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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K  A
 vald

SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/otOtepää sai taas talvepealinnaks 

Täname kõiki 
talvepealinna tiitli saamise 

ürituste korraldajaid!

Algas eelregistreerimine Euroopa saunamaratonile

Talvepealinna tiitli andsid Otepääle 
üle sügispealinna Narva linnavolikogu 
esimees Tarmo Tammiste ja Tallinna 
linnapea Edgar Savisaar. Tallinna linna-
pea luges ette tunnistuse, mille kohaselt 
kohustub Otepää pealinna au kõrgel 
hoidma ning linna külalisi ja puhkajaid 
väärikalt võõrustama. Otepääl on ka 
kohustus säilitada Eestimaa lumevarud, 
viia läbi maailmatasemel suusavõistlusi 
ning kindlustada külalistele hea mee-
leolu. 

Otepää vallavanem Kuldar Veere 
lubas talvepealinna kohustusi väärikalt 
täita. Talvepealinna lipu heiskas Otepää 
vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.

Tavapäraselt tähistas Otepää aga 
talve saabumist juba hommikust saadik 
– toimus traditsiooniline Otepää Nais-
seltsi poolt veetav talveturg. Laadasuppi 
pakkus Otepää Naisselts, lapsi sõidutasid 
ponid, esines Otepää tantsuklubi Fee-
lingGood ja eakate rahvatantsurühm. 
Otepää Noortekeskusel oli kavas noor-
teprogramm võistlustega. Toimus Püha-
järve Puhkpilliorkestri tasuta kontsert 
„Talverõõm“. Sügise viimased minuteid 

sisustas Otepää Keskväljakul ansambli 
Untsakad trio koosseisus: Margus Tõld-
sepp, Jaanus Jantson ja Taunu Uibo. 
Naiskodukaitsjad pakkusid Keskvälja-
kul talve saabumise puhul verivorsti ja 
kuuma glögi. Talve saabumist tervitas 
suurejooneline ilutulestik ja Otepää 
laulutüdruk Laura Danilas esitas laulu 
„Ühes väikses Eesti linnas.“ 

Toimus ka lumelaua ja freestyle suusa-
võistlus DUELL 2013 Tehvandi staa-
dionil ja Tanel Padari kontsert ööklu-
bis Comeback ning üritused mitmetes 
Otepää pubides ja restoranides.

Talvepealinna vastuvõtmise Keskvälja-
kul korraldasid Otepää Kultuurikeskus, 
Otepää Avatud Noortekeskus, Otepää 
Naisselts, Naiskodukaitse Valgamaa 
ringkonna Otepää jaoskond. Talvepea-
linna ametlikuks raadioks on raadio Sky 
Plus. Toetas Otepää vald, verivorstid 
küpsetas Hermanni pubi.

MONIKA OTROKOVA

Talv algas 21. detsembril kell 
19.11 ja Otepää sai 17. korda 
talvepealinnaks.

Reedel, 3. jaanuaril on Vabadussõjas 
võidelnute mälestuspäev ja selle puhul 
Eestis lipupäev. 

Otepää Vabadussambale asetasid pär-
jad vallavolikogu esimees Jaanus Raidal 
ja vallavanem Kuldar Veere (pildil) ning 
Kaitseliidu Valgamaa maleva Otepää        
Üksikkompanii pealik Aleksander Mõttus 
ja Naiskodukaitse Valga ringkonna Ote-
pää jaoskonna esinaine Mari Mõttus. Ote-
pää Vabadussamba juures olid lipuvalves 
Otepää Üksikkompanii kaitseliitlased.

Otepää Vabadussam-
bale asetati pärjad

Vabadussõjas võidelnute mälestuspäeva 
tähistatakse, et austada Eesti iseseisvuse 
eest võidelnuid. Vabadussõda algas 28. 
novembril 1918, mil Nõukogude Vene väed 
tungisid üle Narva jõe ning hõivasid 1919. 
aasta alguseks märkimisväärse osa Eestist. 
Loomisel olev Eesti armee, mida toetasid 
Soome ja mitme teise maa vabatahtlikud, 
suutis vastase rünnakud peatada ja tagasi 
tõrjuda.

Alates 1919. aasta märtsist oli peaaegu 
kogu eestlaste asuala taas Eesti Vabariigi 
kontrolli all. Ka edasistes ägedates lahingu-
tes ei suutnud Punaarmee Eesti sõjaväe ja 
rahva vastupanu murda.

Relvad vaikisid 3. jaanuaril 1920 kell 
10.30, mil jõustus Eesti ja Nõukogude Ve-
nemaa vahel 31. detsembril 1919 sõlmitud 
vaherahu. Eesti kaotas sõjas 6275 inimest, 
neist 3588 otseses lahingutegevuses.
 Allikas: www.valitsus.ee
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Talvepealinnas Otepääl toimub              
2. veebruaril saunaorienteerumi-
se võistlus – Euroopa saunamara-

ton. Eelregistreerimine saunamaratonile 
kestab kuni 26. jaanuarini.

Saunamaratoni start antakse Pühajär-
ve Spa&Puhkekeskusest 2. veebruaril 
kell 12.00. Start on avatud kuni kella 
13.00ni. Finiš on kuni kella 17.30ni 
Nuustaku pubis. Samas toimub ka kok-
kuvõtete tegemine ja autasustamine.

Saunamaratonil osalev võistkond on 
neljaliikmeline. „Võistkond saab star-
dipaigas saunade orienteerumiskaardi 
ja saunakaardi, kuhu tuleb saada sauna-
omanike kinnitused saunaskäigu kohta. 
Kõigil võistkonna liikmetel tuleb sau-
nalaval leili võtta vähemalt 3 minutit,“ 
selgitas võistluse reegleid Euroopa Sau-
namaratoni peakorraldaja Sirje Ginter.

Lisaboonust (aja vähendamine) 
annab saunalistele jääaukude, kümblus-
tünnide ja muu saunaomanike poolt 
välja pakutud atraktsioonides ja meele-
lahutuses osalemine. Lühima ajaga kõik 
saunad, jääaugud ja tünnid läbinud võis-
tkond on võitja. Finišisse jõudes tagas-
tatakse saunakaart. Saunamaratonist 
osavõtmiseks on vajalik oma transpordi 
olemasolu.

„Saunalised kinnitavad oma allkir-
jaga, et nende tervis lubab saunatada,“ 
ütles Sirje Ginter. „Turvalisel liiklusel 
hoiab silma peal politsei – saunamarato-
ni korraldajate hea koostööpartner. Ka 
sellel aastal saavad võistlejad valida oma 
lemmiksauna.“

Saunamaratoni korraldavad Otepää 
Kultuurikeskus ning Otepää piirkonna 
saunaomanikud. Toetavad kõik osale-
vad saunaomanikud, Otepää vald, Kul-
tuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Võistkondade eelregistreerimine 
kuni 26. jaanuarini e-posti aadressil: 
saun@otepaa.ee. Ei registreerita ala-

ealisi ilma täiskasvanud saatjateta. Eel-
registreerimisel märkida võistkonna 
nimi ja liikmete nimed.

NB! Tutvu kindlasti ka võistluste reeg-
litega! Ürituse korralduses võib tulla 
ette muudatusi, jälgige infot Otepää 
valla kodulehelt www.otepaa.ee ja Face-
bookist.

Euroopa saunamaraton Otepääl 
toimub juba viiendat aastat ning huvi 
selle vastu on jätkuvalt suur. Eelmisel 

aastal osalesid võistlejad Lätist, Vene-
maalt, Itaaliast, Hispaaniast ja Soomest. 

Võitjaks tuli Eesti naiste võistkond 
„Lämma Naasõ“, kelle aeg oli 2 tundi 
ja 59 minutit. Võitjad sõnasid oma tule-
must kommenteerides, et võit tuli tänu 
tublile autojuhile.

Rahvusvahelist huvi näitas seegi, et 
lisaks Eesti meediakanalitele olid üritust 
kohapeal kajastamas Vene kanalid NTV 
ja Pervõi Kanal ning Reuters.

2013. aastal võttis saunamaratonist 
osa 654 saunalist, kes pidid läbima 22 
erinevat sauna. Juba mitmendat aastat 
järjest sai lemmiksauna tiitli Sokka suit-
susaun, osalejate lemmiksaunadeks 
on olnud ka Sihva Zillisaun, Nuustaku 
rantšo, Cantervilla saunad ja teised.

Täiendav info saunamaratoni 
kohta: Sirje Ginter, +372 509 7795, 
saun@otepaa.ee.
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Pildil vasakult: Otepää vallavanem Kuldar Veere lubas Tallinna linnapea Edgar 
Savisaarele ja Narva linnavolikogu esimees Tarmo Tammistele, et Otepää 
täidab väärikalt talvepealinna kohustusi. 

Eelmisel aastal sai saunas käia isegi Otepää Keskväljakul.

Hei jõuluvanad ja päkapikud !

Aitäh kõikidele jõuluvanadele ja päkapik-
kudele, kes korraldasid Otepää Keskvälja-
kul toreda laulukoosoleku! 

Täname jõuluvanasid ja nende abilisi 
Valdur Seppa, Margo Krüünvaldi, Tiia 
Lehismetsa, Terje Aasarohtu, Hardi Pii-
selit, Heiki Musta, Veikko Tääri, Jaanus 
Kokkoneni, Liia Piho, Ilmo Tamme, Kalev 
Lõhmust, Maarika Viksi, Lille Tali ja Merle 
Soonberg kaaskonnaga, Margus Mälli, 
Peeter Mändlat, Urmas Tinnot ja Aivar 
Kullamaad!

Otepää Vallavalitsus ja 
Otepää Kultuurikeskus

Otepää vallavalitsus ja 
Otepää Kultuurikeskus
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10. jaanuar  20142 O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Otepää Vallavalitsuses 

30.12.2013
 Määrata ühele isikule sünnitoetust summas 384 

eurot.
 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 

eurot.
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule kogusummas 

64 eurot.
 Anti üürile eluruum ühele isikule.
 Väljastati Aiki ja Hannes Priks taotlusel kasutusluba 

Otepää vallas Otepää linnas Kalda tn 6 kinnistul (katastri-
tunnus 55601:005:0270) asuvale elumajale.
 Määrati Otepää valla Kaurutootsi külas asuva 1,63 ha 

suuruse katastriüksuse (katastritunnused 63601:003:0031) 
kasutamise sihtotstarbeks: 100% elamumaa (001;E).
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 10 isi-

kut.
 Määrati töövõimetusest tekkinud kahju hüvitis.
 Määrati 700 eurot toetust MTÜle Klubi Tartu Maraton 

(registrikood: 80037038) Otepää valla haldusterritooriu-
mil paikneva Tartu Maratoni raja hooldamise eest ajava-
hemikul 01.01.2013-31.12.2013. a.
 Anti AS Pühajärve Puhkekodu (registrikood: 

10149335) asukoht: Pühajärve küla, 67406 Otepää vald) 
luba korraldada ilutulestik Otepää vallas Pühajärve külas 
Pühajärve Puhkekodu AS territooriumil 31.12.2013. a aja-
vahemikul kell 22.00 kuni kell 22.10 ning 31.12.2013. a 
ajavahemikul kell 23.55 kuni kell 00.10.

 Valiti aktsiaseltsi Otepää Veevärk (registrikood: 
10273845) nõukogu liikmeks viieks (5) aastaks tema nõu-
solekul Toomas Kapp.

18.12.2013
 Määrati viiele isikule sünnitoetust kogusummas 1536 

eurot.
 Määrati matusetoetust kahele isikule kogusummas 

256 eurot.
 Määrati ühekordne toetus seitsmele isikule kogusum-

mas 266 eurot.
 Määrati puudega inimese toetust erivajadusest tin-

gitud lisakulude kompenseerimiseks kolmele isikule 
kogusummas 37,07 eurot.
 Eraldati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse rahaliste 

vahendite ülejäägist 140 eurot ühele isikule.
 Kinnitati Seilar Jalajas taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Vana-Otepää külas Salumäe kin-
nistule (katastritunnus 63602:001:0651) ehitise (ühepe-
reelamu) ehitusprojekti koostamiseks.

 Väljastati Alvar Koik taotlusel kasutusluba Otepää val-
las Märdi külas Väike-Trommi kinnistul (katastritunnus 
63601:002:1420) asuvale pesu- ja WC-hoonele.
 Väljastati SA Tehvandi Spordikeskus taotlusel 

kasutusluba Otepää vallas Nüpli külas Valga mnt 12//
Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul (katastritunnus 
63602:002:2032) asuvale tribüünile. Väljastati SA Tehvandi 
Spordikeskus taotlusel kasutusluba Otepää vallas Nüpli 
külas Valga mnt 12//Olümpiakeskus Tehvandi kinnistul 
(katastritunnus 63602:002:2032) asuvale käigutunne-
lile.
 Väljastati OÜ Makarov Muusik taotlusel kasutusluba 

Otepää vallas Nüpli külas Kivijärve kinnistul (katastri-
tunnus 63601:003:0166) asuvale puhkemajale.
 Peeti võimalikuks jagada Mäe-Kantso katastriüksus 

(katastritunnus 63601:003:0011, registriosa nr 1083340) 
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele.

 Peeti võimalikuks jagada Uuetoa katastriüksused 
(katastritunnused 63602:003:0681 ja 63602:003:0682, 
registriosa nr 1090140) kuueks katastriüksuseks ning 
määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 
koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt 
moodustatud katastriüksuse plaanidele.
 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 24.09.2013. a kor-

ralduse nr 2-4-535 „ Madsa-Järve katastriüksuse jaga-
mine, kohanimede, koha-aadresside ja sihtotstarvete 
määramine)” punkti 1.2 ning sõnastada see järgmiselt: “1. 
2. katastriüksuse (pindala 18820 m²) kohanimeks Madsa-
Järve, koha-aadressiks Madsa-Järve, Arula küla, Otepää 
vald, Valga maakond, sihtotstarve – maatulundusmaa 
(011;M).”
 Kinnitati Otepää Muusikakooli hoolekogu 2013/14 

õppeaastaks koosseisus: Margo Meri, kooli toetava orga-
nisatsiooni esindaja, Kiido Levin lastevanemate esindaja, 
Malle Mõttus lastevanemate esindaja, Margit Turb las-
tevanemate esindaja, Maris Turb õpilaste esindaja, Lii 
Peterson koolitöötajate esindaja, Miia Pallase valla-
volikogu esindaja, Jana Rohumets vallavalitsuse esin-

AMETLIK INFO

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

Toimetuse kolleegium: Margit Prede, 
Terje Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 31. jaanuaril.

daja.
 Kinnitati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu 

2013/14 õppeaastaks koosseisus: Merle Tammela 
lapsevanemate esindaja, Pille Villems lapsevane-
mate esindaja, Margo Krüünvald lapsevanemate 
esindaja, Tiia Tiideberg lapsevanemate esindaja, 
Jana Mae lapsevanemate esindaja, Marika Paavo 
õppenõukogu esindaja, Katrin Urke õppenõukogu 
esindaja, Madli Lehes, õpilasesinduse esindaja, 
Gertrud Aasaroht õpilasesinduse esindaja, Toomas 
Liiva vilistlaste ja kooli toetava organisatsiooni esin-
daja, Silver Eljand vallavolikogu esindaja, Margit 
Prede vallavolikogu esindaja.
 Kanti Pühajärve Põhikoolis maha 34 ühikut 

väheväärtuslikku vara summas 785,32 eurot.
 Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika (regist-

rikood: 10336764) asukoht: Tallinna mnt 69, 71018 
Viljandi) luba korraldada ilutulestik Otepää vallas 
Valga mnt 1d territooriumil 21.12.2013. a ajavahe-
mikul kell 19.00 kuni kell 19.20 ning 31.12.2103. a 
ajavahemikul kell 23.50 kuni kell 00.10.

 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 
seitse isikut.
 Kutsuti sihtasutuse Valgamaa Arenguagentuur 

nõukogust  tagasi nõukog u l i ige Margo 
Krüünvald.
 Kutsuti Äärmusliku Spordi AS (registrikood: 

10211494) nõukogust tagasi nõukogu liige Jaanus 
Barkala. Valiti Äärmusliku Spordi AS (registrikood: 
10211494) nõukogu liikmeks viieks (5) aastaks tema 
nõusolekul Jaanus Raidal.
 Anti MTÜ Otepää Naisselts (registrikood: 

80037572, asukoht: J.Hurda 5a, 67405 Otepää 
linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää linna 
Keskväljakul 21.12.2013. a kell 09.00 kuni kell 16.00 
avalik üritus Talveturg.
 Anti MTÜle Lumelauaklubi Bricole (registri-

kood: 80200138, asukoht: Valga mnt 6, 67404 Otepää 
linn, Otepää vald) luba korraldada Otepää vallas 
Nüpli külas 21.12.2013. a kell 17.00 kuni 19.00 ava-
lik üritus DUELL 2013 (freestyle suusa- ja lumelau-
avõistlus).

 Võeti vastu korraldus isikliku sõiduauto ame-
tisõitudeks kasutamise kulude hüvitamise kohta.

 Kutsuti aktsiaseltsi Otepää Veevärk (regist-
rikood: 10273845) nõukogust tagasi järgmised 
nõukogu liikmed: Olev Matt ja Peeter Holts. Valiti 
aktsiaseltsi Otepää Veevärk nõukogu liikmeks vii-
eks (5) aastaks nende nõusolekul: Jüri Kork, Jaanus 
Barkala, Toomas Kapp.
 Kinnitati Otepää Lasteaia hoolekogu 2013/14 

õppeaastaks koosseisus: Aivo Männiste, Otikese 
rühma esindaja, Eve Anton, Lepatriinu rühma 
esindaja, Katre-Liis Treufeldt, Mesimummi rühma 
esindaja, Mereli Mändmets, Krõlli rühma esindaja, 
Reesi Trei, Pähklipureja rühma esindaja, Külli Uibo, 
Sajajalgse rühma esindaja, Ebe Roosaar, Kaisukaru 
rühma esindaja, Gunnar Roose, Maru-Müra rühma 
esindaja, Külliki Pikk, Mürakarude rühma esindaja, 
Karin Uibopuu, Pähklikese maja esindaja, Liana 
Vihm, Võrukaela maja esindaja, Merlin Müür, val-
lavolikogu esindaja, Jana Rohumets, vallavolikogu 
esindaja.
 Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist 

kahjude hüvitamiseks 2 170 eurot.

AMETLIK INFOOtepää valla rahvastikusündmused

Head majaomanikud ja 
ettevõtjad!
Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla 
heakorra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik 
kohustatud oma kinnistu piirdeaia piires tegema 
libedusetõrjet ning koristama lund ja kõrvaldama 
jääpurikaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu. 
Samuti on omanikel kohustus kärpida põõsaid ja 
puuoksi, mis kasvavad väljaspoole kinnistu piire 
ning takistavad lumekoristustöid.
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MTÜ Pilkuse Külaselts korraldab

Hellenurme Veskimuuseumis
11. jaanuaril

LEIVATEGEMISE KOOLITUSE.

Osavõtumaks 10 eurot.
Veel on vabu kohti – helista telef 

5197 4916, Merike Kukk.

19. jaanuaril toimub
Pilkuse Külamajas selle aasta esimene

KIRBUTURG.

Lisateemaks on
TEEME REMONTI – tule ja õpi 

õieti remonti tegema.
Tule ka ostma, müüma, 
vahetama, uudistama!

Info telef 5382 3446, Reet.

Otepää Vallavalitsuses 
saab tööd

planeerimisspetsialist 
(lapsehoolduspuhkusel oleva ametniku asendaja)

Töö kirjeldus:
peamisteks tööülesanneteks on detailplaneeringu-
te menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude 
hindamisega seotud toimingute teostamine.

Nõuded kandidaadile:
• erialane kõrgharidus (arhitektuuri või maasti-
kuarhitektuuri alane);
• eesti keele oskus kõrgtasemel, soovitavalt ühe 
võõrkeele oskus suhtustasandil;
• hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimisvõime;
• iseseisvus ja algatusvõime;
• teadmised planeeringute menetlemisprotsessist 
ja vastavast seadusandlusest;
• teenistuskogemus riigi- või kohaliku omavalitsu-
se ametiasutuses.

Kasuks tuleb:
• kohusetunne, koostöövalmidus, aktiivsus ja hea 
suhtlemisoskus;
• hea pingetaluvus.

Omalt poolt pakume:
• huvitavat ja vastutusrikast tööd;
• enesetäiendamise võimalusi;
• sõbralikku kollektiivi.

Töökoha asukoht: 
Otepää, täiskohaga tööaeg.

Kandideerimiseks saata hiljemalt 17. jaanuar 2014. a 
oma sooviavaldus, CV, palgasoov ja motivatsioonikiri 

aadressile: 
Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ või 

e-maili aadressile: vald@otepaa.ee.

Lisainfo tel: 766 4810; 5303 3035.

Seisuga 01.01.2014 elab Otepää vallas kokku 4051 elanikku, neist mehi 1956, naisi 2095. Otepää linnas 
elab 2074 elanikku, külades 1977 elanikku. 

Eelmisel aastal sündis 35 last, neist 16 tüdrukut ja 19 poissi. Suri 41 inimest, neist 25 naist ja 16 
meest.

Otepää vallas elab 1 hollandlane, 1 inglane, 2 juuti, 1 poolakas, 1 rumeenlane, 1 sakslane, 26 soomlast, 
1 tatarlane, 1 türklane, 5 ukrainlast, 1 uusmeremaalane, 53 venelast, 1 vepsalane ja 1 huei rahvusest 
elanik. 

Vallast lahkus 163 inimest, juurde tuli 125 vallakodanikku.

Küla    Mehi  Naisi  Kokku

Otepää vald (elanike arv valla täpsusega, so. inimesed, kes näitavad oma elukohana Otepää valda ilma konk-
reetse aadressita)       11        7      18
Arula küla       43      26      69
Ilmjärve küla       23      21      44
Kassiratta küla       12        8      20
Kastolatsi küla       23      31      54
Kaurutootsi küla       20      10      30
Koigu küla       11      14      25
Kääriku küla       26      22      48
Mägestiku küla       15      20      35
Mäha küla       15      14      29
Märdi küla       24      26      50
Nüpli küla       69      67    136
Otepää küla     143    179    322
Otepää linn     949  1125  2074
Pedajamäe küla       29      35      64
Pilkuse küla       76      61    137
Pühajärve küla     106      83    189
Raudsepa küla       19      16      35
Sihva küla     179    182    361
Truuta küla         8        4      12
Tõutsi küla       37      31      68
Vana-Otepää küla       69      74    143
Vidrike küla        49      39      88

Otepää vald kokku   1956  2095  4051

Otepää Vallavalitsuse kommunikatsioonijuht MONIKA OTROKOVA

Tähelepanu lastega pered!

Alates 1. jaanuarist 2014 on riik tõstnud vajaduspõhise peretoetuse leibkonna sissetulekupiiri, mille-
ga on laienenud perede ring, kel võimalik toetust taotleda. 

Lisainfot, kas ka Sinu perekond võiks kvalifitseeruda vajaduspõhise peretoetuse saajate hulka, küsi 
Otepää Vallavalitsuse lastekaitsespetsialistilt.

Kontakt: Katre-Liis Treufeldt, +372 5125745, +372 7664826, katreliis.treufeldt@otepaa.ee.

SA Otepää Tervisekeskuse nõukogu 

kinnitas 27. detsembril 2013 tervisekesku-
se uueks juhatajaks senise juhataja Marika 
Tirmaste. 

Marika Tirmaste aga kandideeris samal 
ajal Lõhavere Ravi- ja Hoolduskeskusesse 
juhatajaks ja osutus sinna valituks. Seega tuli 
Otepää Tervisekeskuse nõukogul leida kii-
resti uus juhataja. Pakkumine tehti Andres 
Arikesele, kes on suuliselt andnud nõus-
oleku ametisse asuda. Leping loodetakse 
sõlmida lähiajal.

Otepää Vallavalitsus 

otsustas tagasi kutsuda SA Otepää Turism 
nõukogust Siim Kalda, kuna ta esitas valla-
valitsusele vastuvõetamatuid tingimusi siht-
asutuse rahastamiseks. 

Samas otsustas vallavalitsus teha ettepa-
neku nõukogusse tulekuks SA Lõuna-Eesti 
Turism juhatajale Angela Järgile. 
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Otepää suusaklubi 
Karupesa Team 
avab uue noorte treeninggrupi. 
Ootame treeningutele noori suusatamishuvilisi vanuses 
5-8 aastat Otepäält ja selle lähiümbrusest. 
Treeningud toimuvad 2-3 korda nädalas.
Lisainfo tel: 5125893, e-post: tanel@ojaste.ee
www.karupesateam.ee

3O T E P Ä Ä
Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee

Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee

www.otepaa.ee

Heategevuskontserdil laekus üle 700 euro KULTUURIÜRITUSED

21. jaanuaril kell 9.30  Otepää Gümnaasiumi saalis laste-
etendus „Suss-sepad“. Pilet 2 €.

  2. veebruaril kell 12.00  V Euroopa saunamaraton 
Otepääl.

20. veebruaril kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Vana 
Baskini Teatri etendus „Ootamatu ettepanek“. Pilet 10/12 €. 
Piletid müügil Piletilevis ja Otepää Kultuurikeskuses E-K kell 9.00-
13.00.

23. veebruaril kell 15.00 Otepää Gümnaasiumi saalis 
vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert. Esineb ETV 
tütarlaste koor A.Saluveeri juhatamisel. 

Otepää Avatud Noortekeskus 

10. jaanuaril  Otepää Noorte Ümarlaud kell 14.30!
23. jaanuaril  Ehetevalmistamise töötuba. Polümeer-
 savist ehete valmistamine.
24. jaanuaril  Filmi- ja snäkiõhtu algab kell 18.00.
 Täpsem info: noortekeskus.otepaa.ee või facebookis:  
 Otepää ANK.

Otepää noorte juhitav tantsuklubi FeelingGood on re-
gistreeritud võistlusele Koolitants 2014 kahe rühmaga: 4-6. 
klassi ja 7-10. klassi tantsijad. Eelvoor toimub 14. veebruaril 
Valgas. Pöidlad pihku ja edu tantsijatele!

Lõppes joonistusvõistlus “Sügise võlud”. Kõik võistlusele 
saadetud tööd olid väga loomingulised ja ilusad, kiitus 
osavõtjatele!
 Auhinnalise koha saavutasid:
Tobias Vernik (7a), vanusekategoorias 7-10aastased.
Meriliis Kukk (13a.), vanusekategoorias 11-15aastased.
Eriauhind: Laivy Koppas.

Auhinna saab kätte Otepää Avatud Noortekeskusest! 
Kontakt: Merit Nigula, 5886 7270, Merit.Nigula@otepaa.ee.

10.-11. jaanuaril Kinnaspunktis 

riided, jalatsid, mänguasjad TASUTA!

Kinnaspunkt on avatud kella 10.00-13.00. 

NOORTEÜRITUSED

LUGEJA KÜSIB

20. detsembril toimus Otepää Gümnaa-
siumis heategevuskontsert, mille tulu läks 
väikese Maribel Jõe delfiiniteraapia heaks. 
Kontserdiga saadi 729 eurot, pangakontole 
on laekunud 305 eurot.

Heategevuskontserdil esinesid Otepää 
Gümnaasiumist alguse saanud ansambel 
Charlie, Margit Tali ning gümnaasiumi õpi-
lased Laura Danilas ja Lee Johanna Saul. 
Õhtut juhtisid Otepää juurtega näitleja 
Merilin Kirbits ning Otepää Gümnaasiumi 
õpilane Hans Markus Danilas. 

Korraldajad ja esinejad jäid kontserdiga 
igati rahule ning leidsid, et taolised heatege-
vuskontserdid võiksidki muutuda enne jõule 
ilusaks traditsiooniks.

Maribel on 6aastane rõõmsameelne Ote-
pää tüdruk, kellel on autismijooned. Mari-
beli ema Maret Jõe ütles, et täpset diagnoosi 
pandud ei ole, tütrele on tehtud väga palju 
uuringuid, neist viimaste proovide vastuseid 
ootab ema isegi Ameerikast. 

Maribeli ema unistuseks on koos Mari-
beliga käia Odessa delfiiniteraapias, mis on 

varem aidanud autismihaigeid lapsi.
Kui soovid toetada Maribeli delfiinite-

raapiat, siis saad seda teha kandes toetus-
summa pangakontole nr 10011660773222 
(Maribel Jõe).

Kontserdi korraldamist toetasid Merle 
Lillepood, Gertu Võsu, Elmo Saul, Merle 
Soonberg, Otepää Vallavalitsus ja Otepää 
Gümnaasium.

MONIKA OTROKOVA

Juba kolmandat aastat korraldas MTÜ Pü-
hajärve Haridusselts heategevuskampaania, 
et jõulude ajal märgata ja rõõmustada meie 

ümber elavaid lapsi ja peresid, kellel on raske. 
Meie 2013. aasta nimekirjas oli 23 Otepää 

peret, kus kasvab 68 kodus elavat last.
Läbi aastate on meie ettevõtmist toetanud 

kohalikud inimesed ja ettevõtted, abi oleme 
saanud ka mujalt Eestist. 

Kolme aasta kogemus ja tagasiside on olnud 
väga hea, seda rõõmu laste silmades on raske 
kirjeldada.

2013. aasta heategevuskampaaniat toetasid:
Tiiu Aart, A.LeCoq, Maie ja Lembit 

Eensalu, Elva Tarbijate Ühistu, Ain Fjodo-
rov perega, Germund Hulgi,GMP Clubhotel, 
Kalevi kommivabrik, Kalev Lemmik perega, 
L.U.M.I. kohvik, MTÜ Otepää Kodanik, Pille 
Möll, Nuustaku Pubi, Ivika Nõgel, Kristel 
Nämi, Nelly ja Toomas Oinus, Otepää Liha-
tööstus Edgar, Rain Mati Pesor, Pühajärve 
Puhkekodu, Margit ja Randel Prede, Solveig 
Raave perega, Eve Koser ja Kalju Saaremäe, 
Heidi ja Priit Sibul, Janar Tamjärv, Techne 

Töökoda, Krista Tiido, Valga Maavalitsus, 
Ene-Mall Vernik-Tuubel ja Urmas Tuubel, 
Katrin ja Kuldar Veere, Ene ja Veiko Võrk 
ning Pühajärve põhikooli lasteaia ja algklassi-
de lapsed koos õpetajatega.

Ütleme oma siirad tänusõnad kõigile kaa-
salööjatele ning usume, et hea tegemine aitab 
igat inimest ennast ja nii suudame ka meid 
ümbritsevat maailma paremaks muuta. Suur 
aitäh!

MTÜ Pühajärve Haridusselts

Pühajärve Haridusselts korraldas heategevuskampaania

Aasta viimasel nädalavahetusel toimus 
Otepääl Tehvandi kunstlumerajal suu-
sahooaja esimene võistlus. 

Eesti juunioride ja U23 meistrivõistlus-
ed vabatehnikasprindis olid ühtlasi ka kat-
sevõistluseks selgitamaks juunioride ja U23 
maailmameistrivõistlustele pääsenuid. Kokku 
oli stardis 130 noorsuusatajat. 

U23 neidude vanuseklassis saavutas tubli 
kolmanda koha Karupesa Teami laskesuus-
aneiu Marju Meema. Võitjaks krooniti Kati 
Tammjärv Tartu Suusaklubist ja teise koha 
saavutas Darja Jurlova Äkke suusaklubist. 

Neidude juunioride vanuseklassis tuli Eesti 
meistriks Anette Veerpalu Karupesa Teamist. 
teise koha saavutas Seila Peek Viljandi Põh-

jakotkast ja kolmas oli Stine-Lise Truu Tartu 
Suusaklubist. 

Noormeeste juunioride vanuseklassis läks 
võit Nõmme Spordiklubisse Kristjan Kollild, 
hõbemedalile tuli Karupesa Teami sportla-
ne Andreas Veerpalu, kolmas oli Martti Rell 
Tartu Suusaklubist. 

U23 vanuseklassis noormeestest võitis ülla-
tuslikult Tomas Kaurson Kiviõli Suusaklubist, 
teine oli Kalev Ernits Elva Suusaklubist ja 
kolmas Avo Sambla Alutaguse Suusaklubist.

Võistluse korraldas kohalik suusaklubi 
Karupesa Team koostöös Eesti Suusaliiduga. 

TANEL OJASTE

Karupesa Teami suusatajad olid edukad Eesti juunioride 
ja U23 meistrivõistlustel

Eelmisel, 2012/13. õppeaastal võitsid toon-
ase 4. klassi õpilased eTwinningu projek-
tikonkursil projektiga „Read, Draw and 

Play“ vabariigis teise koha. Auhinnaks saadi 
võimalus osaleda põnevas töötoas. 

Detsembri keskel jõudsidki Pühajärve kooli 
kaks toredat Nukufilmi Lastestuudio juhen-
dajat Sondra Lampmann ja Erik Alunurm. 
Koos tutvustati lastele animatsiooni saladu-
si, õpetati, kuidas animafilmi tegelasi liikuma 
panna, helisid lisada ja filmi kokku monteeri-
da. 

Töötuba kestis veidi üle kahe tunni, kuid 
lapsed toimetasid õhinaga ja aeg lendas kii-
resti.

Lisaks nüüd juba 5. klassi õpilastele võtsid 
õppusest osa ka 4. ja 6. klassi õpilased ning 
lõpptulemusena valmis neli vahvat jõulutee-
malist animafilmi. Loodame peagi korraldada 
filmide esilinastuse ja tutvustada oma kätega 
valmis tehtud animatsioone kogu kooliperele.

eTwinningu projektijuht LEMBI OJA

Oodatud auhind Pühajärve kooli 5. klassile

Head Otepää Teataja lugejad!

Alates sellest numbrist alustame uue rubriigi-
ga „Lugeja küsib“. 

Palun saatke oma küsimused Otepää elu-olu 
kohta Otepää Teataja toimetuse e-posti aad-
ressile: teataja@otepaa.ee või kirja teel: Lipu-
väljak 13, Otepää 67405, Otepää Teataja.

Toimetus edastab need vastamiseks ja avaldab 
hiljem lehes vastused. 

Head kultuurikollektiivid!
Tegus aasta on lõpule jõudmas ja sellega seonduvalt tuletan 
meelde, et lähenemas on pearaha toetust saanud kollektiivi-
de aastaaruande esitamise tähtaeg.

Aruande palume esitada 20. jaanuariks 2014 aadressile: 
vald@otepaa.ee või paberkandjal Otepää Vallavalitsuse 
kantseleisse. Palume likvideerida ka ürituste aruande võlad.

Edukat ja õnnelikku uut aastat!

Haridus- ja kultuuriteenistuse juhataja 
JANA ROHUMETS

Pühajärve Põhikooli väga tublid 
õpilased II veerandil
 1. Katriin Ostrak   1.kl.
 2. Ander Alliksaar   2.kl.
 3. Tuule Liis Jaagant   2.kl.
 4. Sonja Nämi    2.kl.
 5. Aneth Kaileen Peterson  2.kl.
 6. Pipi Õun    3.kl.
 7. Liisa Mari Eensalu   4.kl.
 8. Sofia Nämi    4.kl.
 9. Hendrik Aaliste   6.kl.
 10. Cärolin Trik   6.kl.
 11. Iti-Riin Jaagant   7.kl.
 12. Hanna Liis Kiho   8.kl.
 13. Karl Kimmel   9.kl.
 14. Arnold Sumberg   9.kl.
 15. Priit Peterson   9.kl.

On väga tore, et Otepääl sünnib palju lapsi. 
Otepää linnas asuvas Otepää Lasteaias on 
180 kohta, vaba on 5 kohta. Sügisel viidi 
Pühajärve Põhikooli lasteaiarühm koolihoo-
nesse ning loodi juurde sõimerühm. Kokku 
on sealses lasteaias 34 kohta, millest täitmata 
on hetkel 5 kohta. 

Otepääl võib tekkida vajadus uute lasteaia-
kohtade järele. 

Endise vallavõimu poolt koostatud uue las-
teaiahoone projekt on väga uhke, kuid katet 
selle elluviimiseks pole näha kusagilt. Selle 
projekti järgne investeering on suurem, kui 

vald viimase kümne aasta jooksul on üldse 
suutnud avalikesse hoonetesse investeerida, 
kuid investeeringuid vajavad ka kultuurimaja, 
tervisekeskus, hooldekodu jne. 

Ma arvan, et siin tuleb vallal leida uus ja rat-
sionaalsem lahendus. Otepää Lasteaia hoo-
lekoguga hakkame arutama seda küsimust 
järgmisel nädalal. 

Leian, et seda, milliseid ja kui suuri 
investreeringuid valda teha, tuleb Otepää valla 
elanikel ühiselt otsustada.

Vallavanem KULDAR VEERE

Kas Otepää vallas on vabu 
lasteaiakohti?
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Palupera Vallavalitsuse istungil

20.12.2013 korraldati:
  Muudeti augustikuu 2013 korralduses munitsipaalo-

mandisse taotletava Kullipesa puurkaevu katastriüksuse 
nimetust Kullipesa üldmaa 1-ks.
  Määrati ühele paljulapselisele perele jõulutoetus kogu-

summas 40 eurot, ühele lapsevanemale toetus lapse ühe-
aastaseks saamisel 100 eurot, kahele puudega lapse perele 
toetus kogusummas 40 eurot, kolmele majanduslikesse 
raskustesse sattunud perele ühekordne toetus kogu-
summas 60 eurot, ühele 90.a. ja vanemale eakale toetus 
summas 20 eurot, ühele isikule toetus meditsiinilise abi-
vahendi ostuks ja rendiks 65 eurot ja ühele isikule toetus 
lapsele hädavajalike asjade ostmiseks 32 eurot.

  Määrati detsembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 11 
isikule kogusummas 260,72 eurot.
  Määrati detsembrikuul hooldajatoetust 19 isikule kogu-

summas 352,78 eurot.
  Määrati detsembrikuul toimetulekutoetust 5 perele 

kogusummas 1235,79 eurot.

30.12.2013 korraldati:
  Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust kor-

raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks – üks 
ajalise kestusega 1.01.14–31.12.14 ja teine ajalise kestu-
sega 1.01.14–31.12.15, kuna taotlejad ei kasuta kinnistut 
taotletud perioodil elamiseks. 
  Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele erakorraline toetus kogusummas 128,08 eurot 
ja ühele isikule hüvitis lapsele prillide ostmiseks 55,08 
eurot.

3.01.2014 korraldati:
  Anti vallavanemale luba osta Palupera vallale P.K-le 

kuuluv korteriomand Veevõtu 3 Palupera külas 1500 
euroga.

8.01.2014 korraldati:
  Väljastati projekteerimistingimused S.P-le Hellenurme 

külas Metsa kinnistule taluhoonete projekteerimiseks.
  Väljastati projekteerimistingimused Elektrilevi OÜle 

Neeruti külas Tsura Talu OÜ elektrivõrguga liitumis-
ühenduse projekteerimiseks.
  Moodustati Palupera vallas isikule hooldusvajaduse hin-

damiseks, hooldajatoetuse määramise ja täiendava sot-
siaaltoetuse vajaduse osutamiseks 4liikmeline komisjon 
koosseisus: esimees sotsiaalnõunik Heli Elbson, liikmed 
sotsiaaltöötaja Külliki Reim, vallavalitsuse liige Maire 
Lemberg ja AS Lõuna-Eesti Hoolduskeskus juhatuse liige 
Maimu Noorhani.
  Määrati ühele 90a ja vanemale eakale summas 20 eurot 

sünnipäevatoetust.

AMETLIK INFO Palupera vallal on uus noortevolikogu

Novembris valiti Palupera vallas uus noor-
tevolikogu. Detsembris toimus koolitus-si-
mulatsioon ja uue noortevolikoguga koh-

tumine. Need toimusid projekti „Palupera valla 
noorte teadlikkuse tõstmine noortevolikogu tööst“ 
raames ning projekti toetab Eesti Noorteühendus-
te Liit (ENL).

Valimised toimusid kahel päeval: 8. novembril 
Palupera põhikoolis, 10. novembril Hellenurme 
noortekeskuses ja Nõuni kultuurimajas. Kandidee-
rida võisid 13-26aastased ja valida said 7-26aastased 
valla noored. Noortevolikogu tegutsemisajaks on 
kaks aastat. 

Valituteks osutusid Hellenurme piirkonnast 
Hele-Riin Udeküll, Triin Tiimann ja Kai Laas, 
Nõuni piirkonnast Merily Viks, Grete Liivamägi ja 
Stever Liivamägi ning Palupera piirkonnast Deivi 
Sarapson, Triinu Rannala ja Artur Lõhmus. 

1. detsembril toimus uue ja vana noortevolikogu 
kohtumine. Alguses oli koolitus ja simulatsioon, 
mida viis läbi Marek Mekk. Peale simulatsioo-
ni toimus uuele noortevolikogule „PVNK-ABC” 
üleandmine. Lisaks korraldas valimiskomisjon 
hääletuse, kus valiti esimees ja selleks osutus Deivi 

Sarapson. Aseesimehe valimised jäid pooleli, kuna 
kandideerijad said võrdselt hääli. Õhtu veetsid vana 
ja uus PVNK ühiselt bowlingut mängides ja arutati 
koos vanal aastal olnut ja uuel aastal tulevat. 

Esimene koosolek toimus 8. detsembril Helle-
nurme Noortekeskuses, kus PVNK määras kind-
laks erinevad rollid: nt protokollija, avalike suhete 
juht ja raamatupidaja. 

27. detsembril toimus uue noortevolikoguga koh-
tumine Palupera Pritsikuuris. Kavas oli uue noorte-
volikogu tutvustamine, Maailmakohvik, jõuluvana 
külaskäik, esineja Rasmus ja tänamine. 

Lisaks kohalikele noortele ja sõpradele, tulid 
külla ka sõbrad Valga Maavalitsusest, Valgamaa 
Noortekogust ja Valgamaa Noorte Nõustamiskes-
kusest. 

Jaanuarikuisel Ideekoosolekul kasutab noorte-
volikogu Maailmakohvikust saadud ideid sisendi-
na, et mida ja kuidas edasi teha.

Täname projekti „Palupera valla noorte teadlik-
kuse tõstmine noortevolikogu tööst“, Eesti Noor-
teühenduste Liitu ja Palupera valda! 

Deivi Sarapson

Aastalõpu puhkeõhtu „Kutsuv tuluke“ Helle-
nurmes oli minu meelest väga rõõmuküllane 
ja osavõturohke, kuigi ei olnud kaugeltki kõik 
huviringid esindatud. 

Need, kes kohal olid, nautisid aga oma tege-
misi täiel rinnal ja oli tore näha, et vanus kind-
lasti polnud siin takistuseks. Tantsimas-esine-
mas oli näha naisi-tüdrukuid alates noorimast 
kõhutantsu-neiust (12aastane Annika) kuni üle 
70a vanuseni. Samuti ei häbenenud keegi oma 
kehakaalu pärast, mis on positiivne – inimene 
ikkagi tahab ja julgeb end liigutada ja tantsides 
muutub keha harmoonilisemaks. 

Kahju oligi ehk sellest, et mehi esinemas 
eriti ei näinud (ehk on nad siis paremad sõ-
naseadjad?). Saalis siiski mehi oli – naistant-
sijate abikaasad ilmselt, kes siiski peole kaasa 
olid tulnud ja vähemalt ansambli saatel oma 
naistega põrandal jalga keerutasid.

Tore oli ka noorteansambel Lahe, kes tant-
suks muusikat tegi ja ka laulis. Lisaks oli nende 
poolt kaunis tantsunumber, mille nad täiesti 
ise olid ette valmistanud ja mis oli ikka täitsa 
professionaalsel tasemel. Noorte kaasalöömi-
ne tekitas eriti värske meeleolu – on näha, et 
isetegevusel on ka järelkasvu! Ja väga uhke 
etteaste oli, kui ansambli laulja, noormees 
oma emaga ehtsat tangot tantsisid!

Tugeva mulje jättiski osavõtjate rohkus 
ja rõõm, millega kõik kohalolijad kaasa lõid. 
Hellenurmes juba niisama ei magata. Siin ol-
lakse ikka tegijad. Muidugi on siin ka sellised 
eestvedajad nagu Anita, Anne, Ilona, Tiina, 
Katrin. Suur tänu neile selle isetegevusleegi 
õhutamisel ja alalhoidmisel!

Mul endal oli rõõm ja au esitada sellel peol 
oma armastatud hobi – lõuna-india tantsustiili 
bharata natyami tantse. See on oma olemuselt 
india aastatuhandete tagune iidne templitants, 
mida tänapäeval ka kontserdilavadel näha saab 
ja mida harrastatakse juba ka mujal maailmas.

Täname kogu südamest toetajaid: Eesti 
Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ja           
Palupera vald.

MAARE-MARIKA HEINSOO-KIIVER

Kutsuv tuluke põles 
heleda leegiga

KOGUME ETERNIIDIJÄÄTMED 
KOKKU!

Eelmisel aastal tasuta eterniidijäätmete üleandmi-
seks soovi avaldanutel tekib reaalne võimalus sel-
leks nüüd 2014. aasta kevad-suvel. Seotud Valga-
maa projekt sai SA Keskkonnainvesteeringute poolt 
rahastuse. Juba sel kuul võetakse kõigi avalduse 
esitanutega ühendust.

Plaanis on aga juba jätkuprojekt, uutele taotlejatele, 
sest huvilisi on. Taas - kodumajapidamistes tekkinud 
eterniidijäätmete tasuta üleandmiseks (maakondliku 
projekti omafinantseeringu katavad kohalikud oma-
valitsused) tuleb ette registreerida. Selleks tuleb 
täita registreerimisleht (saadaval valla veebilehel, 
vallamajas, raamatukogudes) ja saata see e-postile 
palupera@palupera.ee või ise tuua/saata postiga val-
lamajja. Uue projekti elluviimist saab hinnanguliselt 
planeerida 2014. aasta sügis-talveks. 

Registreerimise tähtajaks on 31. jaanuar 2014. 
Hiljem jagatakse lisainfot juba registreerunutele 
täpsemalt.

Kutsutud oli 100 õpilast, nii Saaremaalt kui ka Tal-
linnast, Võrumaalt ja Valgamaalt. Läksime meiegi 
Karmeni ja Kerttuga. 

Kõigepealt toimus giidide juhendamisel muuseu-
miekskursioon, seejärel avasõnad direktor Tõnis 
Lukaselt, kes lubas, et mõne aasta pärast kohtume 
juba uues majas. Ja siis kõik pliiatsid pihku ning 
padjad istumise alla ning joonistama. Seekordne 
võistujoonistamine oli pühendarud pärandiaastale. 

Kaks pool tundi kunsti, torditükk põske ning 
siis suundusime Trükimuuseumi. Seal kuulsi-
me nii mõndagi trükikunsti ajaloost. Muuseumis 
saime ise ka käe trükivärviseks teha ehk trükkida 
u 200aastase trükipressiga postkaardi ja märkmiku 
kaane, mille hiljem märkmikuks köita sai (pildil).

Meie tegevust jälgis innukalt trükikoja kass, kelle 
nimi oli loomulikult trükimuuseumile kohaselt 
Guttenberg. Päeva jäi lõpetama ühine tänuüritus. 

Päev oli tore ja kes selles ise veenduda tahab, 
tehku järgmisel korral see seiklus kaasa!

TANEL RIIVIK, Palupera Põhikooli 9. klass

ERM kutsus noori võistujoonistama

Jõulud on möödas ja näärid 
on läbi, kolmekuninga-
päeva kuuselõkke sädeme- 
ilutulestikuga soovime tore-
dat ning põnevat uut aastat! 

Ja sulatinaennustused on 
paljulubavad..., kellele tant-
suking, kellele hobusesadul, 
kellele papagoi, kellele... ja 
midagi ikka saladuseks ka!

Nõunikad

Lugupeetud mälumänguhuvilised !

21. MÄLUMÄNGUTURNIIR 
PALUPERA VALLA KARIKALE 

algab 31. jaanuaril 
NÕUNI Maakultuurimajas algusega 19.00.

Neljaliikmelised võistkonnad män-
givad kolm vooru. Teemaks Eesti. 

Osavõtumaks.
Palupera karikavõistlused on ühtlasi 
Valgamaa meeskondliku mälumän-
gu meistrivõistlused, kus parimad 

saavad kaela meistrimedalid.
Eelregistreerimine ja info: 5139071.

Kohtumiseni!

Palupera põhikool tänab 
järgmisi väga häid ja häid õppureid ning nen-
de vanemaid:

Martti Miks, Tormi Rattasepp, Roosi Raud-
sepp, Sander Rjabinov, Natalie Uuemaa, 
Karl-Markus Metslind, Ergo Vähi, Andri Aarna, 
Laura Klimova, Margo Raudsepp, Hendrik 
Uuemaa, Sandra Vesk, Markus Teder, Kadri 
Laas, Marite-Marielle Treial, Danjel Juškin, 
Andri Koitla, Erko Tiimann, Deimo Sarapson, 
Annika Roodla, Caroliis Miks, Argo Jentson, 
Kerttu Lemberg, Andre Lõhmus, Ave Riivik.

PROJEKTID

PALUPERA PÕHIKOOLI, MÕISA-

KOOLI AKENDE OSALINE VAHETUS

Toetuse saaja – Palupera vald, põhitaotleja, 
kaasfinantseerija.
Palupera valla roll – osaletakse projekti part-
nerina, kaasfinantseerijana.
Toetaja – Hasartmängumaksust regionaalsete 
investeeringute andmise programm.
Toetus – EV siseriiklik toetus. Komisjoni otsu-
sega 17.12.2013 eraldati Palupera mõisakooli 
akende osaliseks vahetamiseks (46 akent) toe-
tust 31870 eurot. Omaosalus 5627 eurot, lisaks 
omanikujärelvalve töödele.
Projekti lõpp – 1. oktoober  2014. a.
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SÜNNID
Maarja Selirand     23. detsembril

Puka Vallavalitsuses 
7. jaanuaril:

   Väljastati kirjalik nõusolek puurkaevu rajamiseks Puka 
vallas Kolli külas asuvale Päikese maaüksusele.

 Otsustati maksta matusetoetust ühele, sünnitoetust 
ühele ja vajaduspõhist peretoetust ühele taotlejale. 
 Kehtestati teenustasud Puka ja Aakre rahvamajade 

kasutamise eest
  Puka rahvamaja:
 Suur saal 100.- €  tunnihinnaks 15.- € 
 Väike saal 50.-  €  tunnihinnaks 10 .-€     
 Volikogu ruum 15.- €
  Köök  15.- €
 Nõude kasutus 10.- €
  Aakre rahvamaja:
  Suur saal 100.-€  tunnihinnaks 15.- €  
  Väike saal 50.- € tunnihinnaks 10.- €  
Puka ja Aakre rahvamajas ruumide kasutamisel matu-
setalitusteks   teenustasud: suur saal 40.- € ja väike saal 
30.-€.
 Algatati hanked

 Puka alevikus Tööstuse tänav 15 maa-ala detailpla-
neeringu koostamiseks;
 Puka valla üldplaneeringu koostamiseks.

AMETLIK INFOKokkuvõte 2013. aastast Puka vallas

Tähelepanu!
Puka rahvamajas on taas võimalik õppida 

peotantsu Veiko Ratase juhendamisel.
Esimene kogunemine toimub 

5. veebruaril. Kellaaeg täpsustamisel. 
Registreerumine kursusele telef. 5274812 

Helgi Pung

Kuigi käes on juba uus aasta, teeme veel viimase 
tagasivaate möödunule.

Nimelt lubasime varasemas artiklis, et anname 
edaspidi teada, mida me ostsime vanemate abiga või-
detud Juku Mänguasjakeskuse kinkekaartide eest. 

Kinkekaardid väärtusega 450 eurot jagasime 
võrdselt mõlema rühma vahel, ja soetatud sai palju 
erinevaid asju. Nooremasse, Sipsikute rühma, leidis 
endale uue kodu beebinukk koos riiete ja kõige vaja-
likuga. Mängimiseks soetati suured legoklotsid, aren-
damiseks kujundi leidmise auto ja õppetööks Play-

Valgamaa maleva kaitseliitlane Aili Popp on juba 
aastaid Valga maakonna ja kogu Eesti laske-
spordile au ning kuulsust toonud. Mitmekord-
set Euroopa meistri tiitlit omav Aili Popp valiti 
2013. aastal juba teist korda Valgamaa parimaks 
naissportlaseks. 

„Selle austava tiitli tõi mulle Ungaris saavu-
tatud 3. koht Euroopa meistrivõistlustel kombi-
neeritud jahipraktilises laskmises. Kuid kindlasti 
mõjutasid seda ka minu nimel olevad Euroopa ja 
Eesti meistri tiitlid,“ ütles Popp.

Tema sõnul on laskesport üks raskemaid ja kii-
remini populaarsust võitev spordiala maailmas.

„Iga aastaga läheb maailmas tase ning konku-
rents järjest tugevamaks. Noori andekaid lasku-
reid tuleb peale massiliselt. Annab pingutada, et 
nendega ühel lainel püsida,“ selgitas Popp. 

Suvel Ungaris toimunud võistlustel jõudis ta 
ihaldatud esikoha asemel kolmandale poodiumi-
astmele. „Minu tulemust mõjutasid kindlasti juba 
aastaid kimbutavad peavalud, millele arstid ei 
ole lahendust leidnud. Öeldakse, et tegemist on 
kroonilise migreeniga, millele polegi ravi. Valud 
on aga tihti nii tugevad, et nägeminegi häirub,“ 
viis laskesportlane jutu oma tervisele.

Sellest johtuvalt tuli tema väitel ka äsja mai-
nitud kolmas koht suhteliselt raskelt. Väga pin-
gelise (kolmanda-neljanda koha peale) ümber-
laskmise tulemusena. „Kuid ümberlaskmine 
õnnestus mul sajaprotsendiliselt ja sellest ka auga 
välja teenitud kolmas poodiumikoht,“ ei varjanud 
nimekas laskur Aili Popp rõõmu saavutatu üle.

Kuna oodatud võit jäi Ungaris tulemata, kavat-
seb Valgamaa parim naissportlane Aili Popp 
minna Euroopa meistri tiitlit püüdma tänavu. 
Loomulikult kui selleks vajaliku eelarve kokku 
saab. „Lõppenud aastal oli minu põhitoetajaks 
Kaitseliidu Valgamaa malev, kelle ridadesse ma 
ise ka kuulun. Teiseks suuremaks toetajaks oli 
Puka vald. Tänu nende abile ja mõistvale suh-
tumisele saigi minu Euroopa meistrivõistlustel 
käimine teoks,“ avaldas Valgamaal elav laske-
spordi suurmeister tänulikkust.

Märkimisväärne on, et nimekas sportlane ei 
hoia oma aastatega kogunenud kogemusi ja tead-
misi üksnes endale, vaid on aldis seda nooremate 
laskespordihuvilistega jagama. 

„Edendan seda spordiala juba teist aastat ka 
Puka vallas. Huvilisi on üllatavalt palju. Kõige 
nooremad, kes mul trennis käivad, on esimese 

klassi õpilased, eakamatest rääkimata. Ning ei saa 
öelda, et laskmine ja relvad üksnes poistele meel-
divad. Tüdrukuid ja poisse on grupis peaaegu 
võrdselt,” rääkis Aili Popp oma tööst.

Ja märkimisväärsed tulemused ei ole lasknud 
end kaua oodata. Tema kasvandik Laura Melk 
võitis Eesti koolispordiliidu meistrivõistlustel 
esikoha õhupüssist laskmises ning võistkonnaga 
tuldi kolmandaks. 

Hiljuti korraldas Aili Popp kohaliku laske-
võistluse, mis kandis nime Jõululaskmine. Tema 
sõnul tuli osavõtjaid oodatust rohkem. Põhiliselt 
küll Puka keskkooli noored, kuid laskureid saabus 
ka Tõrvast, Paluperast, Aakrest ja Rõngust.

„Ka nende võistluste korraldamisel oli suureks 
abiks Valgamaa Kaitseliit eesotsas Kaimo Vahtra-
ga, kes aitas auhinnalauda täiendada. Medalitele 
ning karikatele leidsin lahenduse Tõrva lähedal 
Rulli külas tegutsevast sepikojast. Terasetuli 
OÜ, kes disainis selleks võistluseks ainulaadsed 
karikad ja medalid,“ rääkis Aili Popp noortele 
laskuritele korraldatud võistlusest.

Tema väitel paistis nendel võistlustel eriliselt 
silma üldvõitjaks tulnud Marchus-Joonas Koppel. 
„See nooruk on minu enda järeltulija ning tahaks 
väga loota, et tulevikus hakkab ta minu sisse tal-
latud sportlaseteed käima,“ avaldas Aili Popp 
lootust.

Noorte laskurite võistluste tulemused: 

 I-VI kl. poisid 
1.Marchus-Joonas Koppel (Aakre) 
2.Calvin Savisaar (Puka KK) 
3.Erik Luik (Aakre) 
 I-VI kl. tüdrukud  
1. Sandra Kuus (Puka KK)
2.Annabel Teder (Puka KK
3.Eliise Uibo (Puka KK) 
 VII-XII kl. poisid 
1.Karel Kuus (Puka KK) 
2.Kristen Kask (Puka KK) 
3.Karel Objartel (Palupera) 
 VII-XII kl. tüdrukud
1.Gerli Rosenberg (Puka KK)
2.Kaisa Ööbik (Rõngu KK)
3.Marel Jaama (Tõrva gümn.)
 

VELLO JASKA

Jõulud Puka lasteaiasMitmekordne Euroopa meister Aili 
Popp valiti taas Valgamaa parimaks

Möödunud aasta oli meil värvikas ja pakkus 
erinevaid emotsioone. Üheks põhjuseks 
olid kohalike omavalitsuse volikogude va-

limised, mis omal moel jätsid kogu aastale jälje.
Alustan siiski kokkuvõtet algusest ja sellest, mis 

on olulisem. Oleme pidanud tähtsaks valla elu-
keskkonna arendamist ja panustanud sellesse ka 
vahendeid. Meie prioriteetsed valdkonnad on vii-
masel ajal olnud kultuur ja haridus.  

Tegime mõni aeg tagasi algust rahvamajade 
renoveerimisega. Puka rahvamaja remonditi 2008. 
aastal ja töötab täna juba kenasti. Uue hingamise 
saamiseks oli vajalik ka Aakre rahvamajas ruumid 
remontida. 2013. aastal saimegi selles pika sammu 
edasi astuda. Varasemalt oli uue näo saanud 
hoone väliskülg, aga siseremont puudus. Esitasime 
juba mitmendat korda EASi hasartmängust laeku-
nud vahendite fondile taotluse rahvamaja saalide 
remondiks. Möödunud aastal see rahastati ja sügi-
seks oli ka remont valmis. 

Pean ütlema, et oli hea tunne rahvamaja ava-
misel näha Aakre inimeste silmis siirast rõõmu ja 
„vau“ efekti, kui nad peale remonti esmakordselt 
saali sisenesid. Tegelikult ongi see tegijatele alati 
parim tänu. Soovisin avamisel, et Aakre rahvas 
selle kauni vormi ka sisuga täidaks ning usun, et 
alanud aastal see ka juhtub. Remonti jääb ootama 
veel Aakre raamatukogu pool, aga küllap saame 
ka selle tehtud.

Möödunud aasta oli ka Kuigatsi inimestele 
avamise aasta. Juba varasemalt oli remonditud 
Kuigatsi külamaja katus, välisseinad, uksed, aknad 
ja raamatukogu siseruumid. Kuid inimesed ootasid 
külamaja saali remonti ning 2013. aastal see soov 
ka teostus. Taas kord esitas külaselts rahataotluse 
Leader-meetmesse PRIAs ja õnnestuski hankida 
vahendeid saali remontimiseks. Tööd valmisid 
aasta lõpuks ja 27. detsembril peetud jõulupeol 
avati pidulikult ruumid. Ruumid on kenad ja 
teevad au tegijatele. Jõulupeol oli taas hea meel 
tunda seda tervet ja teotahtelist vaimsust Kuigat-

si inimeste hulgas ning nautida mõnusat külapidu, 
kuhu tullakse koos peredega. 

Tulebki tunnistada, et meie rahvamajad hakka-
vad vaikselt korda saama.

Möödunud aastal valmis ka meie inimeste üks 
vanadest soovmõtetest – Puka turg. Nüüdsest 
on meil oma turuplats ja kutsume kõiki reedesel 
päeval Puka turule ostma ja müüma. Kuna turup-
lats valmis hilissügisel, siis on ostu-müügi tegevus 
alles hoogu võtmas. Suveks loodame, et turg on 
täistuurid peale saanud. Turu ehitust rahastati 
Euroopa Liidu Leader-meetmest ja taotluse esita-
sid MTÜ Puka Priitahtlikud Pritsumehed.

Mitmed vajalikud tegevused valmisid ka haridu-
se valdkonnas. Uuenduskuur viidi läbi Puka Kesk-
kooli arvutiklassis ja paigaldatud on uus terminal. 
Seda toetas Tiigrihüppe Sihtasutus. Loodame, et 
aken maailma on nüüd rohkem avatud.

Õppekasvatustegevuse huvitavamaks muutmi-
seks rajati Puka Keskkooli juurde väliõppeklass. 
See on olnud heaks kohaks ka suvisel ajal kooli üri-
tuste korraldamisel. Seda on rahastatud Euroopa 
Liidu Leader-meetmest. 

Mitmed vajalikud remonttööd Puka Keskkoo-
li spordiobjektide korrastamisel said teoks tänu 
Eesti riigi eelarvest saadud abivahenditele. Vanad 
puidust korvpallilauad asendati metallist lauda-
dega ja seega on lootust, et need püsivad nüüd 
kauem. Võimlas värviti seinad ja asendati katkised 
akende kaitsevõrgud uutega.

Uudse tegevusena otsustas vallavalitsus kesk-
kooli õpilaste motiveerimiseks kinkida 10. klassi 
õpilastele tahvelarvutid. Loodame, et õpilased 
suhtuvad edaspidi oma töösse tõsisemalt ja vastu-
tustundlikumalt.

Tublit tööd tegid möödunud aastal lasteasutuste 
töötajad ka oma jõududega ja likvideeriti mitmeid 
ettekirjutusi. Keskkoolis värviti söökla lagi, lasteai-
as remonditi söökla eesruum ja Aakres remonditi 
elektrisüsteeme jne.

Eesti riigi eelarvest saadud abiga rajati ka Puka 

lasteaias uus mänguväljak. See abi tuli küll nii, 
nagu ütleb vanasõna: “Kus häda kõige suurem, 
seal abi kõige lähem“. Nimelt tegi Tervisekaite-
amet ettekirjutuse mänguväljaku korrastamiseks 
ja samas oli kohe ka uus väljak valmimas.

Investeeringud ja raha on inimestele tähtsad, 
kuid kõige tähtsamaks jäävad inimesed ise. 2013. 
aasta oli mitmeti edukas ka meie kodanikele. Teist 
aastat järjest toodi Puka valda täiskasvanute koo-
lituse Aasta õppija tiitel. 2012. a pälvis selle Anne 
Perlov ja meile suureks üllatuseks võitis 2013. 
aastal taas Puka valla inimene Katrin Uffert.

Valgamaa Kultuurkapitali ekspertgrupi ja Val-
gamaa Spordiliidu maakondlike preemiate kät-
teandmisel oli väljavalitute hulgas mitmeid Puka 
valla inimesi. Kultuurkapitali ekspertgrupi elu-
tööpreemia pälvis pikaaegne korvpallitreener 
Mati Plaat. Preemia lootustandvale noorele anti 
Eesti koondise liikmena tuletõrjespordi maailma-
meistrivõistlustel II kohale tulnud Timo Laksile. 
Valgamaa 2013. aasta parima naissportlase tiitli 
pälvis laskja Aili Popp. Parim tehnikasportlane 
oli tuletõrjesportlane Timo Laks. Naisveterani-
de hulgas sai II koha suusataja Ene Aigro. Parim 
veteranide võistkond oli korvpalliklubi Ribi. Tüd-
rukute A-klassis pälvis III koha mäesuusataja 
Anna-Liisa Kärson. Suurimaks üllatajaks peeti 
2013. aastal noort laskjat Laura Melki.

Kahjuks ei möödunud 2013. aasta ka ilma 
murede ja probleemideta. Aga kui proovida mure-
dest ja vigadest õppida, siis võib ju mõnest murest 
ülesaamine kasugi tuua. Tahaks loota, et ka Puka 
rahvamaja kuuri süütamisega seotud isikud suu-
davad õppida ning omad järeldused teha, sest vas-
tasel korral on kalliks õppetunniks kulunud raha 
täiesti maha visatud.

Aastat tervikuna kokku võttes tundub mulle, et 
2013. aasta võib positiivsele poolele panna.
Tegusa ja meeldiva aasta jätkumist kõigile soovi-

des
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Doh erivärvilised plastiliinid. Kõige rohkem elevust 
tekitas laste päris oma mängu ja tähtede õppimise 
läptop.

Ka vanemasse, Põngejate rühma kolis uus beebi-
nukk, kes tõi endaga kaasa mitmeid pisemaid nuku-
maja nukke koos erinevate vahenditega. Mänguköö-
ki sai täiendatud uute pottide ja pannide ning “köö-
gitehnikaga”. 

Poiste rõõmuks soetati terve kotitäis erineva 
suuruse ja otstarbega mänguautosid ning rong. 
Rahulikuma tegevuse jaoks olid aga lauamängud ja 
pusled ning õppetööks vajalik kustutatav tahvel. 

Et aga lastele asi huvitavam ja meeldejäävam 
oleks, paigutasime eelnimetatud mänguasjad jõu-
luvana kingkotti. Detsembris igal advendihommi-
kul (lasteaias esmaspäevad) leidsid lapsed kuuse alt 
kingitusi. Mänguasju oli nii palju, et jätkus kõigiks 
neljaks advendiks. Aga rõõmu ja lusti terveks käeso-
levaks aastaks!

Kogu meie jõulutrall sai ilusa lõpu 19. detsembril 
Puka rahvamajas lasteaia jõulupeol. 

Korda läinud peo eest täname lapsi, kes tublisti 
mitu kuud oma esinemisi ette valmistasid, ning loo-
mulikult ka lahket ja lõbusat jõuluvana!

Puka lasteaia direktor NELE BEND

Külalisesinejad Valgast, Õrust, Sangastest, Tsirguliinast ja Pukast.

Segakoori U-Tuur

5. tegevusaastat tähistav

TASUTA KONTSERT!

11.01.2014

kell 18.00

Aakre rahvamajas.

Lustimist rikastab elav muusika.

Töötab baar.
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Eesti künnimeistrivõistlustel on seitsmendat 
aastat üks ühine tunnus Swedbanki kleebis. 
Sellega on osalejad ja võistluste jälgijad nii 

harjunud, et teinekord ei märkagi. “Kas kündjad 
on kõik ühest võistkonnast,” küsis üks esmakord-
ne uudistaja Olustveres viimasel künnimeeste jõu-
proovil. Ei, pangal oma maaharijaid pole, need on 
ikka pärispõllumeeste leerist. 

Üks staažikamaid võistukündjaid on Sangaste 
valla osaühingu Kesa-Agro masinamees Indrek 
Zilensk. Ta on lõpetanud Helme kutsekooli 
viimase lennus põllumajanduse eriala. Künni-
võistlemist alustas Helme kooli õpetaja Kalle 
Sooveri juhendamisel.

Mullus sügisel sai aga Valgamaa kündjast tun-
tumaks Helme koolile kuulunud traktor, millega 
Indrek Zilensk oli alates 1996. aastast osalenud 
Eesti künnivõistlustel.  

Pärast Helme kutsekooli kaotamist anti traktor 
üle Valgamaa kutseõppekeskusele. Veel sep-
tembri algul pani Valgamaa kutseõppekeskuse 
direktor künnitraktori enampakkumisele ning 
ei lubanud masinat künnivõistlustel kasutada. 
Õnneks päästsid Olustvere TMK juhid Arnold 
Pastak ja Riho Kala traktori oksjonist. Ühele 
koolile mittevajalikuks osutunud traktor anti üle 
Olustvere ametikoolile. Sangaste valla osaühin-
gus Kesa-Agro töötav Indrek Zilensk jõudis õigel 
ajal traktorile adra järele seada ja Olustveresse 
võistlustele kündma. Traktor ja ader on künni-
mehe käe järgi ja esikoht tuli vaatamata vähesele 
harjutamisele. 

Meistritiiitel annab õiguse Eestit esindada 
2014. aastal aastal Pranstusmaal künni MMil. 
Prantsusmaale on otsustanud Indrek Zilensk 
minna oma võistlusadra ja teeneka MTZ82ga, 
kuigi künniseltsi juhatuse liikmed on pakkunud 
ka teisi variante jääb künnimeister endale kind-
laks.
“Minu kindel tahe on minna Prantsusmaale oma 

adra ja tuntud traktoriga. Sellega ma tean, mida 
teha, kui on vaja atra 5 cm siia- või sinnapoole 
reguleerida. Teen seda nii, nagu oskan. MM pole 
eksperimenteerimiseks,” kinnitas Indrek Zilinsk, 
kes täiustab praegu töökojas oma võistlusatra. 
“Pealegi on selle traktori pärast nii palju vaeva 
nähtud.”

Valgevene Minski traktoritehasest 1990. aastal 
välja lastud MTZ82 on MMil ilmselt omaette 
vaatamisväärsus.

2010. aasta oktoobris Olustveres Eesti künd-

jaid koolitanud viiekordne Šoti künnimeister Ian 
Daniel kinnitas tollal Maalehele, et mees ja ader 
peavad koos arenema. 

“Eestlased tahavad hästi künda, aga selleks 
on vaja raha. Adra reguleeritavaks tegemine on 
kallis,” rääkis Šoti meister. “Tehasest tuleb stan-
dardader, see tuleb võistlusadraks ümber ehitada. 
Künnimeistril peab olema oma tehnika ning 
mees ja ader peavad arenema koos.” Seda mõtet 
on Indrek Zilenk püüdnud järgida. 

“Eesti võistlustel on viimastel aastatel olnud 
lähetaja OÜ Kesa-Agro, kes on tasunud star-
dimaksu ja võistlustele sõitmise kulud,” rääkis 
Indrek Zilensk. Indrek Zilensk on rahvastikure-
gistri järgi Helme valla kodanik, elab aga Urvaste 
vallas ja töötab Sangaste vallas. 

Künni maailmameistrivõistlustel osalemiseks 
vajavad Eesti künnimehed toetust. Esindavad 
nad ju seal mitte ainult iseennast, vaid Eesti kul-
tuuri.

HEINO LAIAPEA, agronoom

Kesa-Agro künnimeister Indrek Zilensk 
valmistub maailmameistrivõistlusteks

OÜ Kesa Agro juhataja Venda Vihmann:

Indrek Zilensk (33) töötab Kesa-Agros 2011. 
aasta kevadest. Esialgu oli põhitööks künni-, 
harimis- ja silotööd.Seoses uue külviku ostmise-
ga 2013. a kevadel on Indrek ka külvimees. Külv, 
kui üks tähtsamaid töid taimekasvatuses nõuab 
ka head külvimeest ning seda Indrek on. Parimad 
Indreku iseloomuomadused nii tavatööl kui ka 
võistluskünnil on tema rahulikkus ja täpsus.

OÜ Kesa-Agro kasutab põllumaad Sangaste 
ja Õru vallas kokku 1200 hektarit, millest 700 ha 
teravilja kasvatuseks ja 500 ha rohusööda toot-
miseks piimakarjale. Lehmi 450, robotlüpsiteh-
noloogia. Umbes pool teraviljamaast künname 
(Kverneland pöördader) ning pool harime mini-
meeritult.

Künnivõistlus on Indreku jaoks hobi nagu 
teisele näiteks jalgrattasport. Kuna tegemist on 
otseselt põllumajandusega seotud hobiga, siis on 
Kesa-Agro ka heal meelel Indrekut toetanud. 
Väike mure on MMvõistluste aeg – september, 
mil tavaliselt kõige kiirem koristus- ja külviaeg.”

Sangaste valla OÜ Kesa-Agro masinamees Indrek Zilensk ja tema kauaegne juhendaja künni-
võistlustel Kalle Soover Olustveres künnivõistlustel oksjonilt päästetud traktoriga MTZ82.
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Aastavahetuse uks on paukunud ja uus aasta 
tuli hobusega ukse ette. Kas 2014 tuleb 
uhke galoppisõit uue ja parema poole, 

tasane traav või hoopis paigalsörk, näitab aeg. 
Valik on suuresti meie endi teha. 

Jaanuarikonnad krooksuvad ja suveriie kapis 
sahistab. Mitme lumeohtra talve järel on lumesa-
had siiani kuival. Kui aga nüüd ühel hetkel lume-
lukud lahti läevad, siis tuleb meil valmis olla. 
Valmis tuleb olla ka neil, kes soovivad oma tee 
valla abiga lahti hoida. Traktorid ei lähe sahkama 
sellist teed, mille äärne võsa masina aknaid ja 
tulesid võib lõhkuda. Omanikud ja huvilised 
peavad ikka teeääred võsast puhtaks tegema, sest 
muidu tuleb ise labidaga lund rookida. Samuti 
ei lükka vald tasuta lund maamaksuvõlglastel 
ja suvilaomanikel. Kui ikka elad mujal ja makse 
maksad mujal, siis on teenus tasuline!

Tekkinud on uus inimtõug: poolrohelised 
öölased. Need on need, kes oma prügikoti-
kest ööpimeduse varjus võõrasse konteinerisse 
püüavad poetada. Pahatihti ka just paberi kontei-
nerisse, mida siis ära ei veeta ja teised tühisõitu 
tasuma peavad. Poolrohelised seetõttu, et vähe-
malt metsa alla nad rämpsu ei vii. Tahe kaaskond-
laste kulul oma asja ajada on nii mõnelgi meist 
orjaajast geenina sees. Seda geeni leiab nii San-
gastes kui ka Keenis ja mujalgi. Kuulutame välja 
fotojahi taoliste võõrprügi-leegionäride jäädvus-
tamiseks. Vald hakkab ka konteinerite juurde 
mobiilseid jälgimiskaameraid paigaldama, et 
prügi-ööelul paremini silm peal hoida. 

Hulkuv loom on samuti probleem, mille juured 
on loomapidajates ja lahendamise raskused üli-
loomasõbralikus seadusandluses. Vald peaks 
justkui lahendama olukorda, aga ise midagi ette 
võtta ka ei tohi. Kutsuda võib vaid loomapüüd-
jaid, aga kui need ükskord Valgast-Võrust kohale 
jõuavad, on saagiks mõni aeglasem lombakas 
kass või niisama lonkiv leebe koer. Maksma läheb 

üks loom maksumaksjale ka ca 5 kuu lapsetoe-
tuse jagu raha(ca 99 euri). Abi võiks olla sellest, 
kui inimesed teeksid loomhulkuritest oma tele-
fonidega pilti ja saadaksid valda või ,,riputaks“ 
Facebooki koos kohtumisaja ja -kohaga. Ehk 
siis ärkab mõnel südametunnistus või on foto 
omaniku suhtes menetluse alustamise aluseks. 
Kuigi see ehk ei meeldi nii mõnelegi, on tulevi-
kus kavas alustada koerte kiibistamiskohustuse 
kehtestamisega, et saada rohkem korda majja. 
Üritame ka loomapüüdjatega koos teha tõhu-
samaid ja vähem ette teada olevaid reide.

Muus osas pöörame 2014. aastal veel enam 
rõhku heakorrale ja valla üldilmele. 
Kavas on alustada ,,Keeni kaunimaks“ 

projektiga ja Sangaste monumendipargi planee-
rimisega. 

Ehitusse läheb Sangaste sild ja teederistmik. 
Sild tehakse uus ja kogu ristmik sillast (Otepää 
teet) kuni Valga tee ristini saab riigi kulul valgus-
tatud. Samuti ka uued valgustatud ülekäigurajad 
kergliiklustee üleminekutele riigiteest. Kiriku fas-
saadile anname valguse tagasi. Samas hakkame 
taotlema projekti ka Keeni asula ja kooli vahelise 
ala ohutuks muutmiseks. Et tuleks kergliiklustee 
jätk koolini, ristmik saaks ohutum ja ülekäigura-
jad valgeks. Aga see on alles projekteerimisfaasis 
lugu.

Rukkiküla koostöö raames on mitmeid väga 
huvitavaid ja innovaatilisi ideid, millest samuti 
loodame meie vallale mainet juurde kujundada.

Ümberkorraldamisele läheb koolibussindus 
ja raamatukogundus. Raamatukogud vahetavad 
asukohta ja laiendavad osutatavaid teenuseid. 
Sangaste raamatukogu hakkab paiknema val-
lamaja majas trepi poe ruumides ja Keeni oma 
Keeni Noortekeskuses. Saab osta kohvi, oodata 
mõnusalt sealjuures näiteks bussigi jne. Täpse-
malt veidi hiljem. 

Head inimesed! Et see uus ja hobusega meile 

tonnide kaupa head tooks, et see oleks eduline 
peredele ja kogu kogukonnale ning naabritel ka 
ikka üha paremini läheks! Head tunnet kõigile!

KAIDO TAMBERG

Uus aasta ja uus hobu

2013. spordiaastale tagasi vaadates on rõõm tõdeda, et 
Sangaste spordielu on tublisti kirevamaks muutunud. 
Seni oma tõusude ja mõõnadega kulgenud täiskasva-
nute võrkpalli- ja korvpallitrennidele on lisandunud 
soojalt vastu võetud sulgpallitreeningud Aivo Maibergi 
vedamisel, kes seeniorina teeb täna ka noorematel selja 
veel prügiseks. Tänu pidevale juhendaja kohaolekule 
on need treeningud ühed stabiilsemad ja sisukamad. 
Samas on ruumi veel ka uutele osalejatele. 

Ühe uue alana on meil vallas lisandunud vibusport 
(traditsioonilise pikkvibu baasil). Seda ala uue põneva 
aktiivpuhkuse teenusena (mida saab tellida), kuid huvi 
korral ka treeningutena – veab meil Peeter Adler Rüüt-
li talust Sangastes. Loodame väga, et need uued alad 
muutuvad üha elujõulisemaks. 

Kuulsust ja aktiivset kasutamist on leidnud meie 
mõlemad kergliiklusteed, mis kutsuvad siia kulgejaid ja 
sportijaid ka kaugemalt tänu oma huvitavale profiilile. 
Huvitav uudis ka tehnikaspordi huvilistele on, et bagiau-
tospordile on veoautode klassis sõrme andnud Andres 
Lohuväli. Kõik uudistajad, toetajad ja pöidlahoidjad on 
oodatud. Andres on oma bagiauto juba soetanud ning 
oma meeskonna ja mehaanikutega valmistub esimes-
teks võistlusteks. 

Meie traditsioonilistest spordiüritustest, mis ka 2014. 
aastal jätkuvad, tasub märkida laiemat kõlapinda leidnud 
spordiüritused: Sangaste Rukkihundi rahvajooks, Restu 
spordipäev, mis tänavu toimub 80. korda ning samuti 
korvpalliturniir Sangaste karikale. 

Tänu meie oma Spordi Matile (Raudsepp) on San-
gaste jätkuvalt olnud edukas Valgamaa omavalitsuste 
tali- ja suvemängudel ning mälumänguturniiridel. Vallas 
on korraldatud ka väiksemaid võistlusi ja turniire, alates 
jalgapallist kuni tänavakorvpallini Rait Elveti vedamisel. 
Silma tasub hoida peal Mati Raudsepa esinemisel Eesti 
sumomaailmas ning loomulikult on kaasaelamist väärt 
Lauri Nämi tegemised maailmatasemel rammumehe 
võistlustel.

Spordielu rahastamisest kõneldes saame öelda, et 
valla võimekus täna sporditegevust toetada on jäänud 
aastas 2-3 tuhande euro vahele. Kuid elus oleme tänu 
paljudele toetajatele, kes on panustanud oma vabataht-
liku tööga või toodetega võistluste auhinnalaual või ka 
rahalisel toetades.

Siinjuures näitena mitmetest tublidest toetajatest soo-
vin seekord välja tuua ja teha suure kummarduse Jaanus 
Tederile (OÜ T.E.D.E.R), kes ise aktiivse osalejana korv-, 
võrk-, sulgpallitreeningutel ja suure võitlejahingega on 
leidnud võimalusi toetatada nii Sangaste karika korvpal-
liturniiri, korvpallivõistkonna osalemist Võru maakonna 
turniiridel ja mis eriti oluline – noorte korvpalli arengut 
meie kandis kokku summaga, mis kindlasti ei jää maha 
valla panusest kogu spordielusse. Jaanuse, Mati, And-
rese (Atsi) ja paljude teiste toetajate ees müts maha ja 
loodame, et teie entusiasm ja sportlik võitlusvaim ei 
rauge ka uuel aastal ja et see pisik on nakkav!

Hoiame omadele pöialt!

RANDO UNDRUS, Sangaste

Sangaste uus spordiaasta

LISATÖÖ VÕIMALUS

Sangaste vald osaleb Johannes Mihkelsoni Keskuse 
poolt läbi viidavas üle-maakondlikus projektis „Tugiisi-
kuteenuse arendamine Valga maakonnas ja Valga linnas 
sotsiaalselt vähekaitstud inimestele ja riskirühmadele“. 
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Va-
baühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. 

Seoses sellega otsib Sangaste Vallavalitsus 
  TUGIISIKUT, kes projekti raames 

oleks valmis osalema väljaõppekoolitusel (neli nädala-
vahetust perioodil veebruar–märts 2014) ja koolituse 
positiivse läbimise järel on valmis  

osalema tugiisikute tööpraktikas ja supervisioonis 
(ajavahemikul aprill–juuni ning september–november 
2014. a).  

Tugiisik peab nõustama vastavalt kokkuleppele pe-
rekondi igal nädalal kuni 4h ulatuses (kuus kokku 16 
töötundi). Tugiisiku töö sisuks on kuulata, toetada ja 
nõustada Sangaste valla toimetulekuraskustes isikuid ja 
perekondi. Tugiisik toetab inimesi sotsiaalsel toimetule-
kul ning oma elu korraldamisel, sh tööotsingutel. 

Hea kandidaat: 
on ümbritsevate inimeste suhtes empaatiline ja abivalmis; 
on heade suhtlemisoskustega ja eelarvamustevaba; 
on kõrge pingetaluvusega ja hea ajaplaneerimisoskustega; 
on oma tegevustes eetiline ning seadusekuulekas; 
oskab seada piire ja ennast vajadusel kehtestada; 
omab valmisolekut tööalaseks mobiilsuseks; 
valdab eesti keelt nii kõnes kui kirjas. 

Kandidaadil peab olema vähemalt keskharidus ja 
B-kategooria autojuhiload. Kasuks tulevad mõne võõr-
keele oskus; arusaamine Eestis pakutavatest sotsiaal- ja 
tööturuteenustest ning tööõigusest; varasem töökoge-
mus sotsiaal- ja /või haridusvaldkonnas, erivajadusega 
laste või täiskasvanutega. 

CV ja motivatsioonikiri esitada kuni 17.01.2014 (k.a) 
Sangaste Vallavalitsusele aadressil Valga mnt 7 Sangaste 
alevik, Sangaste vald 67013 või sangaste@sangastevv.ee.

Kajar Lepik on lõpetanud Sisekaitseakadeemia 
tolli eriala. Hetkel on tal pooleli õpingud majan-
dusarvestuse ja finantsjuhtimise erialal Eesti 
Maaülikoolis magistrantuuris. 

Kajar Lepik on töötanud erinevatel ameti-
kohtadel riigiasutustes kokku üle 10 aasta. Alates 
2013. a septembrist lahendab ka vee ja kanalisat-
siooni küsimusi Ühismajandamise OÜs.

Kontaktandmed: mob: 56627688, 
e-post: kajar@sangastevv.ee.

Vastuvõtuaeg: esmaspäev ja teisipäev 
kell 10.00-16.00.

Sangaste vallavalitsuses töötab 
alates 6. jaanuarist ½ kohaga 
uus abivallavanem Kajar Lepik



10. jaanuar  2014 7K U U L U T U S E D

KU U LU T U S E D

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

          - metsaomanike nõustamine.
Info tel: +372 505 0375

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

Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestvust keegi meist ei tea.

On kuskil ülim otsustaja,
ta märguandel lõpetame rea...
Leiname kallist õde

 VIRVE-KOIDULA KRUUSE
30.06.1923 - 20.12.2013

Avaldame kaastunnet pojale ja po-
jalastele peredega.

Õed ja õemees

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line 
hinnasoodustus. 
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
   reakuulutuse rida (26 tähemärki)       2,00 EUR;
   tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused   4,00 EUR;
   kuulutus luuletusega        6,00 EUR;
   kuulutus fotoga         8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende all-
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk  290x380 mm 350.- EUR;
 1.2 ½ lk  142x380, 290x190  180.- EUR;
 1.3 1/3 lk  290x130, 93x380  140.- EUR;
 1.4 ¼ lk  142x190, 290x95, 191x144 100.- EUR;
 1.5 1/8 lk  93x144, 142x95, 290x46   60.- EUR;
 1.6 1/12 lk  93x95, 190x46, 44x190   45.- EUR;
 1.7 1/24 lk  93x46, 44x95    30.- EUR;
 1.8 1/48 lk  44x46   20.- EUR.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & puude 
hooldustööd. 56 866 157

Ostan vanu spordimärke. 5395 
8295, Madis

Ostan korteri Otepääl, 12000 eur, 
tel 5036037

Perekond soovib üürida edasise 
ostuvõimalusega maja Otepääl 
või selle lähiümbruses. Võib vajada 
remonti. Tel: 53819610.

Ehitus-remonttööd. 5353 5160

RIHO KOGER
20.01.1940 – 27.12.2013

ERICH ILVES
02.05.1943 – 30.12.2013

VIRVE-KOIDULA KRUUSE 
30.06.1923 - 20.12.2013

Peolauad kohapeal ja kaasa.
Kringlid, tordid.

Uudis! Kulinaariatooted.
Laste sünnipäevad (soovi korral koos mängujuhi ja tegevusega).

Peolaua tellimisel saame pakkuda ka mängujuhti lastele.

Tellimiseks ja lisainfo saamiseks helistada tel. 5064528 või 76 61500;
kirjutada karupesa@karupesa.ee või lugeda www.karupesa.ee.

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda 

sekretär-raamatupidajat,
rajatiste töölist,

kokaabi-ettekandjat.

Avaldus ja CV esitada hiljemalt 19.01.2014 
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald 

või ylle@tehvandi.ee

Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 505.

OSTAME METSA- 
JA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee

Tel. 5091575
Ants Erik

OOTAME HUVILISI INGLISE KEELE KURSUSELE!

Pühajärve Haridusselts ja õpetaja Ene Kelder kutsuvad 
õppima inglise keelt!

Ootame kõiki huvilisi, nii algajaid kui edasijõudnuid!

TUNNID TOIMUVAD ESMASPÄEVITI 
KELL 18.00 PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLIS

Perioodil 06.01 - 07.04.2014. 
Kursuse tasu: 50 EUR.

Rohkem infot: Solveig Raave,
tel:+372 55987416, e-post:solvegi.raave@natter.ee

Pühajärve Haridusselts 

Pakume Edgari majas, Lipuväljak 2/3

  * mitmekesiseid privaatseid võimalusi äri- ja eravestluseteks;

  * valmistoite kodusteks tähtpäevadeks;

  * mõnusat paika väiksematele seltskondadele (perepeod, 
      firma olengud, MTÜde koosolekud, matused;

  * kella 14.30st kaupluses kuumad-tulised singid;

  * võimalus tellida torte.

Info: 56479251 – tegevjuht,      76 66 553 – kauplus.
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Eterniidijäätmete kogumise projektist

Palve ajaloolise Rõngu ja Rannu 
kihelkonna elanikele

Algatuseks viskan õhku küsimuse, miks lahkuvad noored oma kodupaigast? Vastusena 
julgeksin oletada, et põhjus peitub oma juurte mälu ja pärimuse unustuse hõlma vaju-
mises. Meie juuri saab aga taas leida, otsides üles kodupaiga olulised kohad ning sidudes 
need pärimuslike lugudega. Suuline pärand, seehulgas kohapärimus ongi käesoleva palve 
tuumaks.

Osaledes TÜ looduslike pühapaikade valikaine loengutel, küpses mu peas plaan inven-
teerida ajaloolise Rõngu ja Rannu kihelkonna looduslikud pühapaigad ning koguda lai-
emalt siinse paikkonna kohapärimust. Arhiivisügavustes peitub mitmesuguseid teateid 
nende kihelkondade pärimuse kohta. Tänasel päeval oleks oluline mainitud paigad sealt 
päevavalgele tuua, kaardistada ning veel elavat pärimust kirja panna või lindistada. 

Seega pöördungi teie poole, armsad Palupera ja Puka valla elanikud, kes te elate aja-
loolise Rõngu kihelkonna piires või läheduses. Kui teie või teie lähikondsed olete huvi-
tatud uurimis- ja kaardistustöödes kaasa löömisest, palun võtke minuga ühendust. Igati 
teretulnud on ka viited konkreetsetele paikadele, millega on teie mälu järgi seotud mõni 
rahvajutt või kindel tegevus. Kõik pärimuskillud on siinse kohapärimuse talletamisel ning 
meie juurte leidmisel abiks. Koos tegutsemises peitub pärimuse talletamise võti.

Olete oodatud ühendust võtma e-posti vahendusel kratitar@gmail.com või telefonil 
59053469.

MARIT KÜLV, Krautmani Massaaži- ja Terviseakadeemia õpilane 
ajaloolisest Rannu kihelkonnast

Head Otepää 
piirkonna 

saunaomanikud!
2014. aasta veebruarikuu on maratonikuu ja esimene maraton 
on V Euroopa saunamaraton Otepääl!

Kutsume teid osalema Saunamaratonil oma kuumaksköetud 
sauna ja jahedate tiikidega 2. veebruaril 2014.

Info: Sirje Ginter 509 7795 sirje.ginter@otepaa.ee.

21. jaanuaril kell 9.30 Otepää Gümnaasiumi saalis lastelavastus „SUSS-SEPAD“.      

Lastelavastust “SUSS-SEPAD” on väikeseid trikke, tantsu ja ootamatuid juhtumisi tulvil 
lavalugu kahest omapärasest tegelasest. Koos alustatakse päeva, õpitakse tundma üksteise 
vigureid ja hea läbisaamise saladusi ning valmistutakse üheks väikeseks muusikaliseks üle-
sastumiseks just nii nagu seda teevad ainult nemad - Suss-sepad. 

Lavastus on mõeldud eelkõige lasteaia ja algkooli (1.-3. kl) lastele ning kestab umbes 35 
minutit. Piletitasu 2 €

Laval on Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia haridusega vabakutselised näitlejad 
Kärt Reemann, Liisa Taul ja Jaanus Kask.

Projektitaotlus „Asbesti sisaldavate ehitusmaterjalide (eterniidijäät-
mete) kogumine Valgamaa kohalikes omavalitsustes“ sai positiivse 
rahastamisotsuse. Eterniidijäätmete kogumine toimub eelolevad 
kevad-suvisel perioodil. Eelregistreeritud isikutega võetakse jaanua-
rikuu jooksul ühendust.

Projekti raames ei jõudnud osaleda kõik, kes oleksid soovinud 
eterniiti tasuta ära anda ning keskkonnaosakonna poole pöörduti 

sel teemal ka pärast taotluste esitamise tähtaega, mistõttu on plaanis 
analoogne jätkuprojekt. KIKi taotlusvoor on eeldatavalt veebruaris 
2014 ning uue projekti elluviimist saab hinnanguliselt planeerida 
2014. aasta sügis-talveks. 

Täiendavaks eterniidijäätmete tasuta äraandmiseks saab registree-
ruda kuni 31.01.2014. Soovijail tuleb täita vormikohane taotlus ja 
esitada see oma kohalikule omavalitsusele.

MTÜ Sihva Külaseltsil on plaanis pakkuda Otepää vallas abivajajatele sooja suppi.
Sihva külavanema Eve Koseri sõnul tuli idee pakkuda sooja suppi sellest, kui ta märkas, et tema külas on palju neid 

inimesi, kes mingil põhjusel ei saa iga päev sooja sööki. „Need oli vanurid, kes ei jaksanud seda teha või ei pääsenud 
kodunt liikuma ja lastega pered,“ sõnas Eve Koser. „Korraldasime koos külaseltsiga prooviperioodi, mille käigus pakku-
sime suppi kaks korda nädalas – teisipäeval ja neljapäeval.“

Algatus sai väga positiivset tagasisidet ja sellest omakorda tuli idee pakkuda sama võimalust ka teistele Otepää valla 
inimestele, mitte piirduda ainult Sihva külaga.

Et supi kojuvedu väga kalliks ei läheks (0,8 l sooja suppi maksab inimesele 1€, eeldusel, et transpordi eest tasuma ei 
pea), loodab MTÜ Sihva Külaselts projekti käivitamiseks leida rahastust struktuurfondidelt ja Otepää vallalt.

Selleks aga on vaja teada, kui palju on inimesi, kes suppi endale koju tellida soovivad. Sihva külaselt palub kõigil 
Otepää valla elanikel, kes sellisest teenusest huvitatud on või teavad, kes võiks seda vajada, teatada MTÜ Sihva Küla-
seltsi juhatuse liikmele Tiiu Aartile mobiilile 516 0830.

Otepää vallavalitsuse liige Margit Prede lausus, et tegemist on tänuväärse ja suurepärase algatusega. „Toetame seda 
kindlasti ja püüame külaseltsil aidata jõuda abivajajateni,“ ütles Margit Prede.

Täiendav info: Tiiu Aart, tel 516 0830.

Abivajajatel on võimalik tellida sooja suppi

Tänu alanenud taastuvenergia tasule ja ülekandeteenu-
se hinnale on Elektrilevi klientide võrguteenuse arve 1. 
aprillist keskmiselt 3,4 protsendi võrra tänasest väiksem.

Elektrilevi keskmisele kodukliendile tähendavad kaks 
eri ajal toimuvat hinnalangust kokku 69 sendi võrra väik-
semat kuuarvet.

Uus taastuvenergia tasu, mille arvutab süsteemihaldur 
Elering, on varasemast 11,5 protsendi võrra väiksem ja 
see jõustus 1. jaanuarist. Uus tasumäär vähendab Elekt-
rilevi kodukliendile alates jaanuarikuust arvet keskmiselt 
30 sendi võrra.

Aprillist langeb võrgutasu Eleringi ülekandeteenu-
se hinnamuutuse tulemusel, kahandades võrguteenuse 
lõpphinda 2,4 protsenti. Keskmisele kodukliendile, kes 
tarbib elektrit 3000 kWh aastas, tähendab see aprillikuust 
alates täiendavalt 39 sendi võrra vähenevat arvet. Uued 
hinnakirjad on avaldatud Elektrilevi kodulehel.

Taastuvenergia tasu on riigi määratud tasu, mille 
eesmärk on toetada taastuvatest energiaallikatest elektri 

Elektrilevi võrguteenuse arve väheneb 
jaanuarist ja aprillist

tootmist. Tasumäära arvutab igal aastal süsteemihaldur 
Elering ja selle kogumine on jaotusvõrguettevõtete üle-
sandeks.

Võrguteenus on elektri kohaletoomine ning elektrivõr-
gu arendamine ja hooldamine. Võrguteenuse lõpphind 
koosneb Eleringi ülekandetasust ja elektri jaotusteenuse 
tasust. Võrguteenuse hinda korrigeeritakse Konkurent-
siameti metoodika alusel. Lisainfot võrgutasu ja võrguet-
tevõtja kogutavate maksude kohta leiab veebilehelt www.
elektrilevi.ee/hind.

Elektrilevi on suurim jaotusvõrguettevõte Eesti enam 
kui 30 võrguettevõtte seas. Toome elektri põhivõrguse-
admetest kodude ja ettevõteteni pea kõikjal Eestis, välja 
arvatud suurematest aladest Läänemaa, Viimsi ja Narva. 
Elektrilevi haldab ligikaudu 61 000 kilomeetrit elektrilii-
ne ja enam kui 22 000 alajaama. 2012. aastal investeeris 
ettevõte võrku 100 miljonit eurot, 2013. aastal kavan-
datud investeeringumahuks oli 109 miljonit eurot.

20. veebruaril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

Vana Baskini Teater

OOTAMATU 
ETTEPANEK

Lavastaja: Eero Spriit.
Osades: Helgi Sallo, Raivo Trass, 
Raivo Mets ja Veljo Reinik.

Ootamatuid ja isegi pööraseid 
pöördeid pakkuv tõsiselt hin-
gekeeli puudutav romantiline 
komöödia, milles püstitatakse 
küsimus: kas elada üksi minevi-
kus või minna kahekesi tulevik-
ku?

Pilet 10/12 €. 
Piletid müügil Piletilevis ja 
Otepää Kultuurikeskuses E-K 
kell 9.00-13.00.


