 03. 2013 e-post palupera@palupera.
ee. 
   Esitada pakkuja rekvisiidid, ruumimeetri hind 

ning info käibemaksu lisandumise kohta.
   Info tel. 76 79 501, 5174740.

VÕETAKSE TÖÖLE 
RAAMATUKOGU JUHATAJA-
SOTSIAALTÖÖTAJA

Palupera vallavalitsus võtab tööle teotahtelise, hea 
suhtlemisoskusega ja abivalmis raamatukogu juha-
taja-sotsiaaltöötaja (0,5 + 0,5 kohta) Nõuni piir-
konda. Brutotöötasu kokku 611 eurot kuus.
   Eeldame raamatukogunduslikku või infoteadus-

likku haridust ja/või eelnevat kogemust sotsiaalalal. 
Vajalik isiklik sõiduauto ja juhiload, arvutioskus ja 
soov end täiendada. Soovitav kogemus projektijuh-
timises. Tööülesannete hulka kuulub ka maja kor-
rashoid. 
   Täiendav info tel 76 79 502, 76 79 501, e-post 

palupera@palupera.ee. CV koos haridust tõen-
dava dokumendi koopiaga saata hiljemalt 25. 03. 
2013 aadressil Palupera Vallavalitsus 67514 Valga-
maa Hellenurme.

Toimus 20. Palupera valla mälu-
mängu karikavõistluste 2. voor
Reedel, 1. märtsil kogunes Nõuni kultuurimajja 
13 võistkonda Lõuna Eestist 20. Palupera karika-
mängude 2. etapile. Ühtlasi on Palupera mälu-
mänguturniir ka Valgamaa MV meeskondlikus 
mõttespordis, kus Valgamaad esindab tänavu 7 
võistkonda. Mängujuhiks oli jällegi Tõnu Talve 
Tartust ja punktitabelit pidas Valdis Meos Palu-
pera koolist.
   Mäng kujunes vägagi kirglikuks, kus emotsi-

oonid ulatusid kohati lausa taevani. Teise vooru 
võitis veenva ülekaaluga Räpina valla Kuke talu, 
järgnesid väga tasavägiselt Valga Mälumän-
gu klubi Otepää ja Puka valla ees. Kaugele ei 
jäänud ka Sangaste võistkond. Vägagi visa võit-
luse pidasid maha Palupera kooli õpetajad ja õpi-
lased, millest seekord väljus võitjana õpetajate 
võistkond. Omavahelises väikses mõõduvõtmises 
on kahe vooru põhjal seis viigis. Intrigeeriv on 
seis Valgamaa MV raames, kus esimesel kolmel: 
Pukal, Otepääl ja Valgal on kogutud üpriski 
võrdne punktisumma. Viimane, 3. voor toimub 
22. märtsil, ja ikka Nõuni kultuurimajas.

KALEV LÕHMUS

Üks küsimus 2. voorust: 
Lillehammeri taliolümpialt 1994.a.kuulusid Eesti 

murdmasuusatamise koondisse meestest Andrus 
Veerpalu, Urmas Välbe, Taivo Kuus, Elmo Kassin 
ja Jaanus Teppan. Naistest Kristina Šmigun, Silja 
Suija, Piret Niglas ja Cristel Vahtra. Kui teatesõit 
kõrvale jätta, siis kes saavutasid nendel mängudel 
siin nimetatud meestest ja naistest parima individu-
aalkoha. (Meestest parima 16.koha ja naistest 22.)

Vastus: omlE nissaK (30 km Vabastiil) ja 
teriP salgiN (5 km klassikat)

8.-9. märtsil toimus Tallinnas Eesti Näituse messi-
keskuses kutsehariduse suursündmus Noor Meister 
2013. SA INNOVE abiga said messi külastada Val-
gamaalt kaks kooli: Palupera ja Keeni põhikool. 
Palupera koolist osalesid õppeekskursioonil 8. ja 
9. klassi õpilased. Üritusel toimusid kutsemeistri-
võistlused, õpetlikud töötoad, seminarid ja kutse-
haridusmess.
   9. klassi õpilased nentisid üksmeelselt, et see oli 

väga tore ja asjalik päev. Õpilased said rahulikult 
tutvuda väga paljude huvitavate erialadega, teiste 
hulgas ka sellistega, millest eelnevad teadmised 
puudusid, sest esindatud olid kõik kutseõppeasu-
tused ja tutvustati kõiki neis õpetatavaid eriala-
sid. Eriti sügava mulje jätsid meie noortele kutse-
võistlustel osalejad, kes oma erialal suutsid võistel-
da väga professionaalselt, kuigi tegelikult seda ala 
alles õpivad. Enamik õpilastest mõistis kutsevõistlu-
si jälgides ja võistlejate häid tööoskusi imetledes, et 
õpitaval alal ongi vaja töötada nagu professionaal, 
et saavutada edu. Võistlustel sai jälgida 21 eriala 
kutseõppuri pingutusi. Teiste hulgas võistles plaa-

tijate hulgas ka Palupera põhikooli vilistlane Janek 
Lohk. Meie praeguste õpilaste arvates oli tore näha, 
et väikesest maakoolist tuleb noori, kes tahavad 
pürgida kõrgetele saavutustele.
   Hea oli nende arvates ka see, et võimalik oli ves-

telda ja esitada küsimusi huvi pakkuvate erialade 
kohta, sest aega oli piisavalt. Mitmed täitsid Raja-
leidja kohvikus kutsesobivustesti, mille kaudu said 
varem koolis täidetud testidele veel lisaks teadmisi 
oma oskustest ja sobivusest ühele või teisele erialale.
   Nauditi meelelahutusprogrammi esinejaid, ei 

puudunud ka suurlinlikud seiklused. Nimelt kaotas 
üks 8. klassi õpilane oma rahakoti koos dokumenti-
de ja rahaga. Tore on tõdeda, et ausus on maailmas 
veel täiesti olemas ja rahakott kõige selles sisalduva-
ga oli toodud valvelauda. Suur tänu ausale leidjale.
   Palju tänu ka SA INNOVELE, kes meile sellise 

toreda sõidu korraldas.

Palupera põhikooli 9. klassi õpilased Teele Tamm, 
Marlene Bandis, Kristel Alatalo, Kaisa Hallika, Artur 

Lõhmus, Andres Anton, Kris Käos ja Martin Vaerand

Lubame õppida meistritelt

Rahvakalendripäev KEVADPÜHAD VAPRAMÄEL
väikelastega peredele
24. märtsil kell 11.00. 
• Tutvume kevadpühade kommetega,
• otsime lihavõttejänese poolt peidetud üllatust,
• mängime kevadpühadega seotud mänge,
• meisterdame endale mälestuseks meene.
   Koguneme kell 10.45-11.00 Vapramäe loodusma-
ja juurde. Toimub ka väike matk metsas, riietuge 
ilmale vastavalt. Kestvus 2-3 tundi.
Osalemiseks vajalik registreerimine triinu@vvvs.
ee või 5254172 Triinu.
Toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaü-
henduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.

VAPRAMÄE-VELLAVERE-VITIPALU SA 
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Puka valla tegemistest 2012. aastal

Puka Perearstikeskus

Puka alevikus Kooli tn 3, tel 769 2142, 5615 9193   
Esmasp.  8.00-12.00 Anželika Kovešnikova
Teisip.    10.00-12.00 Anželika Kovešnikova
Kolmap.   9.00-13.00  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.

Laste tantsupidu „Meie päev“

Nagu viimastel aastatel tavaks, pean alustama 
sellest, et meie kavatsustele ja võimaluste-
le on piirangu seadnud rahaline, pehmelt 

öeldes tagasihoidlik eelarve ja et midagi korrasta-
da või uut rajada saab ainult projektidest taotletud 
rahaga. Loomulikult tuleb ise tasuda omaosaluse 
eest projektis, kuid on väga suur abi, kui näiteks 
85% kuludest saab abi korras.
   Kindlasti ei käi projektist abi taotlemine selliselt, 

et kirjuta paber valmis, tee piiks-piiks ja raha tuleb. 
Taotlusprojekti koostamine on tavaliselt võib-olla 
kolmandik kogu projektiga seotud tegevustest ning 
projekti elluviimine vastavalt nõuetele ja aruand-
luse esitamine kaks kolmandikku tööst. Selgitan 
seda, et ka kõrvaltvaatajad mõistaksid, kui palju 
tööd ja tegemist tähendab projekti abil millegi val-
mimine. Usun,et inimesed, kes seda tööd teevad, 
väärivad igati tunnustust.
   Pean rõõmuga ütlema, et tublisid inimesi meil 

on ja 2012. aastal valmisid paljud vajalikud objek-
tid. Kuigatsis lõpetati külamaja remondi kolmas 
etapp, mis hõlmas peamiselt hoone väliskülje kor-
rastamist ning remonti. Teadaolevalt on tegemist 
muinsuskaitsealuse objektiga ja sellest tulenevalt 
tuli kasutada varasemal ajal kasutusel olnud ehi-
tusmaterjale ning töövõtteid. Ka hoone värvitoonid 
määrati muinsuskaitse ekspertide abiga. Loomuli-
kult muutis kõik see tööd keerulisemaks ja kalli-
maks. Tunnistagem, et tulemus rõõmustab silma 
ning  inimesed, kes ei ole ammu Kuigatsis käinud, 
saavad näha ühte kena maja, mille remonttööd 
teostas Raidmar Ehitus OÜ.
   Valmis ka Kuigatsi järve kaldal asuv külaplats. 

Tänaseks on puhastatud järv settest, rajatud tasan-
datud muruväljak, ehitatud lehtla, paigutatud sor-
teerimisvõimalusega prügikastid ning paigaldatud 
istepingid. On loodud ilus paik puhkamiseks ja 
kooskäimiseks. Sellega pole ideed Kuigatsis lõp-
penud, vaid juba mõlgutatakse mõttes uusi plaane. 
Siinkohal tuleb jälle kiita Kuigatsi külaseltsi juht-
konda ja Õnne Paimret. Mitmed inimesed kutsu-
vadki teda juba Kuigatsi Õnneks.
   Nagu mäletate, lõppesid 2012. aasta alguseks 

ulatuslikud remonttööd Aakre rahvamajas. Tehti 
kõik hoone korrastamiseks vajalikud ehitustööd 
väljaspool maja: katusekatte vahetus, välisseinte 
soojustamine ning viimistlemine ja lisaks paigalda-
ti uued uksed ning aknad. See on andnud hoonele 
uue ja ilusa ilme. Katusekate vahetati hasartmän-
gust laekunud vahenditest ning aknad ja uksed 
CO² kvootide müügist saadud rahaga. 
   Tööde järg oli jõudnud hoone sisemusse. Tänu 

heale koostööle Riigi Kinnisvara ASga sai 2012. 
a CO² kvootide müügist saadud rahaga vahetatud 
Aakre rahvamajas sisevalgustid ja juhtmed. Pai-
galdati kaasaegsed ja palju säästlikumad valgustid, 
mis annavad rohkem valgust. Lisaks annab kokku-
hoidu valgustussüsteemi parem ning optimaalsem 
reguleerimise võimalus. Eriti teretulnud on elektri 
kokkuhoid just praeguste elektrihindade juures. 
Loodame ehitustöid peatselt Aakre rahvamajas 
jätkata.
   Projekte ja töid Aakre rahvamajas on juhtinud 

Aleksander Sven Esse. Tema koostatud projekt tõi 
möödunud aastal ka Puka Kunstikoolile täiendust 
õppevahendite kaasajastamisel. Osteti projektor, 
mis võimaldab arvutis kujutatut näidata seinal. 
Vajadus sellise vahendi järele oli juba mõnda aega, 
nüüd on see tegevusse rakendatud.
   Oluline samm spordi ja kehakultuuriga tege-

lejatele nii koolis kui ka väljaspool kooli oli 2012. 
aastal sisespordikompleksi ja jõusaali valmimine 
Puka Keskkoolis. Kompleks koosneb jooksura-
jast, kaugushüppepaigast, jõusaalist, peeglisaalist 
ja riideruumist koos pesemisvõimalusega. Sellega 
jõudsid Puka kooli ja vallaelanike sportimisvõi-
malused nõukogudeajast kaasaega. Pikka aega 
oodatud ja kavandatud kompleksi on kasutajad 
hästi vastu võtnud ning see on  kiidusõnu pälvi-
nud.
   Teadmiseks: jõusaal on avatud kolm päeva 

nädalas esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel 
kõigile soovijatele alates kella 18st.
   Päris mahukad tööd tehti 2012. aastal veeva-

rustussüsteemide ja kanalisatsiooni korrastamisel. 

Remonditi Puka Keskkooli kanalisatsioonitrassi 
osa, mis ei töötanud juba nõukogudeajast.
    Komsi külas paigaldati uued joogivee puhas-

tamise seadmed. Ligikaudu 10 aastat töötanud 
seadmed põhjustasid sagedasi häireid ega taganud 
nõuetele vastavat joogivett. Nüüdseks tuleb puur-
kaevust tervisekaitse nõuetele vastav vesi, kuid 
kraanist nõuetele vastava joogivee saamiseks on 
vajalik majades vahetada sisetorustik. Rohkete 
veeproovide võtmise tulemusena on selgunud, et 
just korterite ja majade sees paiknevas torustikus 
seisab vesi kõige kauem ja seega võib vana torustik 
joogivett ka tugevasti mõjutada.
   Puka alevikus renoveeriti täielikult Ääre tn 

puurkaev ja uuendati osa Ääre tn veetrassist. 
Trasside korrastamine on aidanud oluliselt vähen-
dada lekkeid trassis ning muuta optimaalsemaks 
kulusid. Näiteks on tuua Puka Keskkooli veetrassi 
uuendamine, millega langes vee tarbimine päevas 
rohkem kui 25%. Uus, rekonstrueeritud pumba-
maja aitab oluliselt kaasa Ääre tänava elanike joo-
givee kvaliteedi parandamisele. Ka veeprojektide-
ga on tegelenud A.S.Esse ning tööd tegi AS RST 
Valga.
   Lõpetuseks lisan, et rahaliselt tagasihoidliku 

eelarve tingimustes on siiski õnnestunud palju 
vajalikke töid teha. Kehtib vanasõna: kes teeb, see 
jõuab. Kirumine ja hädaldamine ning näpuga näi-
tamine ei ole kunagi kedagi aidanud. 
   Suur tänu kõigile, kes on võtnud elu vallas oma 

südameasjaks!
vallavanem HEIKKI KADAJA

9. juulil toimub Rakvere lauluväljakul eelkooliealiste laste tantsupidu “Meie päev”. Lapsi esineb seal kokku  ligi 
900 ja ka Puka lasteaia “Põngerjate” rühma lapsed on võtnud nõuks osaleda. 
   Selle õppeaasta sügisest käivad meie rühma lapsed igal neljapäeval rahvamajas loovtantsu ringis. Juhendab 

noor ja särtsakas Kaija Kõiv. Lastele väga meeldib, tehakse huvitavaid tantse ja mänge. Palju saavad nad  ka ise 
kaasa ning välja mõelda, kuidas ühe või teise muusika saatel liikuda ja tegutseda. “Sipsikute” rühma vanemad 
lapsed tundsid ka tantsimise vastu huvi ja nii nad osalevadki koos meiega tantsuringis ja ka tantsupeol.
   Kaija hakkabki meid selleks tantsupeoks ette valmistama – mõtleb välja tantsud ja õpetab need meile selgeks. 

Esialgsetel andmetel on meie lasteaed ainus, kes Valga maakonnast esineb. Kuna peol tuleb maakonnast osale-
jatel ette kanda üks tantsuosa, siis peame meie seda üksinda tegema, juhul kui ükski teine maakonna lasteaeda-
dest ei oavalda soovi sellel peol osalemiseks. Alguses tundus pisut hirmutav, aga nüüd oleme mõttega harjunud  
ja asume hoolega ning Kaija ettevalmistuse ja abiga tantse õppima. Kuidas need asjad meil kulgevad, anname 
edaspidi teada.

MILVI REBANE

PUKA RAHVAMAJAS

22. märtsil kell 19.00

EVALD RAIDMA 
juubelikontsert

Esinevad Evaldi õpilased, juhendata-
vad kollektiivid, sõbrad ning ansamblid 

Fix ja Kuldne Trio.

Pääse 3 €.

Puka Vallavolikogus

 Toimus Puka valla 2013. aasta eelarve teine luge-
mine
 Kinnitati Puka valla jäätmevaldajate registri asu-

tamine ja registri pidamise kord 
 OÜ Nor-Est Wood esitas maavanemale kinnisasja 

omandamise loataotluse Valga maakonnas Puka vallas 
Kibena külas asuva Oti kinnistu (registriosa number 
2018040, katastritunnus 60802:003:1970, pindala 22,15 
ha) kohta. Puka Vallavolikogu on seisukohal, et eelpoolni-
metatud kinnistu üleandmine Osaühingule Nor-Est Wood 
ei ole vastuolus kohaliku omavalitsuse avalike huvidega 
ja ei takista Puka vallavalitsusel seadusega antud ülesan-
nete täitmist ning toetab maavanema poolt Osaühingule 
Nor-Est Wood eelpooltoodud kinnistu omandamiseks loa 
andmist.
 Kehtestati muudetud Puka valla arengukavas aas-

tateks 2003-2019.
 Muudeti Puka valla eelarvestrateegiat.
 Riigivara erastamise käigus ostis AS Valga Gomab 

Mööbel osaliselt RAS-ile Valga Mööbel kuulunud vara, 
sealhulgas ka puurkaevu koos veetootmisjaamaga. Senini 
on Tööstuse ja Ebumäe tänava piirkonna elanikud tar-
binud nende poolt toodetavat vett. Valga Gomab Mööbel 
on Puka Vallavalitsust teavitanud, et soovib lõpetada 
elanikkonnale vee müümise. Käesoleva aasta algul kat-
kestaski AS Valga Gomab Mööbel ühepoolselt mõneks 
päevaks elanikele vee tootmise. Otsustati taotleda Puka 
valla munitsipaalomandisse Puka alevikus asuvate 
katastriüksuste, Ebumäe tn 2 (60803:001:0740), Ebumäe 
tn 4 (60803:001:1370), Oja (60803:001:1960), Tööstuse tn 
11(60803:001:2150), Tööstuse tn 13 (katastriüksus moo-
dustamisel), Ritsametsa (60803:001:2050) ja Riigi reserv-
maa piiriettepanek AT0804280897, vahemikus asuvat jät-
kuvalt riigi maad, suurusega ca 0,4 ha. Puka Vallavalitsus 
kavandab nimetatud maale rajada veetootmisjaama ning 
puurkaevu, mille juures on kaitsevöönd on ca 1300 m2. 

 2007. aastal võttis Puka Vallavalitsus laenu Puka 
Rahvamaja rekonstrueerimiseks ja vabaõhulava ehita-
miseks. Nõusolek laenu tagasimaksmiseks määrati kuni 
10 aastat. Volikogu nõustus laenutähtaja pikendamisega 
kuni kaheks aastaks.

Puka Vallavalitsuses 
veebruaris:

 Nõustuti ehitusloa väljastamisega Aakre külas 
Koolitalu kinnistul asuva elamu rekonstrueerimiseks.
 Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
 Kooskõlastati Eesti Töötukassa poolt ettevõtluse alus-

tamise toetuse andmine ühele isikule videotoodete ja -
teenuste pakkumise ja teisele massaažiteenuse osutamise 
alustamiseks.
 Nõustuti ühe võlgniku suhtes algatatud täitemenetluse 

lõpetamisega seoses tema surmaga.
 Pikendati avaliku kasutuse lepingut Aakre 

Külaseltsinguga “Nobenäpp” Aakre rahvamajas asu-
vate endiste raamatukogu ruumide kasutamiseks 7 aasta 
võrra.

 Nõustuti Rebaste külas asuva Jülsi B katastriük-
suse jagamisega neljaks iseseisvals katastriüksuseks: 
Jülsipõllu, Jülsimäe ja Jülsimetsa, sihtotstarbega maa-
tulundusmaa ja Jülsi-Markse-Tooma tee, sihtotstarbega 
transpordimaa.

 Kooskõlastati Tamme Grill OÜ tegevus toitlustus-
teenuse osutamiseks Puka valla territooriumil.

AMETLIK INFO

Vabariigi aastapäev Pukas

Tänavu möödus 95 aastat Eesti Vabariigi väljakuulu-
tamisest, mis vääris tavapärasest enam tähelepanu 
ning oli sissejuhatuseks viie aasta pärast toimuvale 
Eesti Vabariigi 100. juubeliaasta tähistamisele. 2013. 
aasta on pühendatud Eesti kultuuripärandi hoidmi-
sele.  
   Puka rahvamajas tähistati aastapäeva piduliku 
kontserdiga, kus esinesid meie noored solistid Sille 
Lõõndre juhendamisel, eakate tantsurühm Voki-
ratas, tantsud õpetas selgeks Vaike Eiche, nais- ja 
meesansambel ning segakoor U-Tuur, juhendajaks 
Evald Raidma, kolme valla Puka-Tõlliste-Sangaste 
ühendkoor Margit Aigro juhendamisel ja solistina 
Evald Raidma. Vaheklippideks oli laste ütlused ja 
arvamused, milline on ning peaks olema kodu, elu 
ja meie president.
   Aastatega on kujunenud koostöö Tõlliste rahva-
ga, et kontsert toimub mõlemas vallas ja sel aastal 
lõpetasime oma esinemised Tsirguliina rahvamajas. 
Õhtu lõppedes oli võimalus istuda kohvilauas ja kel 
lusti, võis tantsu lüüa. 
   Täname esinejaid ja nende juhendajaid ilusa kont-
serdi eest ja bussijuht Reinu, kes sõidutas taidlejad 
hilisõhtul tagasi koju. 

Rahvamaja juhataja

Detailplaneeringute algatamine:

1) Algatati Puka vallas Kesksalu ja Tagasalu kinnistute detailplaneering eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata 
ehitusõigus elamu, abihoone, sauna ning neid teenindavate rajatiste ehitamiseks. Detailplaneeringu koostamise algata-
mise ettepaneku tegi Vambola Sipelgas eesmärgiga määrata planeeringualale ehitusõigus elamu, sauna ja abihoone 
ning neid teenindavate rajatiste ehitamiseks. 
   Kesksalu (kat tun 60802:003:1334), pindalaga 4,1 ha ja Tagasalu (kat.tunnus 60802:003:1335), pindalaga 6,31 ha. Planeeritav 
ala pindala kokku 10,41 ha, maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistud on hoonestamata.
   Planeeritav ala asub Puka valla üldplaneeringu kaardil määratletud nn „valgel alal“ ning ehitustegevusel tuleb lähtuda 
üldplaneeringus toodud ehitamise põhimõtetest hajaasustuses, kui vald konkreetse ehituskrundi puhul ei määra teisiti. 
Hoonestusalad määratletakse planeerimismenetluse käigus. 

2) Algatati Salunuki, Salukalda, Salusoo, Saluraie, Saluoru, Salumäe, Salupõllu kinnistute detailplaneering eesmär-
giga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus elamu, abihoone, sauna ning neid teenindavate rajatiste ehitamiseks.
   Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepaneku tegi Ake Andresoo eesmärgiga määrata planeeringualale ehi-
tusõigus elamu, sauna ja abihoone ning neid teenindavate rajatiste ehitamiseks. 
   Salumäe kinnistu (kat tun 60802:003:2022) pindalaga 4,2 ha; Salupõllu kinnistu (kat tun 60802:003:2023), pindalaga 
3,47 ha; Salukalda kinnistu (kat tun 60802:003:1337), pindalaga 3,23 ha; Saluoru kinnistu (kat tun 60802:003:2021), pin-
dalaga 3,96 ha; Salusoo kinnistu (kat tun 60802:003:1338), pindalaga 4,43 ha; Saluraie kinnistu (kat tun 60802:003:1339), 
pindalaga 3,82 ha; Salunuki kinnistu (kat tun 60802:003:1336) pindalaga 4,65 ha. Planeeritav ala pindala kokku 27,76 ha, 
maakasutuse sihtotstarve on maatulundusmaa. Kinnistud on hoonestamata.
   Planeeritav ala asub Puka valla üldplaneeringu kaardil määratletud nn „valgel alal“ ning ehitustegevusel tuleb lähtuda 
üldplaneeringus toodud ehitamise põhimõtetest hajaasustuses, kui vald  konkreetse ehituskrundi puhul ei määra teisiti. 
Hoonestusalad määratletakse planeerimismenetluse käigus.

DETAILPLANEERINGUD

Kuigatsi külamaja
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Suusaveerand 
Keeni koolis

20. veebruaril külastas Keeni kooli AHHAA kee-
miateater. Tegemist oli „Loodussõbralik kool“ 
vaheauhinnaga, mille meie õpilased võitsid tubli 
osalemisega selles projektis. Ligi tunniajalises eten-
duses tehti efektseid katseid ning räägiti ja küsiti 
õpilastelt keemaiga seonduvaid küsimusi. Ka õpi-
lased ise said toimuvas aktiivselt osaleda ja avalda-
da arvamust võimalike katsetulemuste kohta. 
   Lisaks teadusteatrile olid külas ka Eesti Pan-

dipakendi esindajad, kes andsid meie koolile üle 
võidetud korvpallid. Toimus viktoriin, kus õpilased 
said näidata pandipakendi süsteemi kohta käivaid 
teadmisi ja võitsid samas ka mitmeid toredaid 
auhindu.
   Praeguse seisuga juhib meie kool väikekoolide 

hulgas kogumiskampaaniat. See annab lootust, 
et võime kevadel võita ka projekti lõppauhinna, 
milleks on Eesti Pandipakendi poolt korraldatav 
spordipäev koos Eesti spordiässade ja ekstree-
msportalastega. Loodame, et meie pingutus 
kannab vilja ja auhind on meie. Seniks soovime 
jõudu pakendite kogumisel ja ühtlasi täname veel-
kord kõiki aktiivseid osalejaid!

RINGO SAAR, Keeni Põhikool

Keemiateater koolis

Tänavune talv on võimaldanud kõikidel, 
kel vähegi huvi suusatamise vastu, korraks 
suusad alla saada ja sõitu nautida. Sama 

oleme teinud ka meie. Enamus 3. veerandi tund-
idest on toimunud õues. Suur-suur tänu lastevane-
matele, kes on muretsenud oma lastele suusad. Meie 
lastest 95%l on oma varustus ja need, kel seda ei 
ole, on saanud kasutada kooli varustust. Suusavee-
rand lõpeb matkaga Kekkose rajal.
   Lisaks murdmaasuusatamisele oleme mitmel 

korral käinud sõitmas Kuutsemäel. See on väga 
hea vaheldus. Paljud õpilased ei ole üldse teadli-
kud, et selline tore suusakeskus on kodu lähedal 
olemas. Loodame, et sealt saadud pisik kandub 
edasi vanematele ja tulevikus harrastatakse koos 
mäest liuglemist.
   Väga suur tänu vanematele, kes on leidnud või-

maluse osta lastele suusavarustuse, tänu vanema-
tele, kes on toetanud transpordiga Kuutsemäele 
ja tagasi. Palju tänu vanematele, kes on aidanud 
parendada meie kooli suusabaasi.

Keeni kooli kehalise kasvatuse õpetajad

Tänavu on Sangaste valla lastel võimalik taotleda 
nn. “soodustuusikuid” Valgamaal Hummuli vallas 
Puide külas asuvasse Uue Peedu Noortelaagrisse. 
Meile on eraldatud 5 kohta 3.-8.08.2013 toimuvasse 
vahetusse. Tuusiku hind on 58,20 eurot ehk umbes 
910 krooni (täishind 1877 kr) ning oodatud on kõik 
põhikooliealised lapsed (kõige paremini sobivad 
tegevused 2.-6. klassi lastele). 
   Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga. 
Perel lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse ja 
tagasi ning lapse taskuraha. Täiendavat infot laagri 
kohta saab internetist aadressilt www.peedu.ee. 
   Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata, 
palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha 
saamiseks hiljemalt 14. aprilliks. Juhul, kui selleks 
ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad kohad laia-
lijagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldusi on 
rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus valiku ja 
annab lapsevanematele otsusest teada hiljemalt 10. 
maiks. 
   Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja 
nimi ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel 
telefoninumber) ning andmed lapse kohta, kellele 
laagrikohta taotletakse (lapse nimi, vanus, kool ja 
klass). Avalduse alla kirjutada esitamise kuupäev ja 
avaldaja allkiri. 
   Juhul, kui taotlete laagritasu maksmiseks vallava-
litsuse toetust, tuleb avaldusele lisada ka andmed 
pere sissetuleku kohta. 

PILLE SIKK, sotsiaalinspektor

Soodustusega lastelaagrikohad 
Sangaste valla lastele 2013. 
aasta suvel

SÜNNID

Perit Ilves       2. veebruaril

Kevadvaheaeg SVANKis
15.03. R Avatud kella 14-20ni
16.03. L Disko Sangaste Seltsimajas.
18.03. E Avatud 12-18:00 külas Urvaste Noortekes-
kuse noored!
19.03. T Planeeritud väljasõit!
20.03. K Avatud 12-19:00 Filmiõhtu!
21.03. N Avatud 11-14:00
22.03. R Avatud 14-20:00
23.03. L Suletud

Täpsem info facebookis: Keeni Noortekeskus 
SVANK või noortekeskuse kodulehelt: 
http://sangastevv.ee/svank/

Neljapäeval, 14. veebruaril tähistati Keeni 
koolis sõbrapäeva. Traditsiooniliselt kor-
raldab sõbrapäeva 8. klass.

   Sel aastal oli sõbrapäev eelnevatest erinev selle 
poolest, et üks päev enne sõbrapäeva valmistati 
üheskoos sõbrapäeva kaarte ja abistajateks olid 

Sõbrapäev Keeni Põhikoolis

Valentinipäevadisko Sangaste 
Seltsimajas pakkus lõbusaid 
elamusi!
15. veebruaril toimus Sangaste Seltsimajas 
Valentinipäevadisko. Noortel oli võimalik lisaks 
tantsimisele ka teha koos sõbraga vahvaid pilte ning 
mängida mänge. Mängus “Minu sõber suudab” 
said katsumusrikkas võistluses 4 paari seast võidu 
Janely Käärik ja Grete Vällo. Selgitati välja ka Lim-
bo-Kunn ja Limbo-Kuninganna, kelleks olid Taavi 
Jaaksoo ja Eliise Aamer.
   Täname: Egle Praosk, Marjana Lehepuu ning 
tublid vabatahtlikud noored, kes aitasid seltsimaja 
kaunistada !:)

Tublid Keeni kooli õppurid III 
õppeveerandil
Ainult hästi või väga hästi õppisid: Cätlyn Ereline, 
Henri Korbun, Silver Linde, Lella Pruuli 9. klassist; 
Alari Albrecht, Eleen Jääger, Angela Käärik, Taavi 
Tamm, Mehis Uibopuu 8. klassist; Timea-Helen 
Teder, Cathy Väärmaa 7. klassist;  Eliise Aamer, 
Janely Käärik, Kertu Otto, Laura Roio, Virge Uibu, 
Brandon Undrus, Grete Vällo 6. klassist; Ingeri Aer, 
Angela Häälme, Tambet Kuus, Kenert Künnapuu, 
Katariina Villemson 5. klassist; Kerle Juhkov,  Ralf 
Brait Lehepuu, Anette Luik, Annabel Milter, Anton 
Otrokov, Markus Zimbrot 4. klassist, Geelika  Elvet, 
Tervo Kuusmaa, Kristiina Linde, Margo Lääts, Larina 
Pikulova, Mart Saar, Mariana Salundi, 3. klassist; 
Rasmus Linde, Mariana Pikulova, Chris Roio, 
Marleen Saar, Catharina Undrus 2. klassist; Romet 
Aljas,  Kerte Juhkov, Erik Jääger, Signe Kuus, Renar 
Lepik, Dagmar Henriette Levin, Melina Luik, Henri 
Tamm 1. klassist. 

SAIMA TELL

Muret tundma sa ei pea!
Särab viisnurk punane
Otse meie aknasse!“

Nii kõlavad read ühes punavõimu-iroonilises 
nõukaaegses EÜE laulus. Kuna nii mõnigi 
tollane komsomolijuht tüürib ka praegu 

Eesti elu ja ka euro eduraporteid aina tuleb ülalt-
poolt, on selle laulu irooniline skelett aktuaalne 
ka nüüd. 
   Aga mitte see pole just see, millest rääkida 

tahan. Hoopis sellest, kuidas ka tegelikult meie 
mail oleks hea ja mida selleks teha saaks. Haldus-
reformi jutud on taas ministri huulil ja riigiamet-
niku südames. Eks ta ole! Sealhulgas peame ka 
meie siin sellest puudutatud saama ja mõtlema, 
kuidas vajalikku paremini läbi viia.
   Avalikust mulinast loeb välja vaid seda, et 

reformi on vaja, kuna ,,väiksed vallad ei tule 
toime“ ja raha valitsemiskuludelt justnagu hoitak-
se pärast liitmistehteid tohutult kokku. Kui teada 
aga arve ja pisut arvutada, siis ei näe sellest küll 
metsikut imesiirupit kokkuhoiuks. Sest iga tsent-
raliseerimine sööb kokkuhoitu varem-hiljem ja 
nõuab pigem varasemast enam. 
   Haldusreform on tegelikult vägagi vajalik! Aga 

mitte nendel põhjustel, mida valitsejate poolt välja 
öeldakse. Reform on vajalik, sest inimeste liikumi-
ne, elu ja töö on oluliselt erinevam, kui 20 aastat 
tagasi. Inimene liigub rohkem ja töötab palju ka 
mujal, tihti hoopis välismaal. Palju funktsioone 
käib läbi interneti. Meie maksusüsteem, maksu-
tulude jagamine ja haldamise põhimõtted on aga 
samad, mis olid riiki taasluues 20 aastat tagasi. 
Just nagu merel – tuul on ammu pööranud, aga 
tüürimees tahab ikka külgtuules sama kiiresti 
edasi saada, nagu oli pärituulega. Seejuures sõi-
mates paati ja purjeid, pööramata tähelepanu 
vajadusele muutunud oludes kurssi muuta.
   Reform on vajalik, sest kogukondade demo-

graafiline olukord on erinevalt halb ja toimub suur 

,,Aga meie maal on hea...

väljaränne nii siseriiklikus mastaabis kui ka riigist 
välja. Haldusreformi vajadus on aga üks väiksem 
osa suurest riigireformi vajadusest. Vaadakem 
kasvõi seda, et see mass kontrolli ja kontrolli-
kontrolli ja kontrolli järelkontrolli ametnikke, kes 
on meile tekkinud euroraha abil ja selle nõudel! 
See mass ei ole võimeline ilma isamaalist ettevõt-
lust tühjaks imemata jätkama, kui eurorahade 
voog väheneb ja arveid tuleb hakata täies mahus 
ise maksma. Riigimudeli piltlik ,,kütusekulu“ on 
nagu 1970ndate USA autodel tänapäevaste naf-
tahindade juures. 
   Meie siin Otepää ümber oleme ju tegelikkuses 

üks suhteliselt ühetaoline ja lähedane kogukond 
ja eks see haldusühtesse heitmine varem-hiljem 
ka tuleb ühel või teisel kujul. See peab olema aga 
tehtud nii, et ükski küla ei tunneks end petetuna 
ja ükski piirkond ei käituks ülbelt üleolevana. Asi 
algab kokkulepetest ühinemisel ja nende täitmise 
tagatistest. Keegi ei tohiks end tunda ,,kotti pähe“ 
saanuna.
   Meie eesmärk oleks saada ühtlustatud ja 

tõhusam ühistransport, paindlik ja kodune koo-
livõrgustik ning ikka ja eelkõige ka paremad olud 
ettevõtjale, kes on ju see tegelik arvete maksja.
   Meie pensionär peab saama parema liiku-

misvõimaluse ja läbikäimise omavahel, lapsed 
paremad sportimisvõimalused, huviringid ja suht-
lemisringi, kui on pakkuda praegu. Ega reformi 
pole mõtet teha reformi pärast!
   Haldusreform meie kandis peab lähtuma 

kohalike inimeste huvidest, mitte teenima punkte 
poliitikutele ja ametnikele. Kui reformi saab nii 
teha, siis teeme selle ära varsti ning elu siin saab 
olema tõesti parem!

Kena kevadesse astumist!

KAIDO TAMBERG, Sangaste

23. märtsil kell 13.00
Sangaste seltsimajas

Tsirguliina näitetrupi esituses

OH SEDA ELU

Margus Oopkaup. Dramatiseering 
Ed.Vilde ,,Vigaste pruutide“ ainetel.
Lavastaja ja laulutekstide autor Anne 
Vanatoa.

Näiteseltskond: Elvi Täht, Agnes Saega, 
Kersti Kaljumäe, Renno Saega, Arne 
Nõmmik, Tiia Luht, Tiia Pärnik.

Pääse 3€

Sangaste on üks äraütlemata mõnus koht, kus 
töötada ja olla. Mul on siin olnud seitse tore-
dat tööaastat – olen hoitud ja kaitstud olnud. 

Ja see on väga hea tunne… 
   Olen püüdnud kultuurivankrit vedada nii hästi 

kui oskan ja see, mida teen, teen ikka kire ja süda-
mega. Teistmoodi minu arvates ei saagi ja ega ma 
oskaks ka. Ma usun, et see tunne on vastastikune. 
   Aitäh, hea Sangaste valla rahvas, et olete mind 

omaks võtnud ja lubanud enda keskel olla. Nüüd 
liigun edasi. Aprillist ei ole ma enam „kulturnik”, 
kuid Sangaste kanti jään ilmselt tegutsema ikkagi. 
   Elu läheb edasi ja ikka paremini. Arvan, et San-

gaste vallas on palju selliseid inimesi, kes hoolivad 
oma kodukohast, kes tahavad, et elu siin säiliks ja 
areneks. Ma väga loodan oma südames, et koda-
nikualgatus ja -julgus on siin tõusuteel, sest iga 
elaniku panus on väärtuslik ja oluline. 
   Hoidke oma kodukohta ja hoidke üksteist!

Teie „kulturnik” Merle

Sõbrad teiega on hea, 
aga elu samme seab…

hoolekogu liikmed. Samuti tutvus-
tati sõbrapäeva traditsioone. Saime 
teada väga huvitavaid asju. Näiteks 
seda, et Saudi-Araabias on sõbra-
päeva tähistamine keelatud, Jaa-
panis aga kingivad naised meestele 
šokolaadi. 
   Sõbrapäev kujunes väga mee-

leolukaks. Sellele andis vürtsi hoo-
lekogu poolt avatud kohvik, kus 
pakuti nii soolast kui ka magusat. 
Kohviku eesmärk oli koguda raha 
koolile karikakapi soetamiseks. 
Kohvikus pöörles ka õnneloos.
   Õpetajatele korraldati väga 

huvitav viktoriin, küsimused olid 
võetud erinevatest kooliõpikutest. Ringi liikusid 
kirjatuvid, korraldatud oli õnnepüük ja fotonurk.
   Aitäh ilusa päeva eest 8. klassile, nüüd me 

teame, et õige sõber on kullast kallim.

Keeni kooli 7. klass
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ELGI KÕIV
18.05.1941-06.03.2013

Kuidas küll süttivad-kustuvad tähed
õhus ja nimedes,

otsekui ohe Sa lendu lähed
liuglevas pimedas...

MARINA SINIMERI
23.05.1962-04.03.2013

Südamlik kaastunne Marjele kalli 
õe kaotuse puhul ja kõigile

 lähedastele
Otepää Postkontori pere

HELVI PÕLDMÄGI
07.07.1922-27.02.2013

VALDEKO ROGENBAUM
29.11.1945-05.03.2013

MARINA SINIMERI

Mälestame kallist koolikaaslast ja 
avaldame siirast kaastunnet 

lähedastele.

Otepää Keskkooli 53. lend

KALLE TEDER
21.01.1956-04.03.2013

Südamlik kaastunne Renatele 
lastega armsa abikaasa, isa ja 

vanaisa 

VELLO RAUDSEPA 
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Aino, Eda, 
Milvi ja Elve

Südamlik kaastunne Elvele perega 
kalli

isa
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää 
Kaubakeskusest.

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

ÜÜRILE anda keskküttega korter 
Otepääl ja Pukas, v.soodsalt. Oma-
nikult. 56 686 109

Ahju-pliidipuud soodsalt. 5257628

Müüa lõhutud küttepuud koos 
kohaleveoga. Tel. 5117109

Müüa metsakuiv kuusk, märg kask 
ning lepp 30 ja 50cm kohaletoomi-
sega. Tel 5056867

Müüa kuivad küttepuud pikkusega 
50 cm, segalehtpuud ja kask. Ko-
haletoomine kokkuleppel. Tel. 5184 
548, Andrus

Ostan vanaaegset suusavarustust, 
ka riietust. Tel 5333 1154

Müüa (või üürile anda) Otepääl, 
Kopli 7, 3.korrusel kaugküttega 
4-toaline korter (79 m²). Tel 5049 
071

KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

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

          - metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

HOIULAEN PANDILAENUD

LOMBARD

AUTOLAENUD

E - R

L

10 - 18

10 - 15

Elvas, Kesk tn 17, I korrusel

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

I ja II kvartalis
4. ja 18. märtsil
1. ja 15. aprillil
6. ja 20. mail
3. ja 17. juunil

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 ja II kvartalis
5. ja 19. märtsil
2. ja 16. aprillil
7. ja 21.mail
4. ja 18. juunil

Otepää 
Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

I ja II kvartalis
kell 12.30–16.30
12. ja 26. märtsil
9. ja 23. aprillil
14. ja 28. mail
11. ja 25. juunil

kell 13.30–17.30
5. ja 19. märtsil
2. ja 16. aprillil
7. ja 21. mail
4. ja 18. juunil

Oli kord kevad ja noorus,
mured, rõõmud ja töö,

nüüd üle mälestuste laotub
hääletu vaikus ja öö...

Mälestame head ja sõbralikku 
naabrimeest

VELLO RAUDSEPA
Sügav kaastunne Renatele ja 

lastele peredega abikaasa, isa ja 
vanaisa kaotuse puhul.

Üleaedsed Hiie ja Arno

Ei tulek ega minek ole meie endi teha,
vaid see, mis sinna vahele jääb...

Ja see on elavate mäletada.
(J.Viiding)

PEETER TOOMPERE

Meie pere jõuluõhtute oodatuimat 
külalist mälestavad tänumeeles 
kõik Virulombi 12 maja vanad ja 

noored.
Südamlik kaastunne kõigile 

lähedastele.

MAIT MÄND
13.07.1943-27.02.2013

PEETER TOOMPERE 
06.03.1934-05.03.2013

Sügavas leinas mälestame

PEETER TOOMPERET

Siiras kaastunne lahkunu lesele ja 
tütardele peredega.

Perek. Tallo

Siiras kaastunne Marjele perega õe

MARINA

kaotuse puhul.

Nuustaku naised

Vaikus ja rahu on sinuga
mälestused meiega...

Põlist piimandusveterani, head 
juhatajat

PEETER TOOMPERET
mälestavad kolleegid endisest 

Otepää piimatööstusest.
Siiras kaastunne Valvele ja lastele 

peredega.

Jäi tühjaks kodu, õu ja tuba
veel kaua heliseb seal mälestuste 

kaja...

VELLO RAUDSEPP
Südamlik kaastunne Renatele ja 

lastele peredega kalli abikaasa, isa 
ja vanaisa ootamatu kaotuse puhul.

Sõber Henno perekonnaga

Kallis Renate, Tiia ja Teet!
Siiras kaastunne kalli abikaasa, isa, 

äia ja vanaisa

VELLO RAUDSEPA
kaotuse puhul.

Marianne, Alar, ja Ülle peredega.

Südamlik kaastunne Marje Sepa 
perele kalli õe

MARIINA

kaotuse puhul.

Perekonnad Tämm, Sarvin ja Tiiu

Vaikses leinas langetame pea

Mälestame endist head töökaaslast

VALDEKO KALAJAS
Südamlik kaastunne tütrele,

 pojale, õele peredega ja 
elukaaslasele Tiiule.

Töökaaslased Vambola, Aavo, Kein, 
Karla, Harri, Heldur

Avaldame sügavat kaastunnet 
Renatele, Teedule, Tiiale kalli 

abikaasa ja isa 

VELLO RAUDSEPA 
kaotuse puhul.

Töökaaslased I silmkoest

Südamlik kaastunne Renatele 
lastega kalli abikaasa, isa ja vanaisa 

VELLO RAUDSEPA

kaotuse puhul.

Milvi, Jüri

Südamlik kaastunne Tiiule kalli 
elukaaslase

VALDEKO KALAJASE

kaotuse puhul.

Naabrinaine Kaie laste peredega

JÄRELEHÜÜE 

PEETER TOOMPERE
6.03.1934 – 5.03. 2013

ÜHE MEHE pikast eluteest võib kooruda kogu Eestile iseloomulik 
lugu, ja seda eelmisest sajandist praeguseni. Sellest said mõelda kõik 
leinajad, kes tulid 11. märtsil Tartusse ja nägid Peeter Toomperet tema 
viimsel puhkeasemel igaviku väraval.
   Peeter Toompere sündis Tihemetsa vallas Mustla külas Viljandi-

maal, kasvas 6lapselises peres, kus raske maatöö andis elatist ja võimal-
das lapsi koolitada. Elukoolituse andis vanemate eeskuju, kus argisesse 
maaellu tõid vaheldust pillimäng, laul ja laste kodused näitemängudki. 
   Peetri koolitee algas Abjast. Ent varsti seisid ees rasked mureküsi-

mused: Kuidas edasi, kui isa enam pole kõige ja kõigi eest seismas, kui 
sõna „küüditamine” külvas hirmu veel paljudesse eesti peredesse. Isa 
tembeldati kulakuks ja kadus aastateks „külmale maale”.
   Peeter otsustas isa eeskujul koolitada end põllumeheks, astus 

Olustvere tehnikumi. Selles koolis polnud aga nn rahvavaenlase pojal 
lubatud lõpuni käia. Peetril jätkus otsusekindlust leida uus võimalus, ta 
lõpetas Õisu tehnikumi. 35 aasta jooksul tõusis ta juhtivaks piimandu-
se spetsialistiks. Otepää võitööstust juhtides teenis siinne väikeettevõte 
kvaliteetse uudisjuustusordiga kiitust ja tunnustusi Eestist ja ka ülelii-
dulistelt ülevaatustelt.
   Otepääle tuli Peetri 5liikmeline pere 1969. aastal, koos pereema 

Valvega kasvatasid ja koolitasid siinses koolis oma kolm tütart. Reet, 
Riina ja Malle järgisid oma koduseid traditsioone ja avastasid sellest 
suurest sugupuust erilise kultuurihuvi. 
   Ei olnud siis selles peres ka vastuseisu, kui isa Peeter näpistas aega 

oma süvenevale teatritegemise huvile, mängis rahvateatris ühtekokku 
üle veerandsaja rolli, rändas ringreisidega läbi Eesti rahvamajade ja 
esines kutseliseski teatrites ning Soomes ja Rootsiski.
   Elus igati karastatuna ei ulatunud Peetrit väliselt kõigutama kõlavad 

kiitused ega lavaeluga kaasas käivad roosiokkadki.
   Peeter on kaasteeliste südamesse jäänud just otsusekindla sõnaga, 

kandva lavahäälega ja ausa otsütlemisega eesti mehena, keda nali ja 
naer maha ei jätnud ka esinemistel Rootsi Kuningriigis. Olgugi, et tal 
juba siis olid südamerohud igaks juhuks põuetaskus.

Endised ja praegused osalised Otepää Rahvateatrist hoiavad mäles-
tusi eelkäijast.
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Traditsioonilised linnaruumi haljastuselemendid on puud, põõsad, püsi- ja 
suvelilled. Kõige silmatorkavamad on puud. Korraliku kasvu ja inimkäelise 
sekkumiseta puud on elujõulised ning kauni võraga aastaringselt. 
   Tihti on nii, et istikut mulda pannes ei kujutata ette neid täiskasvanutena. 
Kümne või kahekümne aasta pärast avastatakse, et pisikesest puukesest 
on ootamatult saanud tülikas haljastuselement, mille oksad laiuvad nii 
akende kui ka uste ees.
   Otepää linna puid vaadeldes võib märgata mitmeid erinevaid lähenemis-
viise. Avalikus ruumis olevad puud on kas nudistatud, tehtud harvenduslõi-
kust või võimalusel lastud kasvada praktiliselt sekkumata.
   Reeglina on puud istutatud linnaliku keskkonna tasakaalustamiseks. 
Mõeldud nii õhusaaste vähendamiseks kui hoonetevahelise ala mahenda-
miseks. Küll aga ei mõju linnapildi tasakaalustajatena poolelusad puukön-

did.
   Otepää valla heakorra eeskiri ütleb, et heakorra nõuete tagamiseks 
on keelatud kahjustada haljasala, murukamarat ja lilli, vigastada, 
kahjustada või omavoliliselt raiuda puid ja põõsaid.
   Kahjuks alati ei lähtuta sellest eeskirjast ning kujundatakse oma-
voliliselt linnaruumi kuuluvaid puid. Eriti kahetsusväärne on olukord 
Piiri tänaval.
   Edaspidiste ebakõlade vältimiseks peaksime puude lõikused siiski 
kooskõlastama selliselt nagu heakorra eeskiri sätestab: „Otepää 
linnas või Otepää valla asulas asuva kinnistu ja ehitise omanik on 
kohustatud puu või põõsa (va viljapuu ja marjapõõsa) raieks ja 
hoolduslõikuseks taotlema luba vallavalitsuselt.“
   Head koostööd soovides Ülle Kübarsepp. Mob. 50 64 991.

Linna puud vajavad asjatundlikku lähenemist

Alates veebruarist töötab Otepää vallavalitsuses haljastusspetsialist 
Ülle Kübarsepp.
   Haljastusspetsialisti ülesanneteks on linna haljastuskontseptsiooni 
väljatöötamine ning elluviimine, korraldada töid haljasaladel, parkides, 
alleedel, mänguväljakutel ning muudel haljastust ja heakorda nõudvatel 

objektidel. Lisaks sellele osaleb haljastus-
spetsialist puude raievajaduse määramisel 
Otepää linnas ning korraldab lilletaimede ja 
istikute tellimist, istutamist ja hooldamist. 
Haljastusspetsialisti ülesandeks on tegeleda 
ka jäätmekäitluse probleemide lahendami-
sega Otepää vallas.

   Ülle Kübarsepp on lõpetanud Otepää Kesk-
kooli, 1980. aastal Eesti Põllumajanduse 
Akadeemia veterinaararsti erialal ja 2008. 
aastal Luua Metsanduskooli maastikuehitaja 
erialal. Ülle Kübarsepp on töötanud veteri-

naararstina Pühajärve sovhoosis ning haljastajana erinevates ettevõte-
tes, aastatel 2004-2008 olnud tegev Otepää haljastamisel. Ülle Kübar-
sepp on töötanud ajalehe „Valgamaalane“ reporterina.
   Kontaktandmed: e-post: Ulle.Kubarsepp@otepaa.ee, mob. 506 4991.

Otepää Vallavalitsuses töötab 
haljastusspetsialist

Otepää Vallavalitsuses saab tööd ehitusspetsialist 

Peamiseks tööülesandeks on 

ehitusalase tegevuse korraldamine Otepää vallas. 

Kandideerimise tähtaeg on 01.04.2013. 
Täiendav info: www.otepaa.ee ja 766 4810; 5303 3035.

Otepää Gümnaasium

võtab 2013/2014 õa konkursi korras tööle

füüsika õpetaja (põhikooli ja gümnaasiumi aste),
bioloogia-keemia õpetaja (gümnaasiumi aste),
psühholoog (0,5 ametikohta).

Tööle asumise aeg 01.09.2013.
Kandidaatidelt eeldame vastavust kvalifikatsiooninõuetele.
 Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad esitada 01. 
aprilliks 2013, aadressil Otepää Gümnaasium, Koolitare 5, 67403 OTEPÄÄ või 
kool@nuustaku.edu.ee. Info: 766 8242, direktor, 766 8241, juhiabi.

Kutsume kõiki huvilisi 23. märtsil kell 10.00 seminarile, 
kus esineb psühholoogialektor, kriisinõustaja ja sotsiaalteaduste 
magister Tiina Naarits-Linn.
  Seminari teemaks „Õpilase turvalisus koolis,“ käsitletak-
se järgmisi alateemasid:
- mis mõjutab õpilase turvalisuse taju,
- 13 tegurit koolist väljalangevuse ohu hindamisel,
- vanuselised ja soolised erinevused pingeolukorras käitumisel,
- kiusamine suhetes – kuidas ära tunda, pidurdada, lõpetada,
- praktilisi sekkumistehnikaid õpilase toetamisel.
   Osalema on oodatud kõik huvilised – lapsevanemad, vanavane-
mad, haridusasutuste töötajad, ametnikud jne.
   Seminar toimub Pühajärve põhikoolis ja on tasuta!

Laupäeval, 23. märtsil kell 12 toimub 

Otepää Talispordimuuseumis 

paarismälumäng Aarne Steinbachi mälestuseks.

Otepää valla meistrivõistlused talipüügis 

30. märtsil kell 10.00-13.00 Pühajärvel.
Registreerimine Pühajärve Rannahoone ees kell 9.00-9.45.
Autasustatakse parimaid nais-, mees- ja noorvõistlejaid.
Osavõtumaks: mehed, naised 3.- €, noored tasuta.
Info telefonil 50 67 240, e-mail aivo.meema@mail.ee.
Korraldaja: MTÜ Klubi „VOPS“

Lugupeetud ettevõtjad ja asutuste juhid!

Seoses Otepää vallas esmakordselt korraldatava malevasuvega 
ootame kontakteeruma ettevõtjaid ja asutusi, kellel on eeloleval 
suvel maleva noortele 7-10 päevaks tööd pakkuda. Oodatud on kõik 
pakkumised: põllumajandustööd, abitööd kaubandus- või teenin-
dusettevõttes, abitööd toitlustus- või majutusettevõttes, kontori-, 
haljastustööd jm. Malevas osalevad 13-23aastastest noortest koos-
nevad 10liikmelised töögrupid.
   Täpsed tingimused toimumise aja, ööbimise ja palga suhtes lepi-
takse kokku ettevõtjaga. Oma soovist andke teada 25. märtsiks 2013 
jana.rohumets@otepaa.ee või 53 48 43 91.

2. märtsil toimusid Tehvandil Eesti meistrivõistlused M-16 ja 
M-18 vanuseklassidele suusahüpetes ja kahevõistluses. M-16 
vanuseklassis võitis nii suusahüpped kui ka kahevõistluse 
Otepää Spordiklubi võistleja Stever Liivamägi. Teistest meie 
võistlejatest sai suusahüpetes pronksmedali Kenno Ruukel ja 
kahevõistluses Andres Aaliste.
   M-18 vanuseklassis võitis suusahüpped otepäälane Mihkel 
Oja. Haiguse tõttu ta kahevõistluses ei osalenud.
   Kuna suusaliidu reglement lubab sportlastel medalile kon-
kureerida ainult oma vanuseklassis, siis 13aastane Artti Aigro 
võistles väljaspool arvestust. Tema kolm hüpet kandusid 100 
meetri joonele. Nendest pikim (102 m) tähistab uut talvist Teh-
vandi suusahüppetrampliini rekordit.

Treener SILVER ELJAND

Otepääle 3 kulda ja Artti Airgolt 
Tehvandi hüppemäe rekord

6. aprillil Otepää kultuurikeskuses NOOR TALENT 2013
 
Talendikonkurss on Valgamaa lastele ja noortele vanuses 3-26 
eluaastat. Osalejatel tuleb esitada 1-3minuti pikkune kava, mille 
sisuks võib olla mistahes hobi, kaasasündinud anne, kodune 
meelistegevus jpm ehk kõik, milles noor on hea.
   Finaalkontsert on 6. aprillil kell 18. Pilet 1 euro. Osalemise ankeet 
ja info www.noortekeskus.otepaa.ee. Lisainfo Jana Rohumets, 53 
48 43 91 või jana.rohumets@otepaa.ee.

1. aprillil tähistab Otepää linn taas oma sünnipäeva. Nagu tavaks, 
toimub sel päeval kontsert. Tänavu aitavad seda päeva pidulikumaks 
teha Otepää Muusikakoolist võrsunud noored puhkpillimängijad Imre 
Leopard, Mait Peterson ja Magnus Leopard, kes täna jätkavad oma 
õpinguid Heino Elleri nimelises Tartu Muusikakoolis. Kuulda saab 
noorte mängijate mängu nii soolona, kui ka ansambli koosseisus. 
   Kontserdil on kaastegev H.Elleri nim Tartu Muusikakooli puhkpillior-
kester. Klaveri saadavad noori mängijaid Kadri-Ann Sumera ja Jaan 
Kapp.
   Kontsert algab Otepää Gümnaasiumis kell 18.00.

Otepää sünnipäeval kõlab puhkpillimuusika

23. jaanuaril toimus Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 
Koolitants 2013. Tänavune koolitants keskendub juhendajale, 
teemaks „Juhendaja fookuses“. Kohal oli palju tantsugruppe 
üle Valgamaa. 
   Osaleti kuues erinevas kategoorias: showtants, estraaditants, 
vabatants, lastetants, Eesti-teemaline tants, tänavatants ning 
koguni viies vanuseastmes. Sel aastal saatsime võistlustulle 
7.-9. klassi ja ka 4.-6. klassi tantsijad. Võistlustel osales ka 
Otepää Avatud Noortekeskuse Tantsugrupp FeelingGood rühm 
“Käbid” (7.-9. kl) tantsuga „Veri, higi ja pisarad“, juhendajaks ja 
tantsu autoriks Merit Nigula ning rühm DancingStars (4.-6. kl.), 
kelle juhendaja ja tantsu „Minu vabadus“autor on Laura Sööt. 
   Lavakostüümide ja meigi eest hoolitsesid Kirli Ilves ja Karin 
Matsalu. Enne lavale astumist oli tunda suurt pinget. Nii tantsi-
jad kui ka juhendajad muretsesid tantsusammude ja žürii arva-
muse pärast. Lõppkokkuvõttes läks kõik väga hästi. Nii uuemad 
kui ka vanemad liikmed said tunda lavanärvi ja võistluspinget 
ning täiendasid kõvasti esinemiskogemuste pagasit.
   25. veebruaril tehti teatavaks piirkondlikku vooru minejad. 
FeelingGoodi tantsijad pääsesid Võru Kultuurimajja Kannel 
piirkondlikusse vooru. Kutsume kõiki 17. märtsil kell 19 meie 
tantsijatele kaasa elama!

GRETA-MARIA KIVI

Tantsugrupp FeelingGood osaleb 
edukalt üle-eestilisel noorte 
tantsuvõistlusel Koolitants 2013

Otepää Mesinduse Seltsi õppe- ja teabepäev toimub 
6. aprillil kell 11 Otepää AMS majas (J.Hurda 5).

KEVADISED TÖÖD MESILAS

Info: A.Konts, 5650 9770, 7655 537

Lõuna-Eesti Erametsa OÜ 
ostab 

metsa-ja põllumaad.

tel. 50 72 544

www.erametsa.ee

Rebase talu puukool 
pakub

- Istikute ettetellimine
- Kevadine oksalõikus
- Taimede müük

Ahti Tiirmaa,
tel. 5286 605

www.rebasetalu.net


