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Pikk laud liidab Otepää turismiasjalisi
20. märtsil algas astronoomiline kevad ja talvepealinn
Otepää loovutas valitsemissaua kevadpealinnale Türile.
Sellest hoolimata pakub
ilmataat endiselt suurepärast
päikesepaistelist ja mõõdukate
külmakraadidega talveilma.

K

evade alguse päeval kogunesid
Sihtasutuse Otepää Turism (edaspidi SA OT) kutsel päikesest positiivselt häälestunud turismiasjalised
Villa Müllerbeckis. Kokku sai neid 30.
Laud, mille ümber istuti, kujunes ruumi
parameetrite tõttu vahvaks ning arvamusterikkaks pikaks lauaks. Siinkohal
veelkord suur aitäh kõigile, kes tulid ja
näitasid oma kohalolekuga, et Otepääl
toimuv läheb neile korda ja nad soovivad,
et nendega arvestataks.
Koosoleku päevateemad olid: kokkuvõte möödunud talvehooajast, brändikoolituse tulemi tutvustus, eelseisva
suvehooaja suurürituste kava ja järgmise
talvehooaja Talvefestival. Ajalehepinna
kokkuhoiu mõttes ei peatu ma kõikide
punktide juures, vaid toon välja kolm
rohkem ainest pakkunud teemad.
Projektijuht Ene Reedi andis põhjaliku ülevaate Otepää piirkonna ettevõtjate kolmepäevasest brändikoolitusest,
mille tulemusena selgus Otepää kui
spordikeskuse tähtsus ja tuntus. Sihtgrupiks on eelkõige kõik aktiivse ellusuhtumisega inimesed harrastussportlastest
tippsportlasteni.
Palve kõigile – ärge võtke seda sõnasõnalt. Bränd ei tähenda, et suunatakse
kõik tegevused ainult spordiga seondu-

vale. Kõik praegu olemasolevad tooted
saavad turunduse läbi spordi. See on
enda ehk Otepää identiteedi kujundamine ning kinnistamine. Me ei suuda
pakkuda kõigile kõike. Turunduse
kohalt on hea, kui Otepää piirkonna
ettevõtjad annavad edasi ühist sõnumit,
mida kannavad edasi piirkonda külastavad turistid – Otepää = Sport. Brändi
tulem ongi aluseks järgmise tegevuse
so. Otepää piirkonna turundusplaani
koostamisele. Kokkuvõttest selgus veel,
et tulevikus on oluline, et ettevõtjad ise
aitaksid rohkem kaasa piirkonna turundamisele. Ettekande kuulajad nõustusid
ja olid tulemiga rahul.
Üks meeli erutanud teema oli
Euroopa saunamaraton, mille toimumise tähtsust rõhutasid kõik. Toimumise aja suhtes olid mitmedki seda meelt,
et üritus võiks toimuda hiljem – märtsikuus hooaja lõpuüritusena. Tehti
ettepanek SA OTle, et nad viiksid läbi
küsitluse toimumisaja kohta. Tänaseks
on küsitlus läbi viidud. Tagasiside annab
põhjust koos ettevõtjatega alustada
saunamaratoni korraldajatega arutelu
ürituse toimumisaja teemal.
Pikka aega on olnud valupunktiks
infosulg ürituste korraldajate, ettevõtjate ja erinevate Otepää valla allasutuste vahel. Otepää vallavanema Merlin
Müüri sõnul on olukorra parendamiseks alustatud avaliku korra määruse
muutmist, sh. ka avalike ürituste korraldamine. Lauas istujatel oli sõnum valla
esindajatele, et määrus peab lihtsustama ja soodustama uute ürituste teket
ning läbiviimist.
Algselt pidi ümarlaual osalema
ka Rally Estonia majutusjuht Emilia
Kivimäe, kes kahjuks asjaolude kokkulangevuse tõttu ei saanud tulla. Emilia

Talendikonkurss “Noor Talent”
toimub homme
Otepää Avatud Noortekeskus korraldab 6. aprillil Otepää Kultuurikeskuses
konkursi “Noor Talent”. Üritus on kõigile noortele, kes millegi huvitava ja neile
endale meelepärasega tegelevad – olgu see siis loomulik anne, trennis õpitu, hobi
või kodune meelistegevus.
Talendivõistluselt osalevad Valga maakonna lapsed ja noored vanuses 3-26
aastat. Esituse pikkus on 1-3 minutit ja esitada võib kõike, milles osav ollakse.
Osalejad jagatakse vanuse järgi nelja rühma: 3-6a; 7-12a; 13-18a; 19+. Etteasteid
hindab žürii.
Eelvoor toimub 6. aprillil kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses. Finaal algab kell
19.00, kuhu pääsevad eelvoorust selgitatud parimad. Publik pääseb vaatama ainult
finaali, sissepääs pealtvaatajale on 1 €.
Konkurssi toetavad: Otepää Kultuurikeskus, Oti pubi, ööklubi Comeback,
GMP Clubhotel Pühajärve Restoran, SA Otepää Spordirajatised, Pühajärve Spa
& Puhkekeskus, Eesti Kultuurkapital.
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Otepää andis valitsemissaua üle Türile

andis oma sõnumi edasi e-mailis. Ta
viitab, et eelmistel aastatel on Rally
Estonia tähelepanu majutusasutuste
töö koordineerimisel olnud suunatud
pigem Otepää suurtele hotellidele. Sel
aastal on nad sihiks võtnud koostöö
elavdamise väiksemate majutusasutustega.
Tihti otsivad osalejad ning pealtvaatajad majutust ainult suurematest hotellidest ning kui on selgunud, et kõik sedalaadi majutusasutused on juba välja
müüdud, minnakse ürituse toimumise
kohast oluliselt kaugemale asuvasse
suurde hotelli. Samal ajal on aga väiksemates majutusasutustes, mis asuvad
ürituse toimumise koha vahetus läheduses, veel endiselt vabu kohti. Sellise
olukorra vältimiseks on korraldaja sel
aastal tsentraliseerinud majutuse broneerimise ka pealtvaatajatele.
Tsentraliseeritud süsteem võimaldab

ka väiksematele majutusasutustele maksimaalse täituvuse, toob endaga kaasa
kindluse arvete maksmisel ja loodetavasti ka uued rahulolevad püsikliendid.
Infokeskse süsteemi osas leiate Auto24
Rally Estonia kodulehelt www.rallyestonia.ee > Majutus. Plaanis on korraldada
19. aprillil kell 13.00 kohtumine väiksemate majutusasutuste juhtidega.
Lõpetuseks tegi heameelt, et kolmetunnises suhtlusringis olid põhirääkijateks ettevõtjad omavahel, mitte eestkõneleja.
SA OT tänab Villa Müllerbecki, kes
lahkesti lubas kasutada oma õdusat
seminariruumi. Kellel rohkem huvi toimunud ümarlaua ja brändikoolituse
kokkuvõtte kohta, palun saatke e-mail
aadressil turism@otepaa.ee või külastage Otepää turismiinfokeskust.
MARGO KRÜÜNVALD, SA Otepää Turism

Otepää linna sünnipäeval
sai kuulata puhkpillimuusikat ja süüa torti

20. märtsil algas kevad. Talvepealinna
Otepää esindus andis valitsemissaua kevadpealinnale Türile üle 23. märtsil. Türi
jääb kevadpealinnaks kuni astronoomilise
suve alguseni 21. juunil.
Türi kultuurimajas toimunud Murumoori vastuvõtule olid kutsutud ka teiste
teemapealinnade esindused. Otepää
esindus andis valitsemissaua üle Türi
vallavolikogu esimehele Raivo Pinkile ja
vallavanemale Pipi-Liis Siemannile.
„Talvepealinn Otepää on auga hoidnud
Eestimaa lumevarusid, meil toimusid
mitmed põnevad rahvusvahelised
suurüritused,“ sõnas Otepää vallavanem
Merlin Müür. „Täname kõiki, kes panustasid talveperioodi ürituste toimumisse
ja aitasid muuta talve nauditavaks nii
spordisõpradele kui ka kultuurilise meelelahutuse austajatele! “
MONIKA OTROKOVA

Uued revisjonikomisjoni liikmed valitakse
järgmisel istungil
Otepää vallavolikogu 21. märtsi istungil
otsustati avaldada umbusaldust revisjonikomisjoni esimehele Rein Vikardile ja
komisjoni aseesimehele Valdur Siilbekile.
Esitatud avaldustes on umbusalduse
põhjusena märgitud, et revisjonikomisjoni esimees ja aseesimees ei ole tegutsenud kooskõlas hea halduse tavaga.
Lähtudes seadusest, mis lubab maavanemal teostada järelevalvet maakonna
kohalike omavalitsusüksuste haldusaktide õiguspärasuse üle, algatas Valga
maavanem seoses nende umbusaldusavaldustega järelevalve.
Uued revisjonikomisjoni liikmed valitakse tõenäoliselt järgmisel vallavolikogu
istungil.
MONIKA OTROKOVA

Ootame kandidaate
Aasta ema nimetusele

JANA ROHUMETS

Euroopa Parlamendi saadik
Kristiina Ojuland Otepääl
2. aprillil külastas Euroopa Parlamendi saadik Kristiina Ojuland
Otepääd. Ta käis Otepää Gümnaasiumis (pildil) ja kohtus õpilastega
ühiskonnaõpetuse tunnis. Ojuland
rääkis õpilastele Euroopa Parlamendi tööst ja oma tegevusest Euroopa
Parlamendis.
Seejärel tutvus ta Otepää ettevõttega AS Parmet, mis toodab ripplaesüsteeme, fassaadikassette ning profiile.
Kristiina Ojulandi saatsid Otepää visiidil volikogu esimees Aivar Nigol, vallavanem Merlin Müür, riigikogulane Meelis Mälberg ja arendusjuht Harry Mägi.

Otepää linn tähistas 1. aprillil Otepää Gümnaasiumis oma 77. sünnipäeva. Otepää
linna- ja vallakodanikke tervitas vallavolikogu esimees Aivar Nigol.
Valgamaa Spordiliidu juht Rein Leppik andis kätte Valgamaa 2012. a spordi
auhinnad Otepää sportlastele, kellel polnud võimalik osaleda auhinnatseremoonial
18. jaanuaril. Rein Leppik andis Otepää vallale üle ka karika Valgamaa linnade ja
valdade talimängudel saavutatud teise koha eest.
Kontserdil esinesid Otepää Muusikakooli vilistlased, Heino Elleri nim. Tartu
Muusikakooli noored puhkpillimängijad Imre Leopard, Mait Peterson ja Magnus
Leopard Priit Sonni juhendamisel.
Kontserdil mängis Heino Elleri nimelise Tartu Muusikakooli puhkpilliorekester.
Klaveril saatis noori mängijaid Kadri-Ann Sumera.
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Otepää Naisselts koostöös Otepää Vallavalitsusega ootab 15. aprilliks ettepanekuid valla Aasta ema aunimetusele.
Aunimetuse eesmärk on väärtustada
ema ja emadust, tunnustada naise rolli
laste kasvatamisel. Aunimetus antakse
emadepäeva kontsertaktusel 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 Otepää vallas.
Ettepanekud esitada 15. aprilliks e-maili
aadressil: riitaaader@gmail.com või tuua
kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile.
Aasta ema statuudiga saab tutvuda
Otepää valla kodulehel http://www.otepaa.ee/omavalitsus/aukodanikud/
aasta-ema. Info: Riita Aader 5332 6679.

13. aprillil kell 14.00
Otepää Kultuurikeskuses
laulukonkurss

Otepää laululaps 2013.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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DETAILPLANEERINGUD

Otepää Vallavolikogus
21.03.2013
Otsustati avaldada umbusaldust Otepää Vallavolikogu
revisjonikomisjoni esimehele Rein Vikardile.
Otsustati avaldada umbusaldust Otepää Vallavolikogu
revisjonikomisjoni aseesimehele Valdur Siilbekile.
Otsustati taotleda Otepää valla munitsipaalomandisse Otepää vallas Tõutsi külas Lokumäe ja Lokumärdi
katastriüksuste vaheline ala (Loku), sihtotstarbega üldkasutatav maa (017; Üm).
Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule Otepää
vallas Otepää linnas asuva Pikk tn 22 kinnistu detailplaneering.
Otsustati mittealgatada Otepää vallas Otepää linnas
Lipuväljak 24, Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak
28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamine.
Tunnistati kehtetuks Otepää vallas Nüpli külas Karupesa
kinnistu detailplaneering.
Otsustati, et Otepää Vallavolikogu ja Otepää Vallavalitsuse
liikmetel ja kohaliku omavalitsuse üksuse valitseva mõju
all olevate sihtasutuste, mittetulundusühingute ja äriühingute juhatuste ja nõukogude liikmetel tuleb esitada
5. aprilliks 2013. aastaks vallavalitsuse kantseleisse informatsioon seotud osapoolte kohta vastavalt lisale 1.
Anti otsustuskorras ja tasuta MTÜ Valgamaa
Partnerluskogu (registrikood 80237785, asukoht: Valga
põik 3, 67406 Otepää linn, Otepää vald) kasutusse Tartu
Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1389440 kantud kinnistust
Linnamäe (katastritunnus 63602:002:1620, pindala 7,2
ha, asukoht: Otepää küla Otepää vallas) ligikaudu 20 m²
suurune maa-ala asendiplaanil märgitud kohas kuni 31.
märtsini 2019. a (incl.) koostööprojekti „Elu kahe maailma
piiril“ elluviimiseks.
Kinnitati Otepää valla arengukava aastateks 2011–
2020 tegevuskava muudatused.
Kehtestati Otepää valla ametiasutuse palgajuhend.

Otepää Vallavalitsuses
27.03.2013
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 20.03.2013. a korraldust
nr 2-4-161.
2. Väljastati kirjalik nõusolek MTÜ Tartu Spordiselts
Kalev väikeehitise (varjualune) püstitamiseks asukohaga
Otepää vald Arula küla Madsa Puhkeküla (katastritunnus
63601:002:1611).
Kinnitati Arvi Normeti taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Märdi külas Heli-Märdi kinnistule
(katastritunnus63601:002:2593) suvila ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Margus Vihalema taotlusel ehitusluba Otepää
valla Kassiratta külas Kaasiku maaüksusel (katastritunnus 63601:003:0540) ehitise (suvila) püstitamiseks.
Väljastati Valmar Vaaterile ehitusluba Otepää valla
Pedajamäe külas Pauska maaüksusel (katastritunnus
63601:001:2111) ehitise (tiik) püstitamiseks.
Väljastati Romet Puhkile ja Uuno Lausingile ehitusluba Otepää valla Nüpli külas Jaaniniidu maaüksusel
(katastritunnus 63602:002:2052) ehitise (suvila) püstitamiseks.
Väljastati AS Pühajärve Puhkekodule ehitusluba
Otepää valla Pühajärve külas Sõjatamme maaüksusel
(katastritunnus 63601:002:1681):
1.1. ehitise (majandushoone ehitusregistri kood 111024053)
lammutamiseks.
1.2. ehitise (ladu ehitusregistri kood 111024052) lammutamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Sinikaela 10/0,4
kV komplektalajaama, 10kV maakaabelliini, Sinikaela ja
Kikkaküla alajaama 0,4kV maakaabelliini püstitamiseks
Otepää vallas Kaurutootsi külas.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Seeri alajaama
fiider F2 0,4kV maakaabelliinide ja liitumiskilpide püstitamiseks Otepää vallas Pühajärve külas.
Määrati ühele isikule ühekordset toetust summas 64
eurot.
Määrati viiele isikule sünnitoetust kogusummas 1152
eurot.
Väljastati FIEle Priit Mehine sõidukikaart taksoteenuse
osutamiseks sõidukiga Volkswagen SHARAN (riiklik
registreerimismärk 142 BJC).
Anti Klubi Vops MTÜle (registrikood 80120586, asukoht: Pargi 8, 67404 Otepää linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil Pühajärve külas
30.03.2013. a avalik üritus Otepää valla meistrivõistlused
talipüügis.
20.03.2013
Kinnitati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel projek-

teerimistingimused Otepää vallas Kääriku külas
Kääriku kinnistu (katastriüksus 63601:002:2271)
väliväljakute ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Peeter Aunapu taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Kopli tn
12 kinnistu (katastriüksus 55601:004:0750) korterelamu piirdekonstruktsioonide rekonstrueerimise
projekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Puura
10/0,4kV komplektalajaam, 10kV maakaabelliin ja
0,4kV maakaabelliinide ning Tõutsi alajaama 0,4kV
F2 maakaabelliinide püstitamiseks Otepää vallas
Tõutsi külas.
Jäeti rahuldamata üks korraldatud jäätmeveoga
liitumisest vabastamise taotlus.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
neli isikut.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384
eurot.
Määrati puudega inimese toetus erivajadusest
tingitud lisakulude kompenseerimiseks kahele isikule.
Anti nõusolek SAle Õpilasmalev (registrikood
90006271, Aia 2, Tallinn) viia läbi Otepää valla
haldusterritooriumil projektlaager ajavahemikus
25.06.-02.08.2013. a vastavalt esitatud taotlusele.
Kehtestati Otepää vallas Otepää linnas
Tennisevälja 4 kinnistu detailplaneering.
Määrati kultuurialase tegevuse toetust.
Määrati kultuuriürituse toetust.
Peeti võimalikuks järgnevate maaüksuste riigi
omandisse jätmine ja määrati sellele kohanimi,
koha-aadress ja kasutamise sihtotstarve vastavalt
moodustatud asendiplaanile:
1.1. maaüksus piiriet tepaneku numbriga
AT1302200009 (ligikaudse pindalaga 15,01 ha)
kohanimeks Ees-Lokumärdi, koha-aadressiks EesLokumärdi, Tõutsi küla, Otepää vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
1.2. maaüksus piiriet tepaneku numbriga
AT1302260022 (ligikaudse pindalaga 14,41 ha)
kohanimeks Taga-Kantsi, koha-aadressiks TagaKantsi, Nüpli küla, Otepää vald, Valga maakond,
sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
2. Mitte nõustuda Sihva külas asuva maaüksuse piiriettepaneku numbriga AT1302260025 (ligikaudse
pindalaga 2,83 ha) riigi omandisse jätmisega.
Seati sundvaldus Tartu Maakohtu kinnistusosakonna Valga jaoskonna kinnistusregistri registriossa nr 1500640 kantud kinnistu Tedremäe
(katastritunnus 63602:002:1730, omanik Jan Hillar
Sven Ugand, asukoht: Otepää vald, Nüpli küla) tehnovõrgu- ja tehnorajatise talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ (registrikood 11050857,
asukoht: Kadaka tee 63, 12915 Tallinn) kasuks.
Määrati spordiklubidele toetust.
Kinnitati Otepää valla hoonete kindlustajaks
RSA (Codan Forsikring A/S Eesti filiaal) kui kõige
soodsama pakkumise tegija.

Detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 20.03.2013.a korraldusega nr 2-4-157 kehtestada Otepää vallas Otepää linnas asuva Tennisevälja
4 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Tennisevälja 4 kinnistut (katastritunnus 55601:007:1990),
mille maa kasutamise sihtotstarve on elamumaa (E, 100%). Krundi pindala on 1606 m². Detailplaneeringu eesmärk on
kinnistu jagamine kaheks kinnistuks ning tänavapoolsele uuele krundile ehitusõiguse määramine elamule laienduse
ehitamiseks.
Elamu ja selle laienduse baasil on võimalik elamu ümberehitamine paarismajaks. Kinnistu jagamisel lõpetatakse omanike vaheline kaasomand ning jagatakse kinnistu reaalosadeks. POS 1 krundi ehitusõiguseks on planeeritud: pereelamumaa (100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja 1 abihoone, elamu maksimaalne kõrgus 10 m ja abihoone
kõrgus 6 m, ehitise laienduse maksimaalne korruselisus on 2. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneering on
nõuetekohaselt koostatud, vastab Otepää valla arengueesmärkidele ja on õigusaktidega kooskõlas. Detailplaneering on
kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.03.2013.a otsusega nr 1-4-15 vastu võtta ja suunata avalikule väljapanekule Otepää
vallas Otepää linnas asuva Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu ala hõlmab Pikk tn 22 kinnistut
(katastritunnus 55601:005:0620), mille maa kasutamise sihtotstarbed on Maa-ameti geoportaali andmetel tootmismaa
(T, 80 %) ja elamumaa (E, 20%). Krundi pindala on 7053 m². Planeeringuala asub Otepää linna territooriumil kompaktse
asustusega piirkonnas, kus paiknevad pereelamud. Ala läheduses asuvad ka kortermajad. Pikk tn 22 kinnistu detailplaneeringu eesmärk on kinnistu sihtotstarbe muutmine, kinnistu jagamine ja kruntidele ehitusõiguste ja hoonestustingimuste määramine. Kruntide kasutamise soovitud sihtotstarbed on pereelamu maa (EP 100%). Krundi ehitusõiguseks
on määratud: pereelamumaa (EP 100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja 2 abihoonet, hoonete suurim
lubatud kõrgus elamul 10 m ja abihoonel 7 m, hoonete suurim korruselisus elamul 2 ja abihoonetel 1. Parkimine lahendatakse oma krundil. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Päästeameti Lõuna Päästekeskus. Koostööd on tehtud kinnistu
kaasomanikuga, Elektrilevi OÜ Kagu-Eesti regiooniga ja AS Otepää Veevärgiga. Detailplaneeringuga kavandatav toob
kaasa Otepää linna generaalplaani maa kasutamise juhtotstarbe muutmise. Planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1 kohaselt on
algatatav detailplaneering Otepää linna generaalplaani muutev.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15.04.2013 – 13.05.2013. Avalikul väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ja vastuväidetest annab Otepää Vallavalitsus ülevaate 15.05.2013 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas
toimuval avalikul arutelul (Lipuväljak 13, II korrus).Detailplaneering on avaliku väljapaneku ajal kättesaadavOtepää
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 postiaadress või
e-posti aadress, kuhu soovite vastust (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) mittealgatamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.03.2013.a otsusega nr 1-4-16mitte algatada Otepää vallas Otepää linnas Lipuväljak 24,
Lipuväljak 24a, Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilist hindamist.
Detailplaneeringu algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu. Planeeritav ala asub Otepää linna keskväljaku ja
linna läbiva tugimaantee nr 46 Tatra-Otepää-Sangaste ääres (tänavanimega Valga maantee), planeeringualale ulatub
maantee kaitsevöönd. Detailplaneeringu ala hõlmab Lipuväljak 24 kinnistut, Lipuväljak 24a kinnistut, Lipuväljak 28
kinnistut, Lipuväljak 28a kinnistut, Munamäe tn 4a kinnistut, Munamäe tänav T2 katastriüksust, Munamäe tänav T1
katastriüksust, Postipargi katastriüksust, Lipuväljak T1 katastriüksust, Parkla katastriüksust, Taara katastriüksust ja
osaliselt Keskväljaku kinnistut. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,4 ha. Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on
liiklus- ja parkimiskorralduse määramine piirkonnas, krundipiiride muutmine, Lipuväljak 24 kinnistu hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine, Lipuväljak 28 kinnistu ja Lipuväljak 28a kinnistu olemasolevate hoonete laiendamine ning
ehitusõiguste määramine.
Kehtima jäetud Otepää linna generaalplaani (Otepää Vallavolikogu 18.03.2010 otsus nr 1-4-20) alusel on maakasutuse
sihtotstarve pargitüüpi haljastus ühiskondlike hoonetega maa. Detailplaneeringuga kavandatav toob kaasa Otepää linna
generaalplaani maa kasutamise juhtotstarbe muutmise. Planeerimisseaduse § 9 lg 7 p 1 kohaselt on algatatav detailplaneering Otepää linna generaalplaani muutev. Otepää linna generaalplaan ei sea kõrguspiiranguid ega ehitatavate hoonete
mahtusid. Lipuväljak 24 kinnistul on osaliselt tegemist kuni 2 korda kõrgema hoonega olemasolevatest hoonetest ja seega
on Otepää Vallavalitsus seisukohal, et tegemist on Otepää linnas väga olulise muutusega ja kõige otstarbekam viis on seda
menetleda üldplaneeringut muutva detailplaneeringuna.
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 27.03.2013 (Info: Enelin
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).
Teate avaldamise õiguslik alus: “Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus” § 35 lg 6.

13.03.2013
Peeti võimalikuks jagada Saeveski katastriüksus (katastritunnus 63602:001:1730, registriosa nr
1810440) kaheks katastriüksuseks ning määrata
moodustatavate katastriüksuste kohanimed, kohaaadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt
moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Väljastati Karl Treffnerile ehitusluba Otepää
valla Märdi külas Märdi maaüksusel (katastritunnus 63601:002:0800) rajatise (sildregulaator)
rekonstrueerimiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Rein Kiudsoole ja
Jelena Kiudsoole väikeehitise (puurkaev) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Vidrike küla Innijärve
kinnistu (katastritunnus 63601:003:1920).
Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist:
EELK Otepää Maarja kogudusele 3 515 eurot
Lipumuuseumi tegevuskulude katteks; Auto24
Rally Estonia 2013 toetuseks 3 000 eurot.
Määrati ühele isikule ühekordset toetust 32
eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetus 128 eurot.

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 21.03.2013.a otsusega nr 1-4-17 tunnistada kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 28.08.2008.
a korraldusega nr 2-4-426 kehtestatud Karupesa kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneeringu eesmärk oli krundi
hoonestusalade, ehitusõiguste ja hoonestamistingimuste määramine. Kinnistu omanik, Karupesa Hotell OÜ, ei soovi
kehtivat detailplaneeringut ellu viia, kuna põhihoone laiendamine on kavandatud väljaspool detailplaneeringuga määratud hoonestusala.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise aluseks on kinnistu omaniku soov planeeringu elluviimisest. Kinnistu omaniku
soov on laiendada olemasoleva hoone maapealse osa kubatuuri alla 33 %, mille realiseerimine on võimalik läbi kohaliku
omavalitsuse üksuse poolt väljastatud projekteerimistingimuste (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused
Otepää Vallavolikogu algatas 21.02.2013.a otsusega 1-4-9 Otepää vallas Otepää linnas asuva Lipuväljak 24, Lipuväljak 254a,
Lipuväljak 28, Lipuväljak 28a kinnistute ja lähiümbruse detailplaneeringu.
Detailplaneeringu koostamise eesmärkideks on liiklus- ja parkimiskorralduse määramine piirkonnas, krundipiiride
muutmine, Lipuväljak 24 kinnistu hoone lammutamine ja uue hoone ehitamine, Lipuväljak 28 kinnistu ja Lipuväljak 28a
kinnistu olemasolevate hoonete laiendamine ning ehitusõiguste määramine. Planeeritava ala suuruseks on ca 1,4 ha.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 26.03.2013 kell 16.00 Otepää
Vallavalitsuse nõukojas. Arutelul tutvustati eskiislahendust ja räägiti planeeringu lähteseisukohtadest. Arutelul viibis
kohal ka naaberkinnistu omanik, kes esitas küsimusi ning Otepää Vallavalitsus koostöös arendajaga andsid neile vastused.
(Info: Enelin Alter,enelin.alter@otepaa.ee, 7664820)
Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka
ja Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818

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

SÜNNID
Marily Andressoo
Keijo Vainomaa
Richard Moros

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.

9. märtsil
13. märtsil
16. märtsil

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 26. aprillil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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AMETLIK INFO
Määrati ühele isikule sünnitoetust 384 eurot.
Kinnitati Timo Riismaa taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pedajamäe külas Järve
I kinnistule (katastritunnus 63601:001:1216) abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Kerge Puhkus OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Marguse
õppe-puhkekeskus kinnistule (katastritunnus
63602:002:0030) sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati Priit Jaaganti taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Tõutsi külas Joostimäe kinnistul
(katastritunnus 63601:003:0097) asuvale puhkemajale.
Väljastati Malle Kurmile ehitusluba Otepää valla
Kääriku külas Arimäe maaüksusel (katastritunnus
63601:002:3210) ehitise (elamu) püstitamiseks.
Anti Spordiklubile Surf MTÜ luba (registrikood
80040255, asukoht: Kastani 23, Tallinn) korraldada
Otepää valla haldusterritooriumil Nüpli külas asuvas Safaripargis 17.03.2013. a avalik üritus Extreme
Sport Enduro 2013.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse
Otepää Avatud Noortekeskus struktuur ja koosseis.

Lp. Otepää Invaühingu liikmed!
Ühingu aastapäeva koosviibimine ja
üldkoosolek toimub
25. aprillil kell 14.00 Edgari trahteris.
Registreerumine telefonil 76 55 330 E. Saar

DETAILPLANEERINGUD
Detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku arutelu tulemused
Otepää Vallavolikogu algatas 21.02.2013.a otsusega nr 1-4-7 Otepää vallas Pühajärve külas asuva Sõjatamme
maaüksuse 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 eesmärk on ehitusõiguse määramine olemasoleva hoonetekompleksi
ning parkimisvõimaluste laiendamiseks.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimus 25.03.2013 kell 16.00
Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Arutelul tutvustati eskiislahendust, räägiti planeeringu lähteseisukohtadest
ning edasisest planeeringu menetlemisega seotud küsimustest. (Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee,
7664820)

Otepää valla üldplaneeringust
Ligikaudu 14 ha Otepää looduspargi maa-alast jääb Otepää valda, millest tulenevalt tuleb järgida valla ruumilise
arengu planeerimisel looduspargi kaitse-eesmärke ja -väärtusi. Vastavalt Otepää looduspargi kaitse-eeskirja
punkt 11 alapunkt 4 on looduspargi valitseja nõusolekuta looduspargis keelatud üldplaneeringu kehtestamine. Looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 punkti 5 alusel ei või kaitsealale ilma kaitstava loodusobjekti valitseja
nõusolekuta kehtestada üldplaneeringut. Otepää Vallavalitsus saatis Keskkonnaametile 15.02.2013. a taotluse
nr 13-1.4/828-13 nõusoleku saamiseks Otepää valla üldplaneeringu kehtestamiseks. 07. märtsil 2013.a toimus
Otepää Vallavalitsuses nõupidamine Keskkonnaametiga, mille eesmärk oli üldplaneeringu maakasutuskaardi
ülevaatamine puuduste kõrvaldamiseks. Otepää Vallavalitsus edastas 11.03.2013.a kirjaga nr 13-1.4/828-15
vastavalt nõupidamisel kokkulepitule koosoleku protokolli ja parandatud / täiendatud Otepää valla üldplaneeringu materjalid. Keskkonnaamet 18.03.2013. a kirjaga nr PVV 6-5/13/1113-39 andis nõusolekuOtepää valla
üldplaneeringu kehtestamiseks vastavalt looduskaitseseaduse § 14 lõike 1 punktile 5.
Otepää Vallavalitsus esitas 28.01.2013. a kirjaga nr 13-1.4/265 Otepää valla üldplaneeringu planeerimisseaduse
§ 23 lõike 1 punkti 2 alusel maavanemale järelevalve teostamiseks. Otepää Vallavalitsus loodab, et järelvalvemenetlus on efektiivne ning Otepää valla üldplaneering jõuab kehtestamiseni 2013 suvel. (Info: Enelin Alter,
enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

6. aprillil kell 20.00

Lugupeetud Otepää
vallas 1. klassi minevate
laste vanemad!
Palun esitada avaldus Otepää valla munitsipaalkooli esimesse klassi astumiseks Otepää
vallavalitsusele hiljemalt 15. aprilliks 2013.
Avalduseblankett on kättesaadav Otepää
valla koduleheküljel ning seda on võimalik
saata ka digiallkirjastatud kujul elektrooniliselt
(vald@otepaa.ee).
Lisainfo: Katre-Liis Treufeldt, 7664826.

KULTUURIÜRITUSED

Pilkuse külamajas rahva soovil kordusetendus

“Neli armastavat naist ehk neli
õuna”
Pilkuse küla näiteringi esituses.
Pärast etendust munaveeretamise
võistlus ja munade koksimine (muna endal
kaasa). Võta kaasa sõber ning hea tuju ja
tule külamajja jalga keerutama.
Kohapeal on avatud puhvet. Pilet 2 EUR

Otepää valla soojamajanduse tulevikuperspektiivide kaardistamine
Selle küsimustiku eesmärk on Otepää valla (eelkõige AS Otepää
Veevärk) kaugküttega seonduva olukorra kaardistamine. Parem ülevaade valla elanike soovidest ning arvamustest aitab kaasa soojamajanduse arengukava koostamisele ning üldisele teenuse kvaliteedi parendamisele.
Täidetud küsimustik palume tuua kuni 19.04.2013 Otepää vallavalitsusse sekretäri kätte. Küsimustikku on võimalik täita ka Otepää valla
kodulehel www.otepaa.ee.
1.Kas kasutate kaugkütet?
__ Jah (Palume järgmisena vastata küsimustele 2, 3, 6…9)
__ Ei (Palume järgmisena vastata küsimustele 4…9)
__ Ei oska öelda
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
2.Kuidas olete rahul praegu pakutava kaugkütteteenusega?
__ Väga rahul
__ Rahul
__ Ei oska öelda
__ Pigem ei ole rahul
__ Ei ole üldse rahul
Põhjendus:..........................................................................................................
...............................................................................................................................
3.Mida võiks praegu pakutavas kaugkütteteenuses muuta?
__ Hind
__ Kättesaadavus
__ Sooja tarbevee edastamisvõrgu laiendamine
__ Ei ole vaja midagi muuta
__ Muu
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
4.Kas sooviksite hakata kasutama kaugkütet?
__ Jah (võimalusel palume täpsustada oma elamu liik ning asukoht)
__ Ei
__ Ei oska öelda
__ Ei ela kaugküttepiirkonnas/kaugküttepiirkonna ligidal
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
5. Mis peaks muutuma, et hakkaksite kaugkütet kasutama?

Hea Nüpli küla elanik!
Laupäeval, 6. aprillil
algusega kell 14.00 toimub Ansomäel
Nüpli küla kogu pere talvepäev.
Info: Kuldar tel. 5029693, Aivar tel. 56276276

Otepää kultuurikeskuses
6. aprill kell 19.00

Talendikonkurss „Noor Talent“. Pilet 1 €.

Korraldab Otepää ANK.

12. aprill kell 19.00 Veiko Ratase seltskonnatantsu kursus. Pilet
6 €. Pilet sisaldab pääset tantsusalongi. Info: 765 5212.
12. aprill kell 20.00 Tantsusalong. Veiko Ratase juhendamisel
tantsime džaivi. Tantsuks mängib ansambel Black&White. Pilet
5 €. Info: 765 5212.

13. aprill kell 14.00 Laulukonkurss „Otepää Laululaps 2013.“
18. aprill kell 19.00 Kontsert „Tähtede sadu“. Esinevad: Maria
Listra (sopran), Virgo Veldi (saksofon), Piia Paemurru (klaver).
Pilet 4/2 €. Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele, perepilet 8 €.
Piletimüük koha peal enne kontserdi algust.
19. aprill kell 10.00 Käsitööpidu. Korraldab MTÜ Karukäpp
23. aprill kell 19.00 Jazzkaar 2013 „Trio Balkan Strings“. Zoran
Starcevic – kitarr, Nikola Starcevic – kitarr, Zeljko Starcevic – kitarr.
Pilet 4/6 €. Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses. Info:
765 5212.

KINO

11. aprill kell 19.00 „Visa hing: Hea päev, et surra“. Action,
thriller. Alla 12 a. keelatud! Pilet 1,60 €.
7. aprillil kell 18.00 kohvik-restoranis l.u.m.i külas LUULE
KOMISSAROV. Sadadele tuhandetele eestimaalastele “Õnne
13” Lainena tuntud vapustav näitleja räägib oma värvikast
karjäärist. Vestlust veab Veikko Täär. Sissepääs TASUTA!
17. aprillil kell 19.00 kohvik-restoranis l.u.m.i külas EGON
NUTER. Näitleja, kes on aastaid naerutanud publikut teatris
ja televaatajaid kodudes. Vestlust vahendab Veikko Tääri.
Sissepääs TASUTA!

SPORDIÜRITUSED
21. aprillil kell 09.00-11.00 Otepää matk marsruudil
Munamägi-Servamägi-Poslovitsa (sihtpunkt)-Aedlinn, Helle
Tallo tel. 5661 4884

24. aprillil
Tehvandil Otepää orienteerumiskolmapäevak, Voldemar Tasa tel. 5150 092. www.hot.ee/otepaapaevak
30. aprillil kell 20.00 Volbriöö teatejooks,
Martin Teder tel. 5624 2785

Pilkuse külakoosolek
toimub 9. aprillil algusega kell 18.00
Pilkuse külamajas.

Päevakorras:

1.Radaripost, 2.Lumesanid, 3.”Teeme ära”
Ootame kõiki huvilisi!

__ Kaugküttepiirkond peaks laienema
__ Sooja tarbeveega varustamise võimalus
__ Praegu kasutatava kütteliigi hind kallineb
__ Ei ole vaja midagi muuta
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
6.Millist energia liiki kasutate hetkel sooja vee valmistamiseks?
__ Elekter (saan sooja vee elektriboileri abil)
__ Tsentraalne soe vesi (saan sooja vee tsentraalsest soojasõlmest)
__ Ei tarbi sooja vett
__ Muu
7.Arvestades, et elektri hind on viimastel aastatel pidevalt kasvanud,
kuid kaugküttesoojuse hind AS Otepää Veevärk kaugküttevõrgus on
jäänud suhteliselt samaks, kas kaaluksite kaugküttesoojuse kasutamist sooja vee valmistamiseks?
__ Jah
__ Ei
__ Ei ela kaugküttevõrgule piisavalt lähedal
__ Ei tarbi sooja vett
__ Muu
Põhjendus:..........................................................................................................
...............................................................................................................................
8.Kas teie eluhoones planeeritakse teostada renoveerimistöid (välisfassaadi soojustamine jms)
__ Jah (palume lisada, millal)
__ Renoveerimine on juba tehtud
__ Ei pea vajalikuks
__ Ei ole selle peale mõelnud
__ Ei ole vajalikku finantsvõimekust
__ Muu
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
9.Mis peaks muutuma, et maja soojustamine prioriteetseks
muutuks?
__ Oleks vaja rohkem infot
__ Keegi peaks võimalustest eraldi rääkima tulema
__ Finantsiaalne toetus
__ Ei ole vaja, et midagi muutuks
Märkused:...........................................................................................................
...............................................................................................................................
Täname, et küsitlusele vastasite. Teie tagasiside aitab kaasa Otepää
valla soojamajanduse arengu efektiivsemaks planeerimiseks.

Traditsiooniline Volbriöö teatejooks
toimub 30. aprillil kell 20.00 stardiga Tehvandi staadionilt.
Jooks kulgeb läbi Otepää linna ja osalema on oodatud igas
vanuses ja vormis 7liikmelised võistkonnad.
Registreerimine kuni 29. aprillini e-maili teel - martin.
teder@otepaa.ee.
Täpsem juhend ilmub järgmises Otepää Teatajas ja nädal
enne jooksu Otepää valla kodulehel.

Otepää matkad alustavad
Taas algavad pühapäevased matkad kaunis Otepää ümbruses. Matkamine toimub sarnaselt eelmistele aastatele, kus
igal osalejal tuleb vabalt valitud liikumisviisil (jalgsi, joostes,
kepikõnd, rattaga) läbida matka sihtpunkt. Sel korral on ette
antud ka soovituslik tähistatud marsruut. Kõik matkajad saavad
esimesel osalemiskorral endale matkapäeviku, kust leiab infot
matkade toimumise kohta ning kuhu kogutakse osalemist
kinnitavaid templeid.
Sihtpunktid on avatud kell 09.00-11.00 ja nendes ootab matkajaid sooja tee või värskendava joogiga matkajuht Helle Tallo.
Kaks esimest Otepää matka toimuvad:
21. aprillil Munamägi – Servamägi - Poslovitsa (sihtpunkt) - Aedlinn,
5. mail Pedajamäe – Inselbergi - Kannistiku (sihtpunkt) - Pühajärve.
Infot matkade kohta avaldatakse jooksvalt Otepää Teatajas.
Lisainfo: Helle Tallo tel. 5661 4884, Martin Teder tel. 5624 2785.

Otepää suusahüppemeeskond –
Eesti meister
23. märtsil toimusid Tehvandi suusahüppemäel Eesti meeskondlikud meistrivõistlused suusahüpetes. Kindla esikoha
saavutas Otepää Spordiklubi võistkond koosseisus: Artti
Aigro, Mihkel Oja ja Karl-August Tiirmaa. Teiseks tuli SK
Taevatäht (vennad Pihod) ja kolmandaks Elva suusaklubi
võistkond.
Treener SILVER ELJAND

NOORTEÜRITUSED
6. aprillil kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses talendikonkurss
“Noor Talent 2013”.
Pilet pealtvaatajale 1 euro.
Lisainfo: jana.rohumets@otepaa.ee või 53 48 43 91
10. aprillil
noortekeskus suletud seminaril “Noored ja
töö” osalemise tõttu.
15. aprillil
Otepää ANK sõpruskohtumisel Keeni
noortekeskuses.
Jälgi infot jooksvalt: www.noortekeskus.otepaa.ee.

4

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

PALUPERA

5. aprill 2013

www.palupera.ee

Palupera vald ja aasta 2012

AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
20.03. 2013 korraldati:
Nõustuti Maardla OÜ-le geoloogilise uuringuloa
andmisest keeldumisega (Keskkonnaameti sellekohane
eelnõu) Neeruti VI uuringuruumis.
Kinnitati täiendava sotsiaaltoetuse puudega inimeste
toetuse nimekiri 10 inimesele kogusummas 245,38
eurot.
Kinnitati märtsikuu toimetulekutoetuse saajate nimekiri 9 perele kogusummas 1476,88 eurot.
Kinnitati hooldamise eest saadava toetuse saajate
nimekiri 21 inimesele kogumahus 393,68 eurot ja tasuti
sotsiaalmaksu 4 hooldaja eest kodusummas 382,80
eurot.
Anti kaks sünnipäevatoetust 90a. ja eakamale vallakodanikule a´20 eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot, üks
sünnitoetus 130 eurot ja üks toetus põhikooli lõpetajale
20 eurot.
Anti kaks õppetoetust kõrghariduse omandajale a´40
eurot, kuus õppetoetust kesk-erihariduse omandajatele
a´40 eurot, üks ühekordne toetus 20 eurot ja üks toetus
lapse 1.aastaseks saamisel 100 eurot.
28.03. 2013 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras 2 taotlust korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks 1.04.13
– 31.12.17. Üks taotleja ei kasuta kinnistut üldse ja teine
kasutab vaid hooajati suvilana.
Määrati Nõuni külas Valga Maavalitsuse poolt kooskõlastatud Vahtra elamu teenindusmaa piirid ja suuruseks
0,68 ha.
Väljastati kirjalik nõusolek Palupera külas Palupera
põhikooli kinnistul asuva lindla välisfassaadi korrastamiseks.
Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera külas
Palupera põhikooli kinnistul asuva lindla restaureerimistööde teostamisel OÜ HASPO pakkumus 7690,39 eurot
käibemaksuta.
Tunnistati edukaks pakkumuseks punktis 3 ja 4 toodud
tööde muinsuskaitselise järelevalve teostamisel Marksi
Maja OÜ pakkumus 510 eurot käibemaksuta.
Palupera vallavalitsuse ja põhikooli väljakuulutatud
lõhutud küttepuude ostuhankele (koos transpordiga)
laekus kolm pakkumust. Tunnistati edukaks FIE Helev
Grossi pakkumus hinnaga 25,74 eur/rm käibemaksuta.
Väljastati raieluba Nõuni külas Nõuni algkooli kinnistul kahe mahalangenud paju, väljaspool veepiiri kahe
kase ja rannaalal asuva kahe musta lepa raieks.
Väljastati kasutusluba Palupera külas Veevõtu kinnistul valminud vee- ja kanalisatsiooniehitistele.
Väljastati kasutusluba Palupera külas Palupera farmi
kinnistul asuva farmi rekonstrueeritud katusele.
Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜ-le
Neeruti külas Sooserva kinnistu elektrivõrguga liitumisühenduse projekteerimiseks.
Anti üks toetus kõrgkooli lõpetamise puhul 35
eurot.

Olete oodatud reedel, 19. aprillil kell 20
Nõuni kultuurimajja, et osa saada Virve Osila
etendusest

„Rootsi onu ehk ka vaesed naeravad“
Tsooru külateatri esituses.
Pääse 3€, õpilastele 1€.

TÄNUÕHTU
20. aprillil kell 15.00
Hellenurme maakultuurimajas
Sõprus on kasvanud aastate teedel.
Teil jõudu ja tahet on astuda veel.
Tänusõnad külvan ma maasse,
et rohelust täis oleks mõtete lend.
Elus on hetki, kus vajame abi
ja üksinda sellest välja ei saa.
Tean, et olemas olete teie,
teie, kellele öelda AITÄH.
Laulab ja mängib pilli noorte muusikaansambel
LAHE. Etendub Anita Pavlova omaloominguline
muinasjutuline muusikal “Õnneväravad”.
Merle Vääri näitus-müük: omavalmistatud
savinõud, maalid ja käsitööd. Kohvilaud
Info telefonil 56622044 ja 53804299.

Tänuavaldus
Otepää Spordiklubi suusahüppajad tänavad
Palupera valda meeldiva koostöö eest 2013. a
talihooajal!
Treener SILVER ELJAND
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See oli projektiaasta
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saleti MTÜ Nõuni Purjeklubi projektis
„Purjed katuse alla“, mille abil kerkis Nõuni
külas Nõuni algkooli kinnistule majandushoone rekonstrueerimistööde lõppedes paadikuur.
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetmest „Väärt elukeskkond“ sai purjeklubi 14 385
eurot, valla kaasfinantseering 1 598 eurot.
Osaleti MTÜ Nõuni Purjeklubi projektis
„Kolme purjepaadi soetamine koos varustusega“,
mille raames osteti kaks purjepaati Optimist, purjepaat RS Feva Race, käru kattega, ujuvestid. MTÜ
Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti meetmest
„Noor Valgamaa“ sai purjeklubi 6 400 eurot, kaasfinantseering 1 592 eurot.
Osaleti MTÜ Nõuni Purjeklubi projektis
„Suveks järvele“, mille raames korraldati õppereis,
infopäev, avatud uste päev ja loodi klubile veebileht. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu Leader Eesti
meetmest „Kogukonna hääl“ sai purjeklubi 3 753
eurot, kaasfinantseering 418 eurot.
Teostus MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Palupera valla jätkusuutlikkuse tagamine“. Eesti Noorsootöö Keskus ja Valga Maavalitsus eraldasid 1 146 eurot, et sisustada valla kolmes
noorte kogunemiskohas noortele mängunurgad
ning soetada meisterdamispäevade läbiviimisteks
käsitöövahendeid ja joonistuskomplekte. Vald lisas
projekti 288 eurot.
Lõppes MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse projekt „Palupera valla noored teel aktiivsemaks vallakodanikuks toimiva koostöövõrgustiku
kaudu“, rahastajaks Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti toel valmis 2012. aastal valla noorsootöö arengukava 2012-2020, käidi Rõuge vallas
toimiva noorsootööga tutvumas ja korraldati meeskonnamäng „Nagu nupud laual“. Läbi kahe aasta
kestnud projekti kogumaksumus oli 5 433 eurot,
millest sihtkapital kattis 4 848 eurot.
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus alustas
projektiga „Palupera valla noorte koostöö suurendamine“. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu eraldas
Leader noortemeetme kaudu 6357 eurot, millest
2012. aastal jõuti soetada põhivara, inventari –
Nõuni noortetoa noortele piljardilaud ja Hellenurme noortekeskusesse nurgadiivan ja kott-toolid.
Tegevustega seotu jätkub käesoleval aastal. Projekti omaosalus 1062 eurot.
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskuse kaudu
teostus poiste omaalgatuslik projekt „Õhuhoki All
Star ostmine noortekeskusesse“. MTÜ Valgamaa
Partnerluskogu eraldas Leader noortemeetme
kaudu 580 eurot mängulaua ostmiseks, omaosalus
65 eurot.
MTÜ Nõuni Loodus- ja Arenduskeskuse kaudu
on peagi lõppemas 2012. aastal alguse saanud
kohalike noorte omaalgatuslik projekt „Televiisori ostmine ja patjade õmblemine Nõuni noortetoa
noortele“. MTÜ Valgamaa Partnerluskogu eraldas
Leader noortemeetme kaudu 639 eurot televiisori
ja padjariide ostmiseks, omaosalus 73 eurot.
MTÜ Valgamaa Partnerluskogu toetas Nõunis
noortele korraldatud koolitust „Kuidas kirjutada ja
juhtida projekti“ ning kokanduskursust.
MTÜ P-RÜHM koos Hellenurme noortega
taastas ühe võrkpalliplatsi. Konkursi „Võrguplatsid korda!“ kaudu andis Eesti Võrkpalli Liidu harrastussari Credit24 Rahvaliiga noortele võrguplatsi
piirid, postid, võrgu ja palli. Eesti Olümpiakomitee,
Valgamaa Spordiliit ja vald rahastasid võrkpalliplatsile 8 m lipumasti paigaldust. Tulenevalt Vahur
Kersna üleskutsest, paigaldati Hellenurme võrkpalliplatsi nõlvale pink Sulev Palloni mälestuseks,
väärtustamaks tema panust spordielu arendamisse
Hellenurmes. Samasse tegid noored ka prügikasti.
Võrguplatsi heakorratöödega tuleb jätkata.
Osaleti noortevolikogu projektis „Tunne oma
kodukanti“. Sihtasutus Archimedes Euroopa
Noored programm toetab kaheaastast projekti kokku 4 563,30 euroga. Valla toetus projekti
456 eurot. 2012. aastal korraldati videokoolitus ja
üks öömälumäng Nõunis koos videokajastusega
kodukandist.
Eesti Noorteühenduste Liit toetas Palupera valla
noortevolikogu arendustegevusi 800 euroga. Noortele korraldati enesejuhtimisekoolitus, ettevõtluskoolitus ja aastalõpu tänuüritus.
Osaleti projektis „Tantsutrupp Marbella 5. aastapäeva tähistamine“. Põhitaotleja MTÜ Tantsuklubi
Mathilde. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 72 euroga. Valla toetus projektile 22 eurot.
Osaleti projektis „Estraadietenduse „Palun istet“
ja näidendi „Mamma“ läbiviimine“. Põhitaotleja MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Kohaliku omaalgatuse programm toetas projekti 666 euroga. Valla
toetus projektile 168 eurot, omaosalus 30 eurot.

Osaleti projektis „Tantsupeo korraldamine Hellenurme mõisapargis“. Põhitaotleja MTÜ Tantsuklubi
Mathilde. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 70 euroga.
Osaleti projektis „Ülemaakondlik tantsupäev“.
Põhitaotleja MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Rahvakultuuri Keskus toetas projekti 125 euroga.
Osaleti projektis „Tantsutrupp Muhedad ja külateatri Muhkel 5. aastapäeva tähistamine“. Põhitaotleja MTÜ Tantsuklubi Mathilde. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 65
euroga.
Osaleti projektis „Kalender-atlase „Palupera piirkonna atlas“ trükkimine, raamatu „Palupera piirkonna ajaloost“ kordustrükkimine ja koduloo uurimise koolituse läbiviimine Palupera vallas“. Põhitaotleja MTÜ Hellenurme Ümarait. Kohaliku omaalgatuse programm toetas projekti 1 599 euroga. Valla
toetus projektile 160 eurot, omaosalus 60 eurot.
Osaleti projektis „Nõuni eakate ansambli
„Lõbusad lesed“ 15. aastapäeva tähistamine ja uute
esinemisriiete soetamine“. Põhitaotleja Nõuni maakultuurimaja. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 200 euroga, omaosalus 20
eurot.
Osaleti projektis „Nõuni kultuurikolde 110. aastapäeva tähistamine“. Põhitaotleja Nõuni maakultuurimaja. Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp toetas projekti 264 euroga, omaosalus
30 eurot. Algas see 1902. a. loodud Päidla Laulu- ja
Mänguseltsist... Nõuni (tollase Tüki) kultuurikolde 110. aastapäeval esinesid tänased isetegemise
rõõmu nautijad – naisansambel „Lõbusad lesed“,
lasteansambel, „Pääsusilmad“, linetantsijad, noorte
hip-hopi tantsutrupp. Ajaloo võtsid kokku Marju ja
Aivo Saar. Näitus, slaidiprogramm. Ühislaulu toetas
RändMuusikMees. Pakuti torti, millel „kultuurne
maja“.
Osaleti projektis „XIX Palupera mälumängu läbiviimine“. Põhitaotlejaks Nõuni maakultuurimaja.
Projekti elluviimiseks eraldas Valgamaa Spordiliit
65 eurot. Osales 16 võistkonda, sh kaks koduvallast,
noored mälumängurid. Esikoht Kuke talu võistkonnale Räpinast. Üldarvestuse II koha ja maakonna
meistritiitli sai Otepää võistkond.
Eesti Kooriühing eraldas Palupera põhikooli lastekoorile 250 eurot kollektiivi arendamiseks.
SA Heategevusfond andis heategevuskampaania „Aitan lapsi“ raames Palupera põhikoolile 18
tasuta pääset Vana Baskini Teatri lasteetendusele „Vahva rätsep“ ja 25 tasuta pääset Kuressaare
Linnateatri lasteetendusele „Värviline kummut“.
Mõlemad etendused toimusid Elvas. Kultuuriministeerium eraldas programmist „Teater maale” 108
eurot sõiduks Viljandi teatrisse, et näha Ugala H.C.
Anderseni „Inetu pardipoeg“ ainestikul lavastatud
noortemuusikali “Inetu”. Jõulude eel käis kooli 50
õpilast Lotte jõulukontserdil teatris „Vanemuine“.
Lisaks projektidele teostati valla kuludega väiksemamahulisi rekonstrueerimisi – Nõuni kultuurimaja saali põranda lihvimis-õlitamistöö (1 270 eurot),
Hellenurme Jõe tn. joogiveetorustiku rekonstrueerimine (4 000 eurot).

Elavnes huvitegevus, kultuuri- ja spordielu,
vaba aja sisustamine, tulid tunnustused
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alupera vald tähistas oma 20. aastapäeva Nõuni
puhkealal korraldatud ohutuspäevaga. Osalesid Politseiamet, Maanteeamet, Kaitseliit,
Punane Rist, Päästeteenistus, Nõuni Purjeklubi.
Sünnipäevatordi söömise kõrvale kõlas mehine laul
naabritelt Pukast.
Rohkearvuline oli osalemine meie vallast kutsetega maavanema ja Valgamaa Omavalitsuste Liidu
esimehe vastuvõtul Eesti Vabariigi 94. aastapäeva
vastuvõtul Otepääl.
Palupera valla esindusvõistkond osales Tartu
Maratoni neliküritusel. Teenindati nelikürituse toitlustuspunkte Astuveres, Hellenurmes ja Palus.
järgneb

Fotojaht
28. aprillil toimub Palupera vallas Fotojaht.
Kell 10.00 algustame fotokoolitusega
Hellenurme Noortekeskuses.
Bussiring: Nõuni Kultuurimaja 9.30;
Palupera Pritsikuur 9.50; 10.00 Hellenurme
Noortekeskus.
Registreerige oma 4-5liikmeline meeskond
17. aprilliks deivi.sarapson@gmail.com.
Fotojaht toimub projekti “Tunne oma Kodukanti!” raames.
Projekti toetab SA Archimedes Euroopa
Noored ja Palupera vald.

Lõppes juubelihõnguline
mälumäng Palupera
valla karikale
Nõuni Maakultuurimajas toimus 1. märtsi
õhtul Palupera valla 20. mälumänguturniiri
viimane, kolmas voor. Enne seda oli küllaltki
turvalises eduseisus Räpina valla Kuke talu,
ent järgnevatele kohtadele käis tihe rebimine
Otepää, Puka ja Valga võistkondade vahel.
Mängujuht Tõnu Talve oli koostanud koos
Mall Värva, Dagmar Uibo ja Valdis Meosega
väga rasked küsimused, mis aitasid välja selgitada parimad. Seekord viis võidukarika koju
Kuke Talu koosseisus: Rein Hiob, Mart Kiisk,
Jaan Lomp ja Mait Meensalu.
Palupera karikavõistlustel selgusid ka
Valgamaa meistrid meeskondlikus mälumängus. Üldarvestuses teiseks tulnud Otepää
mõttesportlased Mairold Kõrvel, Meelis Lill,
Urmas Kuldmaa ja Kaido Mägi on tänavused
Valgamaa meistrid. Kolmanda koha ja Valgamaa meistrivõistluste hõbemedalid viisid koju
Puka mehed Eerik Müts, Agur Ostrak, Marko
Koort ja Tõnis Mark. Valgamaa pronksmedalid
võitis Valga TPMK võistkond Sangaste, Tõrva
ja Tartu valla ees. Väga tubli oli Palupera noortevõistkond, kes pidas Palupera õpetajatega
oma väikese turniiri ja väljus sellest võitjana.
Kõik osavõtjad said päevakohase meene ja
võisid auhinnalaualt, mille katmiseks andsid
suure panuse Palupera vald ja Kultuurkapitali
Valgamaa ekspertgrupp, valida endale meelepärase raamatu.
Räägiti ka mälumängu ajaloost, peeti
meeles inimesi, kes on aastate jooksul mängu
heale käekäigule kaasa aidanud. Nõuni
noored näitasid Nõuni küla tutvustavat filmi
ja kultuurimaja perenaine Marika Viks viis läbi
viktoriini filmi tähelepanelikumale vaatajale,
kelleks osutus Tiina Liivamägi Sangastest. Ei
puudund ka suur juubelitort, mille valmistasid
Lande Grillikoja osavad tordimeistrid. Suur
tänu kõigile headele abilistele ja toetajatele!
Osavõtjate rohkus ja huvi mängu vastu
annab kindlust turniiri jätkata ja loodetavasti
ka 25. sünnipäeva pidada.
P.S. Kõigi voorude küsimused ja vastused
leiate www.palupera.ee lehelt.
KALEV LÕHMUS

Õpetlik päev Tallinnas
Palupera Põhikooli 3. klassi õpilased Tiiu Triin
Tamm ja Erko Tiimann said kutse osaleda
Tallinnas kinos Artis Koolifilm 2013 esseekonkursi võitjate ja võidufilmide väljakuulutamise
üritusel.
Erko ja Tiiu Triin kirjutasid 200sõnalise
arvamusloo Eesti ühest parimast lastefilmist
– „Nukitsamees“. Selle filmi tegemisest on
möödunud juba üle kolmekümne aasta, uus
põlvkond lapsigi peale kasvanud. Ikkagi oli
vahva kaasa elada Metsamoori pere laste kasvatamisele, söömiskultuurile, töö tegemisele
ja metsas liikumisele. Samas oli tore vaadata
lasterohket ja tugevate traditsioonidega
kokkuhoidvat peret. Metsamoori majaski olid
omad traditsioonid, mida nõia välimusega
pereema oma „sõnnidele“ meelde pidi tuletama.
Žüriilt sai tunnustuse vaid kolm esseed.
Filmisõnavuse konkursi võitjatele kingiti
raamatuid. Tunnustati uusi uudissõnu, näiteks
ritvmikker, rämel, levar, loojoonis, renderdama. Millised uudissõnad filmide tegijad omaks
võtavad, seda näitab aeg.
Filme laekus konkursile väga palju – 160.
Pärast võitjate väljakuulutamist nautis saalitäis
rahvast parimaid anima-, dokumentaal-,
loodus- ja lühifilme. Päris mitme filmi lõpplahendus oli ootamatu, põnev ja naljakas ning
pani publiku elavalt kaasa elama.
Enne tänuüritust tutvusime teaduse ja tehnoloogiaga Tallinna AHHAA keskuses. Saime
osa näitusest “Ahhaa, särab ja säriseb!”
Põnev oli jälgida erinevaid valguskujundeid,
joonistada UV-graffitit, imetleda laserkiirte
mänge ja hologramme ning ekselda peeglitagusel maal. 4D elamuskapslis seiklesime
„Metsikutel kurvidel“. Tore oli ka keelteta
harfil helisid välja võluda ja metalltorudel
mängida „rannaplätuga“ tuntud lastelaulu
„Rongisõit“.
Oleme tänulikud Palupera Põhikoolile,
kes võimaldas meile õpetliku vaheajapäeva
Tallinnas.
RELIKA KALBUS

5. aprill 2013

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

PUKA
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Evald Raidma meeleolukas juubelikontsert

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus

M

ärtsikuu 23. päeva õhtul kogunes Puka
rahvamaja rahvast täis. Oli ka põhjust, tähistasime ju meie ansamblite juhendaja ja
tuntud pillimehe Evald Raidma juubelit. Õnnitlema olid tulnud sugulased, bändikaaslased, õpilased,
töökaaslased ja kõik uued ning vanad sõbrad.
Õhtu juhatas sisse Meelis Külaots, oli ju temal
kõige parem rääkida juubilarist, kuna nende tutvus
on kestnud üle 37 aasta. Mõeldes juubilarile, tunnemegi teda suures osas tänu muusikale, mida ta
endas kannab ja meiega jagab.
Juubelikontsert andis väikese ülevaate Evaldi
muusikuteest läbi 40 aasta. Nagu kombeks, ei istu
päevakangelane mugavas tugitoolis, vaid ikka klaveritoolil. Evald on Elva ja Valga muusikakooli õpetaja ning teda olid tervitama tulnud tema
õpilased Marta Külaots, Katrin Purgas, Ott-Mait
Põldsepp, Kristin Ilves ja Mairin Tann. Elva muusikakoolis oli juubilar õpetajaks aastatel 1972-1982
ja nüüd aastast 2005. Aktiivsel Fixi perioodil Evald
õpetamisega ei tegelenud ja uuesti alustas pedagoogitööd 1991. aastal Viljandi Kultuuriakadeemias
levimuusika osakonnas, sama aasta alguses tõi elu
teda Valgamaale. Evald on aeg-ajalt osalenud teatrite töös Ugalas, Pärnu teatris Endla ja Vanemuises,
kus ta lõi kaasa muusikalides ja kontsertmeistrina.
Evald elab Puka vallas ja töötab Puka rahvamajas 2010. aastast. Ta juhendab meesansamblit, naisansamblit ja segakoori U-Tuur, kes kõik ka kontserdil esinesid.
Tervitama olid tulnud ansamblid Kuldne Trio
ja Fix. Kuldse Trioga tuuritas Evald koos ringi

7. märtsil 2013
Kinnitati Puka valla 2013. aasta eelarve tulud ja
kulud summas 1 431 881.- €.

Puka Vallavalitsuses

juba seitsmskünendatel aastatel, nüüd on ta viies
kolmas liige juba viis aastat, nagu juubilar ise ütleb.
Kontserdi ametliku osa lõpetas ansambel Fix, kus
Evald on mänginud 41 aastat. Kontserdi lõppedes
seisis publik saalis püsti, aplodeeris ega tahtnud
ansamblil lavalt lahkuda lasta.
Jõudis kätte õnnitluste aeg ja õnnitlejaid oli
palju, tulnud oli ka kultuuriakadeemia vilistlaste

vokaalansambel Pillerkaar, mille kontsertmeistriks oli juubilar.
Juubilar tänab sugulasi, sõpru, õpilasi, muusikakollekiive, külalisi, kõiki õnnitlejaid, helimehi Vahur Laost, Silver Laksi, Meelis Külaotsa ja
Merike-Kai Jeetsi.
Uute kohtumisteni kevadisel taidlejate kontserdil, seda juba välilaval.

Puka valla teede paremaks talviseks hooldamiseks
soetati vallale liivapuistur.
Kinnitati projekteerimistingimused Pühaste külas
asuva Küünre kinnistule abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜle
Lotamõisa 10/0,4 kv alajaama ehitamiseks.
Märtsis otsustati maksta toimetulekutoetust kuuele,
matusetoetust kaheksale, sünnitoetust ühele ja ühekordset toetust neljale taotlejale.
MTÜ Pritsumehe Marid korraldavad ühiskülastuse Tallinnasse, et külastada Eesti Käsitöö majas väljapandud näitust „Lihula lilltikandid“ ja Disainikäsitöö
Kambrit ning tutvuda teiste käsitöömeistrite loominguga.
Vallavalitsus toetab nende ettevõtmist 50.- euroga.

SÜNNID
Cristella Paks

26. märtsil

Rahvamaja juhataja

DETAILPLANEERING

Pritsumehe Maride toimetamised
Pool aastat tagasi kogunesid käsitööhuvilised ja
moodustasid MTÜ Pritsumehe Marid. Alguses oli
palju huvilisi ja ka kõhklejaid. Tänaseks on meie
huviring toredate käsitöötegijatega täienenud.
Selle aja jooksul oleme mõndagi teinud. Detsembris osalesime Viljandis Jaagu Lasteaed-Põhikooli heategevuslaadal. Rõõmu tegi, et nii paljud
osalesid sellel üritusel. Haigeid lapsi soovisid
aidata ka noored, mis andis meile sooja tunde.
Selleks ajaks selgus, et õmblusmasinaid on juurde
vaja. See oli meile jõulukingiks, kui Brotheri firma
ja Puka vallavalitsus leidis lahenduse ning saime

juurde kaks õmblusmasinat. Nüüd muutusid meie
päevad teguderohkeks. Me õppisime kasutama
taaskasutusmaterjale. Ka nii võib valmistada palju
huvitavat. Kokkusaamistel on alati uute kudumisvõi heegeldusmustrite vahetamine.
Märtsis võtsime ühe päeva puhkuseks ja tegime
kultuurireisi Tallinna. Meie reisi eesmärk oli näha
erinevaid käsitöönäitusi. Eesti Käsitöö majas oli
seekord Lihula lilltikandi näitus. Näitus lummas
kõiki oma kaunite tikanditega. Katariina Gildi
õpitoad äratasid kõigis õpihimu. Huvitav oli kohtumine Anni Kreemiga, kellega oli meil põgus koge-

Algatati detailplaneering

muste vahetamine. Jaluskäik vanalinnas ja veel oli
jäänud Anu Raua gobelääninäitus. Kogu päev oli
olnud imeilus. Aga kui oled Tallinnas, siis tuleb ka
rahakotti tuulutada. Selleks valisime käsitöö hulgilao, mis on suure valikuga. Meie ühine arvamus
oli, et sügisel tuleb reisi korrata. Kõike ei jõudnud
ühe päevaga näha ja kogeda.
Ainult pool aastat oleme koos käinud, mis meile
kõigile on olnud huvitav ning kogemusterikas.
Kõigil on soov alati uut õppida. Usinalt teeme
plaane ka suveks ja sügiseks.
Meie toimetamisi saab jälgida ka Facebookis.

Tähti ja lugusid täis emakeelepäev Aakres

T

änavu jagus Aakre koolis ja lasteaias emakeelepäevale pühendatud üritusi lausa mitmele päevale. Kõigepealt külastasime õpetaja Merle Kiissa eestvõttel 13. märtsil Valga Keskraamatukogu ja Valga muuseumi. Raamatukogus
võtsid meid sõbralikult vastu raamatukogu direktor Endla Schasmin ja infojuht Helve Braun. Suur,
valge ja rõõmus – selline peabki olema üks raamatute kodu. Paljud meie lapsed polnud korraga nii
palju raamatuid näinudki.
Lapsed jagati vanuse järgi kahte rühma ja algas
ringkäik majas. Saime näha kõike, mis on lugejatele avatud, aga ka veidi enamat, näiteks raamatute
kataloogijatega juttu ajada. Suuremad lapsed said
koos direktoriga näha ja katsuda Valga raamatukogu kõige vanemat, kõige suuremat, kõige kallimat, kõige erikujulisemat ja kõige väiksemat raamatut. Samuti raamatuid pimedatele. Väiksematega toimus kõrges tornis muinasjututund, kus Helve
Braun jutustas raamatukogu majast ja kõigest
põnevast, mis seal juhtub. Lood Aino Perviku
uuest raamatust „Kirjatähtede keerukas elu“ lausa
kutsusid seda raamatut ise põhjalikumalt uurima.
Ka tähtede elu võib olla keeruline, tuleb seda vaid
tähele panna.
Järgmine põnev koht oli Valga muuseum, kus
meid ootas muuseumi teadur Priit Riemann. Tema
rääkis muuseumi maja ja ka Valga linna ajaloost.

Kas teadsite, et 20. sajandi esimesel poolel oli
hoones Eestis tuntud kutseline teater „Säde“?
Kahjuks on hoone mitmeid kordi põlenud (nii
nagu Valga linngi), nii et endisest hiilgusest on
vähe järel. Teadur rääkis muuseumide tähtsusest ja
ajalooallikatest. Mis oleks viga ajalugu uurida, kui
asjad oskaksid rääkida! Küsiks vaid: „ Oo, saabas!
Oo sõdurisaabas, palun ütle, kes sind kandis ja
kuidas tal sõjas läks?“ Aga ei oska ju. Meie peame
ise need lood kirja panema.
Priit Riemann ärgitas lapsi koguma mälestusi
oma vanavanematelt ja miks mitte vanemateltki,
et oleks teada oma pere lugu ja tulevastel muuseumide teaduritel oleks rohkem uurimismaterjali.
Kõige rohkem sobis teema just 5. ja 6. klassi õpilasele, kellel on tunniplaanis ajalugu, kuid väiksemadki
kuulasid hoolega. Neile oli küll huvitavam ringkäik
muuseumis, mis hõlmas vanaaega oma püstkodade,
keskaegse linnuste ja kiviheitemasinatega kuni Eesti
Vabadussõja ja esimese Eesti Vabariigini välja. Ja
muidugi Valga osa Eesti ajaloos. Tagasisõidul tegime
peatuse Paju lahingu mälestusmärgi juures, õpetaja
Merle Kiissa rääkis lastele Eesti Vabadussõjast ning
Paju lahingust.
Emakeelepäeva hommikul olime saali välja
pannud laste lemmikraamatud ja ka isetehtud
raamatud. Laste lemmikud on ikka nii nagu
nende vanemategi lapsepõlves Astrid Lindgreni,

Aino Perviku ja Eno Raua raamatud. Kuid palju
oli ka noorte tänapäeva kirjanike teoseid. Andrus
Kivirähk, Mika Keränen, Kristiina Kass on vaid
vähesed neist. Tore, et lapsed ikka loevad.
eedel tuli meile külla emakeelest rääkima
ajakirjanik, kirjanik ja koduloouurija Aili
Miks. Soojenduseks laulsime kõik koos lapsevanem Kersti Salujõe juhendamisel paar lahedat
regilaulu. Aga miks me üldse emakeelepäeva sellel
päeval tähistame? Aili Miks teab vastust – see on
eesti kirjaniku ja eesti keele väärtustaja Kristjan
Jaak Petersoni sünniaastapäev. Kuidas nii noor
mees pea 200 aastat tagasi tajus meie emakeele
väiksust ja vajadust teda hoida? Aili Miks rääkis
veel oma lapsepõlvest, ajakirjanikuteest ja praegustest tegemistest. Tema huvi kirjutamise vastu tekkis
lugemise kaudu. Kui palju loed, siis ühel hetkel
tunned ka ise soovi oma mõtteid kirja panna. Ja
sel nädalal juba teist korda tuletati meile meelde
vajadust kirja panna oma pere vanu lugusid, eks
ikka tulevastele põlvedele.
Lasteaialapsed kinkisid Aili Miksile tänuks
raamatu enda tehtud lugudest. Kõik ju tulevased
lootustandvad kirjanikud. Päeva lõpuks koostasid lapse gruppides oma raamatut alustades kõiki
sõnu ühe tähega ja kandsid selle sisu ka kõigile
ette. Jutte kirjutada on väga lõbus!

Vallavalitsus tunnustab:

III koht Risto-Mikk Jürgenson, Kaimar Koslov, Reeno
Sööt, Reijo Jõesaar, Erki Kurvits, Keido Luik, Alar Sarnit;
6) Valgamaa koolinoorte MV 8.-9. klassi poiste korvpallis I koht Vello Eller, Gerdo Jõesaar, Kristen Kask,
Pärt Kuvvas, Ott Laut, Karel Sarv, Mihkel Tamm, Karel
Tilga, Raimond Toomsalu.
7) Matemaatikavõistlus “Nuputa” II-III koht Calvin Savisaar, Sandra Kuus, Birgith Pedajas, Isabel Possul;
8) Põhikooliõpilaste maakondlik ühiskonnaõpetuse
olümpiaad III koht Laura Melk;
9) Matemaatikaolümpiaad piirkonnavoor 11. klassi
õpilastele II-III koht Kersti Undrits;
10) ETV Swedbank Noorte Karikasari murdmaasuusa-

tamises kokkuvõttes M11 vanuses Steve Vahi III koht;
11) Laskmine
20 lasku istudes toelt, lahtine sihik
Poisid: Marchus-Joonas Koppel III koht, tüdrukud:
Annabel Teder III koht;
20 lasku istudes käelt diopter sihik
Poisid: Vello Eller II koht, tüdrukud: Laura Melk I koht;
20 lasku püsti
Tüdrukud: Kaisa Ööbik II koht, Laura Melk III koht.
Eesti Koolispordi Liidu laskevõistlus Laura Melk I koht,
võistkondlik III koht Laura Melk, Kaisa Ööbik, Vello
Eller, Karel Objartel, Pärt Kuvvas ja Karel Kuus.

1) Valgamaa koolinoorte 2013. a murdmaasuusatamise MV PD I liiga Steve Vahi III koht 1 km
2) TV 10 OS Valgamaa III etapp Karel Objartel kuulitõuge (4kg) I koht, 9,49;
3) Valgamaa koolinoorte sisekergejõustiku Sandra
Kuus TD 60m II koht, kaugushüpe I koht;
4) Valga maakonna MV tüdrukute korvpallis I koht
Annebel Teder, Kaisa Ööbik, Helena Hendrikson, Merlicande Lehtsaar, Eliise Nurmetu, Kertu Tilga, Triinu
Nurmetu;
5) Valga maakonna MV 10.-12. klassi poiste korvpallis

R

Õpetaja LIINA LAASER

Puka aleviku Tööstuse tänava kortermajade teenindamiseks
on vajalik uue puurkaevu rajamine. Puurkaev planeeritakse
kortermajadega piirnevale jätkuvalt riigiomandis olevale
maale. Nimetatud maad taotleb Puka vald munitsipaalomandisse eesmärgiga rajada sinna puurkaev. Puka aleviku
osaüldplaneeringu kohaselt on Puka alevik detailplaneeringu kohustusega ala ning maakasutuse juhtfunktsiooniks
on määratletud elamumaa.
Algatati detailplaneering eesmärgiga anda ehitusõigus
Tööstuse tänava puurkaevu rajamiseks. Planeeringuala pindala suuruseks ca 0,4 ha. Krundi kasutamise otstarve – vee
tootmise ja veepuhastusehitise maa.

Aakre Külaseltsi liikmed ja
Aakre piirkonna elanikud!
MTÜ Aakre Külaseltsi üldkoosolek toimub
pühapäeval, 28. aprillil kell 14.00
Aakre rahvamajas.
Päevakord:
1. 2012. a. aastaaruande kinnitamine.
2. Tagasivaade tehtule.
3. Uue juhatuse valimine.
4. Kevadisest talgupäevast.
5. Haldusreformist.
6. Jooksvad küsimused.
Võimalus liituda külaseltsiga. Kellel on maksmata liikmemaks (10 EUR), siis arveldusarve nr.
221049398138 Swedbank, MTÜ Aakre Külaselts.
Koosolekul on võimalus maksta sularahas.
Lisainfo: Arno Kangro, tel. 5149368, Silver Laks,
tel. 51999996.
Külaseltsi juhatus

Terviseloeng „Väega taimed ja toidud“
7. aprillil kell 12.00-14.30
Puka rahvamajas.
Osalustasu 3 eurot.
Info ja eelregistreerimine: Kairi Rebane,
kairi.rebane@gmail.com, tel. 5270976.

AAKRE RAHVAMAJAS PUHKEÕHTU
Reedel, 5. aprillil 2013
Algus kell 21.00.
Tantsime jääpurikad sulama koos
ANTI JA OSSIGA.
Pilet esimesel tunnil 4 €, hiljem 6 €.
Ansambli vaheaegadel Sangaste ja Puka valla
neidude kevadtervitus.

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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www.sangaste.ee

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
28.02.2013

Toimus kohtumine Lõuna Prefektuuri Valga politsei-jaoskonna juhi Tõnu Kürsaga.
Võeti vastu 2013. aasta vallaeelarve mahus 1 888 315 eurot.
Võeti aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32 000 euro suuruse
laenulimiidiga arvelduslaen.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale volikogu esimehele Rando Undrusele hüvitist 64 eurot
kuus ajavahemikul 1. jaan. 2013. a - 31. okt. 2013. a.
Otsustati maksta isiklikku sõiduautot ametisõitudeks kasutavale volikogu aseesimehele Tõnu Saarmanile hüvitist 32
eurot kuus ajavahemikul 1. jaanuar 2013. a - 30. juuni 2013. a
ja 1. september 2013. a - 31. oktoober 2013. a.
Asutati Sangaste valla jäätmevaldajate register ja kehtestati registri pidamise kord.
Otsustati korraldada avalik konkurss vee-ettevõtja leidmiseks Sangaste aleviku, Keeni küla ja Lossiküla küla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tegevuspiirkonnas.
Koormati Lossiküla külas asuv Pargi kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi osaühingu kasuks.
Võõrandati Aigar Aabile otsustuskorras Keeni külas asuv
Jäätmejaama kinnistu hinnaga 20 000 eurot.
Taotleti Keskkonnaministeeriumilt Risttee külas asuva
28,30 ha suuruse Raja maaüksuse ja Lossiküla külas asuva
16,33 ha suuruse Lahemaa maaüksuse otsustuskorras võõrandamist Sangaste vallale.
26.03.2013
Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila arengukava 20132015.
Kehtestati Sangaste Vallavalitsuse palgajuhend.
Kehtestati Sangaste Vallavalitsuse teenistuskohtade
koosseis.
Määrati alates 1. aprillist 2013. a volikogu esimehele Rando
Undrusele makstava hüvituse suuruseks 139 eurot kuus.
Määrati alates 1. aprillist 2013. a vallavanema Kaido
Tambergi töötasuks 1400 eurot kuus.
Anti vallavanemale Kaido Tambergile 2013. aasta puhkus
vastavalt ajakavale.
Määrati Sangaste valla 2012. aasta majandusaasta aruande
auditeerijaks audiitor Ulvi Sloog.
Koormati Lossiküla külas asuv Sangaste lossi kinnistu
isikliku kasutusõigusega mittetulundusühingu Valgamaa
Partnerluskogu kasuks.

Meie sportlaste edu maakonna talimängudel

V

algamaa 2013. aasta talimängudel sai
väiksemate omavalitsuste arvestuses
Sangaste valla võistkond teise koha.
Mängud võitis Palupera Sangaste ja Karula
valla ees.
Talimängudel võitsid esikoha meie valla
esindajad: Tiina Mõts murdmaasuusatamises ja Maive Vill suusasprindis. Virgo Roose,
Mairo Peterson ja Mati Raudsepp mälumängus ning Maive Vill, Marili Vihmann, Mikk
Vihmann, Imre Õim ja Mati Raudsepp reesõidus.
Teise koha võitsid: Viljar Vihmann murdmaasuusatamises (klassikalises tehnikas) ning
Priit Areng ja Rando Undrus juhtide mitmevõistluses.
Kolmanda koha võitsid: Maive Vill murdmaasuusatamises (mõlemas tehnikas), Viljar
Vihmann murdmaasuusatamises (vabatehnikas), Aime Ilves, Kalev Ilves ja Peeter Adler
kabes ning Andres Lohuväli, Janar Jeets,
Antti Vasar ja Märt Rebane tänavakorvpallis.
Lisaks medalivõitjatele andsid oma panuse

Sangaste valla võistkonna edukale esinemisele järgmised tublid ja hakkajad spordihuvilised: Kätti Allik, Kristel Põld, Eveli
Rebane, Sille Roomets, Jaana Salum, Janek
Bahovski, Kristo Koik, Henri Korbun,
Sulev Kõiv, Rene Levin, Tormi Oja, Marjan
Pavlovitš, Timo Teearu, Sten Teemant, Erik
Toomemägi ja Indrek Voolaid.
Võistkondlikult saadi 4. koht saalijalgpallis, 5. koht suusasprindis, 6. koht teatesuusatamises ja murdmaasuusatamise võistkondlikus arvestuses, 9. koht võrkpallis ja
10. koht turniiribridžis.
NB! Tulekul on Valgamaa 2013. a suvemängud, Rukkihundi jooks, Restu spordipäev, kuhu ootame meie kandi mehi ja naisi
kindlasti hulgakaupa osalema! Andke teada
ka oma muudest spordisaavutustest, mida
teistelegi jagada. Spordipisik tahab nakkamist!
Uute kohtumisteni ja säravate tulemusteni !
Peatreener MATI RAUDSEPP,
abitreener RANDO UNDRUS

Sangaste Valla Pensionäride Ühendus „Härmalõng“ kutsub
kõiki huvilisi
kolmapäeval, 17. aprillil kell 10.00

TERVISEPÄEVALE

Sangaste Seltsimajas.

Tervisealastele küsimustele vastab perearst Tatjana Laadi.
Lisateenused:
• vererõhu mõõtmine
• veresuhkru mõõtmine
• luutiheduse ja kehamassiindeksi määramine.
Lisainfo Vaike Tuisk, tel 56 56 64 52.

SÜNNID
Hans Gustav Kuusik

14. märtsil

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati projekteerimistingimused Ruth Kõivule Pringi
külas asuval Metsanotsu kinnistul elamu ehitusprojekti koostamiseks, Ruth Kõivule Pringi külas asuval Metsanotsu kinnistul abihoone ehitusprojekti koostamiseks, Ruth Kõivule
Pringi külas asuval Metsanotsu kinnistul kaevu ehitusprojekti koostamiseks, Viljar Vihmannile Pringi külas asuval
Tootsu kinnistul majandushoone ehitusprojekti koostamiseks
ja Viljar Vihmannile Pringi külas asuval Tootsu kinnistul
sauna ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Viljar Vihmannile Pringi külas asuval
Tootsi kinnistul elamu püstitamiseks.
Väljastati ehitise kasutusluba aktsiaseltsile Sanwood Keeni
külas Keeni alajaam kinnistu – Põhjamaa kinnistu lõigul elektripaigaldise kasutuselevõtuks.
Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila lasteaiakoha tegevuskulu arvestuslikuks maksumuseks ühe lapse kohta 220
eurot kuus.
Kinnitati 2013. a hankeplaan.
Otsustati korraldada lihthange “Sangaste-Keeni kergliiklustee ehitamine”.
Vabastati kakskümmend isikut korraldatud jäätmeveo-ga
liitumisest.
Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas
424,51 eurot.
Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kuueteistkümnele isikule kogusummas
539,67 eurot.
Määrati veebruarikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele
isikule kogusummas 2085,16 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati märtsikuu toimetulekutoetus üheteistkümnele
isikule kogusummas 1615,06 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 128 eurot.
Määrati 2012/2013 õppeaasta 3. ja 4. õppeveerandiks ühekordne sotsiaaltoetus kahekümne kuue õpilase koolitoidu
kulude katmiseks.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusummas 563,61 eurot.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste
kulude katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 79,47 eurot.
Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule.
Lõpetati kahe puudega isiku üle seatud hooldus.
Lõpetati hooldajatoetuse maksmine kahele isikule.

Sangastet esindanud teatesuusanelik (vasakult
Jaana Salum, Imre Õim, Henri Korbun, Maive Vill).

Kevade keeruline tulemine
Talv taandub raskeid viivituslahinguid
andes. Kevad tungib peale, aga välksõjaplaanidest on saanud pikaleveniv
positsioonisõda. Paratamatuse vastu ei
saa ning varem või hiljem võib kevade
võiduparaad alata. Loomadel on kevad
enamasti jooksuaeg. Poliitikutel algab
see ka varsti kaudses mõttes, sest valimised ju lähenevad. Ilusaid asju saame siis
kõnes ja kirjas kuulda ja näha! Hirmsaid
asju muidugi ka nende kohta, kes on vastaspoolel. Selline on elu.
Sel kevadel on Sangastes natuke kurb
ka. Sest kultuuri-Merle läheb töölt ära.
Õnneks siiski mitte päriselt. Merle ütleb, et
vaheldust on vaja! Liiga palju ühes kohas
tööd ajavat juhtme kokku. Mmm? Paneb
ennastki mõtlema, et liiga kaua...
Merle on oma sõnul väga-väga tänulik
Sangaste kandi rahvale, et tal oli selline
hea töö ja sellised erakordselt toredad
inimesed ümber. Minu, vallavalitsuse ja
volikogu poolt maani kummardus meie
Merlele tehtud tohutu töö eest kogukonna kultuurilambis tule hoidmise ja selle
helesäravaks keeramise eest! Merle nimi
jääb kuldsete tähtedega meiekandi kroonikasse.
Kuidas siis kultuuritööga edasi? Ikka
tasa ja targu. Planeeritud ettevõtmised
toimuvad ja elu läheb edasi. Kultuurikomisjon väsimatu Katrin Kõivu eestvedamisel tasuta vabatahtliku tööga toimetab
ja jagab kultuuritoimetamisi vähemalt
2013. aasta lõpuni. Seejärel otsustab juba
uus valitud võim, mis saab edasi. Praegu
meil kultuuritöötajat ei ole ja niipea kohe
olema ei saa. Aeg on aru pidada. Muu
elu- ja kultuuritrall käib ikka vanamoodi
edasi.
Vallas on uus neiu vastuvõtuletis. Tema
nimi on Laura Karavin ja ta teeb ka raamatupidajatööd kassiirina lapsepuhkusel viibiva Karmeni asemel. Vanem neiu
Keddi läks ära maakera kuklapoolele
töökogemusi omandama ja seetõttu ongi

meil uus asemik.
Lisaks sellele tegeleb aprillist alates
ehitusasjadega Peeter Aunapuu. Kuna
ehitusregistri pidamine nõuab üha enam
vilumust ja kogemusi, loobus abivallavanem Priit neljandikust oma töömahust
ja ka vastavalt neljandikust palgast hr.
Aunapuu kasuks ja meil on nüüd endise
abivallavanema palgaraha eest nii ehitusnõunik kui ka abivallavanem. Kellel juba
närv krussi läks, et näe kus raiskajad, siis
saan kinnitada, et valla kulutused sellega
ei tõusnud. Lihtsalt töömahtu jagati spetsialiseerumise huvides. Kuri võib vabalt
aga olla näiteks minu peale, sest minu palk
tõesti varsti tõuseb. Samuti keskmiselt
10% tõuseb palk ka ametnikel vallas. Lihtsalt meil pole see 8 aastat kellelgi tõusnud.
Palk, ma mõtlen.
Valla koeraomanikke tahaks aga
manitseda oma hambulised heasüdamlikud kurjamid ketis ja aias hoidma.
Kodus on neil ehk tõesti hea läbisaamine
kodakondsetega tänu ulualusele ja ninaesisele, aga külas ringi joostes võib penil
hull mõte pähe tulla püksimaitse suhu
saamiseks.
Näiteks Sangaste ja lossi vahelist kergliiklusteed kasutavad lapsed, ratturid,
jalutajad, kepikõndijad jne, siis halbade
vahejuhtumite vältimiseks hoidkem oma
kutsad kodus. Kui koer ründab inimest
või ehmatab mõnda last, siis võib peremees päris valusasti karistatud saada.
Ka vald hakkab tegema reide hulkuvate
koerte ohjamiseks ning hoolimatust ei
andestata. Tegu on ikkagi laste ja vanuritega, keda võivad hulkuvad koerad
ehmatada ja hammustada.
Nii see kevad on! Kord sulab hing ja
süda kevadpäikeses, kord ka säästud
sellega seoses! Aga ilus ta on ja lootust
toov ka ... see kevad me mail!
Kõigile kogukondadele hulgi kevadet
ja heledat päikest!
KAIDO TAMBERG, Sangaste

SANGASTE BEEBIKOOL

Vallavalitsuses töötab ehitusspetsialist
1. aprillist on Sangaste valla ehitusspetsialistina ametis Peeter
Aunapu, kes on varem Otepääl töötanud ehitusfirmade tegevjuhina ning projekteerijana. Aastatel 2003-2008 töötas ta Kuusalu ja
Otepää vallavalitsuses ehitusnõunikuna. Peeter Aunapu on lõpetanud 1979. aastal Tallinna Ehitusmehhaanika Tehnikumi tööstusja tsiviilehituse eriala ning õppinud kaugõppes ehitust ka TPIs.
Ehitusspetsialisti ametikoha eesmärk on valla ehitusalase tegevuse korraldamisega seotud küsimuste lahendamine (ehitusjärelevalve, ehitisregistri pidamine ja ehitusalaste dokumentide
vormistamine). Ehitusspetsialisti vastuvõtuajad Sangaste Vallavalitsuses on teisipäeviti kell 10.30-16.30. Täiendavate konsultatsioonide ning kokkusaamiste osas väljaspool vastuvõtuaega võib
kokku leppida telefoni teel (5811 5200).

2012. aastal sündinud lastele
pereõe Hiie Vähi juhendamisel
koguneb
neljapäeval, 11. aprillil 2013. a.
Sangaste Seltsimajas
algusega kell 14.00.
Räägime väikelaste toitmisest ja toiduallergiast.
Beebikool on tasuta!
Olete oodatud!

VABANDUS
Inimliku eksituse tõttu jäi Keeni Põhikooli III õppeveerandi tublide õppurite nimekirjast välja 2. kl õpilane Hans-Hannes Kängsepp.
Palun vabandust!
SAIMA TELL

12. aprillil algusega kl 20. 00

E - R 10 - 18
L 10 - 15

Valgjärve küla võimlas
ÕLLEPIDU ANSAMBLIGA
KUKERPILLID
Koduõlle-, veini-, leiva- ja sõirameistrite KONKURSS.
Osavõtusoovist teata tel 5033518.
Õhtujuht ANDRES VISNAPUU.
GRILLSIGA Lande grillikojalt.
Avatud puhvet.
Pilet 7.- eelregistreerimisega
tel 5033518, kohapeal 10.-
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KUULUTUSED

5. aprill 2013

LOMBARD

HOIULAEN

PANDILAENUD
AUTOLAENUD

Elvas, Kesk tn 17, I korrusel

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:

KUULUTUSED
OÜ PURTSI GRUPP müüb lõhutud
küttepuid koos kohale toomisega.
Info telefonil 5383 7099

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
Lõuna-Eesti Erametsa OÜ
ostab

OMANIKU JÄRELVALVE

Otsin hooajalist tööd Otepää piirkonnas (mai-juuli), eelistatult turismisektoris. Tel. 513 2992.

metsa-ja põllumaad.

EhitusEST OÜ

tel. 50 72 544

506 7848

Müüa metsakuiva kuuske, märga
kaske ning leppa 30 ja 50cm kohaletoomisega. Tel 5056867

www.erametsa.ee

ehitusest@gmail.com

Ostan vanaaegset suusavarustust,
ka riietust. Tel 5333 1154

AS PÜHAJÄRVE
PUHKEKODU

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu. 51978500

võtab tööle

Ostan elamumaaks sobiliku kinnistu, mis piirneb osaliselt Pühajärve või Nüpli järvega. Mob 56
474832.
Ostan või üürin korteri Otepääl
Kopli tn 5 või Tartu mnt. 3, 8, 6 majades. Info numbril 52 05 882

Otsime vanurile Otepääl hooldajat.
5047 664
Vajatakse vaarikaistandusse töölist aprillis-mais. Telef 5698 5765,
Teder
Ostan vanu raamatuid ja postkaarte. Telef 5395 8295
Müüa lõhutud küttepuid (lehtpuu,
al. 26 eurot/rm, kask 32 eurot/rm)
Hind koos veoga. Koorem 6 rm.
Tel 5394 6271
Head inimesed, kes te sõidate
Otepää-Tartu-Otepää vahet töö
päevadel 08:00-17:00, palun helistage transpordi optimeerimiseks
telefonil 58536678.

AINO KASE

05.09.1943-11.03.2012

Otepää
Külastuskeskuse ees

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
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.

Mapomets OÜ:

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

- erametsade majandamine,
- metsakinnistute ja kasvava metsa ost,
- metsamaterjali ost,
- metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

Müüa lõhutud küttepuud koos
kohaleveoga. Tel. 5117109

Vajatakse 1x nädalas koristajat eramajja Otepäält 1,5 km. Tel. 5107336

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

Info 50 23 095

Ahju-pliidipuud soodsalt. 5257628

Otsin lapsehoidjat Otepääl 1-aastasele poisile. Sobib hoidmine kodus
või lapsehoidja juures. Tasu ja täpsemad hoidmise ajad kokkuleppel.
Telefon: 5354 0689

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

ujula koristaja

Viljapuude lõikamine ja ohtlike puude langetus. Tel 5162812,
www.arboristid.ee

Üürile anda keskküttega korter
Otepääl, omanikult. 5113980.

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

toateenija,

Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte
võtab sööda varumise eesmärgil
rendile PÕLLU - ja ROHUMAAD, ka
võsastunud kinnistud, tasu kokkuleppel. OÜ Heizung, tel: 511 3543

Kodumasinate tasuta äravedu
(külmikud, pesumasinad, telerid
jne). Mob 5386 9008

Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2013. a.
Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

13. aprill

Restu
Keeni
Mägiste
Hellenurme
Voki

10.00
11.30
13.30
15.30
16.30

14. aprill

Pukamõisa
Komsi
Palupera

10.00
11.30
13.30

20. aprill

Aakre

21. aprill

Kiilung (Aakre)
Nõuni

Õnnitleme Otepää
Lihatööstuse töötajaid firma
21. sünnipäeval!

9.00
9.00
11.00

Soovime Teile rõõmu, häid tulemusi ja jätkuvalt suurepärast
koostööd.

Traktor 17.- EUR
Haagis 10.- EUR

Firma juhatus ja spetsialistid

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920

Otepää Mesinduse Seltsi liikmete üldkoosolek toimub
13. aprillil algusega kell 11 Otepää AMS majas (J.Hurda 5).

ARUANDE VALIMISKOOSOLEK
Info: A.Konts, 5650 9770, 7655 537

MARTA KÕIV

01.06.1922-28.03.2013
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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

JOHANNA SÖÖT
27.10.1919-25.03.2013

Mälestused jäävad

Lembit, seisame sinu kõrval kurval
tunnil isa

VOLDEMAR FELDMANNI
kaotuse tõttu.
AS Techne Töökoda kollektiiv

Siiras kaastunne Aare Lehtmäe
perele

isa
kaotuse puhul.
Perek. Viks, Toom, Lubi,Tiisler,
Maranik.

Mälestuste kauneid jälgi
meile Sinust hinge jäi....

ALEKSIS KORILA

4.04.1933 - 17.03.2004
Mälestame kallist isa ja vanaisa 80. sünniaastapäeval.
Pojad Mati ja Enno peredega.

Jaak perega!
Siiras kaastunne kalli isa, äia ja
vanaisa

RAIVO SÖÖT
surma puhul.
Töökaaslased Otepää Vineeritehase pealistusest.

ALBERT TERVE
Mälestame kallist klassivenda ja
sügav kaastunne vend Herbertile
perega.
Otepää Gümnaasiumi XXII lend

MITMESUGUST
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Lugupeetud ettevõtjad!

Teeme Ära talgupäev 4. mail 2013
Üle-eestiline Teeme Ära talgupäev sai alguse 2008. aasta prügikoristusaktsiooni ja 2009. aasta mõttetalgute järel 2010. aastal. Nüüd saab
iga kogukond, ühendus või aktiivne kodanik ise otsustada, mis vajab
ärategemist, korraldada selleks talgud ning kutsuda teised kaasa.
2012. aasta talgupäeval korraldati üle Eesti 1241 talgut kokku 32 000
osalejaga.
Talgupäeva eesmärk on edendada ettevõtlikkust ja aktiivset eluhoiakut, parandades seeläbi meie ühist elukeskkonda ja kodanikuühiskonda ning tugevdades kohalikke kogukondi. Tänavune Teeme Ära
talgupäev toimub laupäeval. 4. mail.
Kõik talgud saab alates 6. märtsist kanda üle-eestilisele talgukaardile. Selleks tuleb täita lihtne vorm kodulehel www.teemeara.ee.
Seega on paras aeg mõelda, mis kodukandis tänavu tegemist vajaks.
Oodatud on nii värsked talguideed kui ka pikema talgutraditsiooniga
külad, linnad ja ühendused. Pärast talgute kirjapanekut saab iga talgukorraldaja ka talgujuhi stardipaketi.

5. aprill 2013

Aprilli keskpaigast kutsume kõiki eestimaalasi omale sobivaid
talguid valima ja end osalejana kirja panema.
Iga talgud kirja pannud talgujuht saab talgupäeva eel stardipaketi, kuhu on koondatud abivahendeid talgupäeva korraldamiseks:
esmaabitarbed, töökinnaste varu, värvipott, ehitus- ja aiapoe sooduskupong, kevadised seemned, kriisijuhend, kuulutused, Talguhundi
kleebised, tee, šokolaad ning talgulugude CD ja ajaleht Talguline.
Koostöös Eesti Rahva Muuseumiga ootame kõigi talgulugusid.
Talgulugu võib olla aastate tagune või värskem – kogume kokku
Eestit katva talgulugude valiku, mis seob nii erinevaid aastakümneid, piirkondi kui põlvkondi. Oodatud on ka fotod ja videod.
Lugusid saab jagada ja lugeda kodulehel http://www.teemeara.ee/
talgulood.
Kui tekib küsimusi, siis pöördu Teeme ära Valgamaa koordinaatori Kaija Kõivu poole (kaija.koiv@gmail.com, 53 242 748).
Kohtumiseni 4. mail!

Majandustegevuse registri seaduse § 26 sätestab kaubanduse, toitlustuse, teeninduse, turismi ja majutusteenuse osutamisega tegeleva
ettevõtja kohustuse kinnitada registreeringu õigsus majandustegevuse
registris (MTR). Registreeringu õigsuse kinnitamine toimub igal aastal
alates 15. jaanuarist kuni 15. aprillini.
Enne registreeringu õiguse kinnitamist tuleb registreeringu andmed kontrollida ja kui need vajavad muutmist, tuleb esitada registreeringu muutmise
taotlus. Registreeringu muutmine kinnitab ka registreeringu õigsuse.
Kinnitamata registreering on seaduse järgi alates 1. maist peatatud
ja ettevõtja, kelle registreering on peatatud, ei tohi vastaval tegevusalal tegutseda. Ettevõtja tegutsemise õigus taastatakse registreeringu
andmete õigsuse kinnitamise hetkest alates.
Majandustegevuse registri seaduse § 26 lõike 5 alusel kustutatakse peatatud registreering kuue kuu möödumisel registreeringu peatamisest arvates, s.o 1. novembril. Lisateavet leiate majandustegevuse
registri (MTR) veebilehelt www.mkm.ee/mtr.
Kiire ja mugav võimalus elektrooniliselt registreeringu õigsust kinnitada või teha muudatusi registri andmetes on kasutades portaali Eteenused ettevõtjale. Samuti on võimalus registreeringu õigsuse kinnitamise ja registreeringu muutmise toimingud teha vallavalitsuse kaudu.
Otepää vallasekretär NEEME SILD

Lugeja kirja ja kolme vastust on toimetuse poolt lühendatud.

LUGEJA KIRJUTAB

Riigikaitselised küsimused peaksid
jääma riigi lahendada

Ei saa mitte vaiki olla...

O

tepää piirkonda on seostatud alati kaunite vaadete ja maastikuga, selle omapärase
ja väärtusliku pärandi kaitseks on loodud
Otepää Looduspark. Kõik inimesed, kes on valinud
oma kodukohaks selle piirkonna, on pidanud arvestama asjaoluga, et nende tööd, tegemised, ettevõtmised ja elulaad peavad ühtima keskkonnasõbraliku ja -teadliku maailmavaatega ning Otepää Looduspargi kaitse-eeskirjast tulenevate kitsenduste
ja piirangutega.
Sageli on maaomanikel keeruline saada
lubasid tiigi kaevamiseks, rääkimata ehituslubadest elamute ehitamiseks. Peetakse läbirääkimisi mitmeid kuid, kui mitte aastaid, et saada kõiki
pooli (maaomanik, Otepää vald, Otepää Looduspark) rahuldavaid tingimusi planeeringuteks.
Ehitamisel on ära määratud isegi vundamendi
kõrgus, majale viimistlusmaterjal ja katuse värv.
Muude ehitiste rajamine võib olla veel keerukam.
Näiteks rääkis põline Otepää valla elanik, et soovis
püstitada oma maale 25 m kõrguse tuulegeneraatori enda majapidamise elektritootmise tarbeks.
Vallapoolne nõue oli kõigepealt teha keskkonnamõjude hinnang, viidates valla arengukavale, kus
selliste ehitiste rajamine on ebaeetiline ja rikub
kuppelmaastiku vaadet. Seega põhimõtteliselt
välistati tuulegeneraatori ehitus.
Aga Pilkuse külas on Otepää vallavolikogu
algatanud Kaitseministeeriumi ettepanekul detailplaneeringu radarijaama ehitamiseks. Selle detailplaneeringu avaliku väljapanekuga on kõigil võimalik tutvuda Otepää valla kodulehel 22. märtsist 19.
aprillini, selle aja vältel on võimalik ka oma arvamust avaldada.
Enne detailplaneeringu algatamist küsis Kaitseministeerium nõusolekut ka Keskkonnaameti
Põlva-Valga-Võru Regioonilt, kuna Pilkuse küla
asub riiklikul looduskaitsealal, Natura 2000 alal
ja Valga maakonna rohevõrgustiku alal. Keskkonnaamet oma kirjas nendib, et radarijaama püstitamine on vastu-olus Otepää Looduspargi kaitseeeskirjaga. Sellest hoolimata kooskõlastas Keskkonnaamet detailplaneeringu, viidates riiklikule
vajadusele.

Praegusel juhul on riikliku tähtsusega objekti
püstitamise otsustajaks Otepää Vallavolikogu kui
radarijaama detailplaneeringu ja Otepää valla
üldplaneeringu kehtestaja. Otepää Vallavalitsus ei
ole pidanud vajalikuks korraldada keskkonnamõjude
strateegilist hindamist.
Keegi ei sea kahtluse alla Eesti riigi julgeoleku vajalikkust ja radarijaama olulisust turvalisuse
tagamiseks. Kuid kas riigikaitselise objekti asukoha
valik on piisavalt argumenteeritud arvestades
sellega, et praegune valitud asukoht läheb vastuollu Otepää Looduspargis kehtiva kaitse-eeskirjaga
ja Natura 2000 võrgustiku eesmärkidega?
Kas riikliku tähtsusega objekti rajamisel on
õigustatud panna kohustus ja vastutus pelgalt
Otepää valla volikogu pädevusse? Ehk peaks protsessi olema kaasatud laiem otsustajate ring läbi
maakonnaplaneeringu? Neid küsimusi on Pilkuse
küla elanikud esitanud alates 2012. aasta algusest,
mil radarijaama kavandamine teatavaks sai. Kuid
vastuseid ei ole.
Kuidas jõuavad valla ametnikud seisukohani,
et sellise objekti kavandamisel ei ole vaja läbi viia
keskkonnamõjude strateegilist hindamist? Tsiteerides Presidendi kõnet:“ ...Tänases demokraatias on
asjad vastupidi: mis on lubatud härjale, pole lubatud
Jupiterile. Selles peitub peamine erinevus meie riigikorra ja mittedemokraatlike režiimide vahel. Valitud, kõrgemal positsioonil olevatelt nõutakse rohkem. Peame
nõudma ka meie.“
Kaitseväe radarijaama kavandamisega seonduv
puudutab kõiki Otepää valla elanikke. Kas ja
kuidas see mõjutab meie valla senist identiteeti,
mille märksõnadeks on kaunis ja kaitstud loodus,
maalähedane eluviis, puhkus, sport, turism?
Meie riik on tubli ja edasipüüdlik demokraatlik institutsioon, mille käekäigu ja heaolu pärast
tahame me anda oma panuse ja jagada vastutust.
Et meil ja meie riigil hästi läheks, on tarvis tasakaalukaid ja kaalutletud otsuseid ning seega võtta vastutus ja ka kohustus võrdse kohtlemise tagamiseks.
Kogukonna mõtted on kirja pannud
Pilkuse küla elanik MARIKA EIN

Otepää vallavalitsuse
planeerimisspetsialisti selgitus
Tornimäe detailplaneeringule koostati kahe eksperdi poolt 2 keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH) eelhinnangut. Mõlema kokkuvõttes toodi välja, et KSH algatamine ei ole vajalik.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse (KeHJS) § 1 lõike 3 punkt
1 märgib, et seadust ei kohaldata strateegilisele
planeerimisdokumendile, mille ainus eesmärk on
riigi julgeolek või tsiviilkaitse.
Eelhinnangu kokkuvõtted kinnitasid, et kavandatud tegevused ei mõjuta oluliselt keskkonda
ega Natura 2000 loodus- ja linnuala (Otepää looduspargis). Kõige olulisema keskkonnaküsimuse
– kuidas peaks kulgema juurdepääsutee ja kus
oleks parim asukoht kavandatud ehitistele – saab
projekteerija lahendada töö käigus koostöös
Keskkonnaametiga.
Otepää looduspargi piiranguvöödisse jäävast
radarijaamast ei kujune mingit domineerivat maamärki, mis kahjustaks oluliselt maastikuvaateid.
Radarijaama ehitamist ei ole kaitsekorralduskavas loomulikult ette nähtud, küll aga ei lähe selle

ehitamine ka otsesesse vastuollu looduspargi ette
seatud ülesannete või siis looduspargis kavandatud
praktiliste tegevustega. Radarijaama ehitamise ja
käitamise mõju Otepää looduspargi terviklikkusele puudub (kokku ca 7 ha koos teega).
Ehitusaegne keskkonnamõju on radarijaama
puhul ilmselt olulisem, kui jaama opereerimise
aegne mõju. Ehitusaegne mõju on aga lühiajaline.
Planeeringu elluviimisega kaasnev otsene mõju
on lokaalne ja jääb hoonete ja taristu maa-ala piiridesse. Kuna kavandatava tegevuse mõju Otepää
loodusalal on valdavalt lokaalse iseloomuga ja ei
ole ulatuslik, siis kogu Otepää loodusalale võib
mõju lugeda minimaalseks ning väheoluliseks.
Keskkonnaamet 14.02.2013. a kirjas nr PVV 65/13/376-2 andis kooskõlastuse Tornimäe DP-le.
Otepää vallavalitsusel ega vallavolikogul ei ole
põhjust kahelda riikliku institutsiooni poolt antud
kooskõlastuses.
Otepää Vallavalitsuse planeerimisspetsialist
ENELIN ALTER

Kaitseministeeriumi poolt planeeritava Tõikamäe
radari teemadel on peetud mitmeid koosolekuid
nii vallaelanike, ametite kui ka Kaitseministeeriumi
esindajatega ning seda teemat on väga põhjalikult
arutatud. Hetkel on käimas Tornimäe detailplaneeringu avalik väljapanek ja 25. aprillil toimub planeeringu avalik arutelu, kus antakse ülevaade avalikul
väljapanekul kirjalikult esitatud ettepanekutest ning
vastuväidetest.
Paraku ristuvad antud teema puhul riigikaitselised huvid ja osade vallaelanike huvid. Volikogu on
väga keerulises seisus – ühtpidi oodatakse meilt riigimehelikkust, teistpidi jälle arusaamist kohalike
elanike muredest. Nende kahe huvi ristumispunktis
on keeruline jõuda kõigile sobiva lahenduseni, kuid

me oleme astumas selle suunas samme. Kaitseministeerium on valmis sõlmima valla ja Pilkuse
külaelanikega kokkuleppe, mis peaks tagama
mõistlikud lahendused edasiseks ning on valmis
täna ja tulevikus panustama Otepää üldisesse
arengusse.
Olen nõus, et sedavõrd olulise riikliku tähtsusega objekti rajamisega seonduvat ei saa panna
pelgalt ühe kohaliku omavalitsuse õlgadele, kuna
riigikaitse küsimused ei ole olemuselt ühe kohaliku omavalitsuse otsustada.
Leian, et üldiselt peaks ümber vaatama seadusandluse – riigikaitseliste küsimuste lõplik otsustamine ei saa olla kohaliku omavalitsuse pädevuseks.
Volikogu esimees AIVAR NIGOL

Radarposti parim asukoht on Tõikamägi

R

adarid on vajalikud, et riik omaks ülevaadet,
mis meie õhuruumis ja lähiümbruses toimub.
Radarid tugevdavad Eesti kaitsevõimet ja julgeolekut, kuna suureneb eelhoiatusaeg võimalike
kriiside puhkemisel. Lisaks suurendavad radarid ka
rahuaegset lennuohutust, kuna õhupilti jagatakse tsiviillennujuhtidega ning radarid suudavad tuvastada
ka neid lennukeid, millel pole transpondereid sisse lülitatud.
Radarid peavad asuma kohtades, kus nende vaatevälja ei jääks suuri looduslikke takistusi (mets,
mäed). Lõuna-Eesti reljeefi arvestades on ainuvõimalikeks kohtadeks mäetipud, mille tipp on ehituseks piisavalt suur ning mäe asukoht selline, millelt
radarkate kattuks osaliselt teiste Eesti radarite kattealaga, et õhupilt säiliks nende hoolduse ja võimalike
rikete korral. Samas on tähtis, et radarkate ulatuks
ka võimalikult kaugele väljapoole riigipiiri. Tähtis on
samuti, et mäe tipp oleks piisavalt kõrge, mis võimaldaks mõistlike mõõtmetega torni ehitamist.
Eelnimetatud põhiparameetrite (kõige tähtsam
radarkate) alusel koostasid Eesti Õhuväe spetsialistid analüüsi, mille käigus hinnati detailsemalt kahtekümmet Lõuna-Eesti mäetippu. Märkimisväärselt

teistest paremad olid Kuutsemägi ja Tõikamägi.
Kaitsevägi välistas Kuutsemäe, kuna tegemist on
peamiselt eraomandis oleva maaga ja millel on
aktiivne kasutus ning suur tähtsus piirkonna turismisektoris. Seega on analüüsi tulemusena LõunaEesti radarposti rajamise parimaks võimalikuks
asukohaks Tõikamägi.
Radarposti kavandamiseks algas suhtlus kohaliku omavalitsuse ja piirkondliku Keskkonnaametiga üle kahe aasta tagasi. Tänaseks on detailplaneeringu protsess jõudnud avalikustamise faasi ning
heakskiit saadud Keskkonnaametilt. Käimasoleva
planeerimis- ja projekteerimistegevusega on viidud
radarposti mõju loodusele minimaalseks ning
arvestatud mõlema tähtsa avaliku huviga – loodukaitse ja riigikaitse.
Radari rajamisega inimestele negatiivseid
mõjusid ei kaasne. Seda tõestavad erinevad uuringud nii Eestis kui ka mujal Euroopas. Kellaveres
on Eesti esimene kaasaegne radar töötanud 10
aastat ning mingisuguseid negatiivseid mõjusid ei
ole tähendatud.
Õhuseiredivisjoni insenertehnilise kompanii ülem
kapten GERRY KARRO

Läbirääkimised kestsid kaks aastat

K

eskkonnaametil oli protsessis kooskõlastaja roll,
mida võtsime väga tõsiselt. Läbirääkimised
Kaitseministeeriumiga kestsid kokku pea kaks
aastat. Keskkonnamõjude selgitamisel ja leevendavate meetmete väljatöötamisel osalesid mitmed Keskkonnaameti spetsialistid. Keskkonnaameti nõudmisel
täiendati keskkonnamõjude eelhindamist veel ka teise
eksperdi hinnanguga. Kui infot nappis, tehti täiendavaid välitöid. Nii näiteks kaardistasid keskkonnaameti
bioloogid Tõikamäe elupaigad ja väärtuslikud kooslused, vältimaks nende kahjustamist. Keskkonnaameti
nõudmisel tehti geoloogilised uuringud, et selgitada
erosiooniohtu ja leida leevendavaid meetmeid.
Keskkonnaameti ettepanekul kasutati looduspargis esimest korda Maaülikooli 3D visualiseeringut
ehk maastikuteatrit, mis võimaldas reaalselt mudeldada tulevast maastikupilti ja võrrelda alternatiive.
Nii leidsime virtuaalmaastikku analüüsides, et torni
rajamine Laanemäele mõjuks looduspargi vaadetele
märksa domineerivamalt.
Pingeliste läbirääkimiste käigus vähenes esialgu
pakutud 15 ha suurune riigikaitsemaa kolm korda.
Hooned on 0,15 hektaril paigutatud võimalikult kompaktselt, et vähendada metsa raadamist. Teed rajatakse kaarega, vaatesuuna eest varjatult, kasutades

võimalikult palju olemasolevaid radasid ja sihte.
Säilivad III kategooria liikide elupaigad ja tammik.
Meeskonnaelamu ja helikopteriplats kolisid läbirääkimiste tulemusel looduspargist välja.
Kuigi Keskkonnaamet saavutas pikkadel läbirääkimistel palju edu, jäi meie jaoks selge vastuolu
senise kaitsepraktikaga, et kuplitele ehitamist ei
lubata. See oli raskeim otsustamise koht. Nõudmistega ei saanud aga minna absurdi. Torni, mis
peab püüdma kolmandikku Eesti taevalaotust, ei
saa ehitada nõkku. Otsustasime nõustuda. Oleme
teadvustanud, et kooskõlastav otsus toob edaspidi kaasa väiteid stiilis minu paadikuuri ehitada ei
lubata, aga radaritorni lubatakse. Sellised väited on
kohatud. Kaitsevägi on pidanud tegema palju suuremaid järeleandmisi kui tavamenetlustes tehakse.
Kaalukauss langes kooskõlastuse suunas vaid põhjusel, et see on meie kõigi jaoks kõige olulisema
– Eesti riigi kaitse ja säilimise huvides. Kooskõlastus radaritorni jaoks on antud pärast väga tõsist
ekspertide koostööd ja kompromisse saavutades.
Kas detailplaneering kehtestada või mitte, on
nüüd vallavolikogu otsustada.
Keskkonnaamet

