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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

P A L U P E R A 
vald
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SANGASTE 
vald

ILMUB 2 KORDA KUUS!

www.otepaa.ee/otEuroopa saunamaratoni peaauhinnaks 
on tänavu kümblustünn  

Talvepealinnas 
sõideti rahvasprinti

Saunamaratoni start antakse Pühajärve 
Spa&Puhkekeskusest kell 12.00. Start 
on avatud kuni kella 13.00ni. Muutunud 
on finiši koht. 

Finiš Kääriku Spordikeskuses on 
avatud kella 17.30ni. Samas toimub ka 
kell 18.00 kokkuvõtete tegemine ja auta-
sustamine.

Stylewood OÜ poolt on peaauhinnaks 
välja pandud täiskomplektis siseahjuga 
kümblustünn, mis on 1,6m läbimõõdu-
ga ning sobib korraga kasutamiseks 
kuni viiele inimesele. Auhinna reaalne 
väärtus on 575 eurot. 

Teise koha võitja saab Bernhard 
hotelli majutuse koos SPAga ja kolman-
da koha võitja Andu Puhkekeskuse sau-
naõhtu. 

Eriauhinnad panevad välja SA Teh-
vandi Spordikeskuse Kääriku baas, 
Cantervilla loss, Metsatu Valge Elevan-
di Maja, Kunstimäe, Argo Kredemann, 
Karupesa hotell, Pühajärve Spa, Sangas-
te Rukkimaja, Nuustaku pubi ja Nuusta-
ku rantšo.

„Eri- ja ergutusauhindu jagub stiilse-
matele saunalistele, parimale naisvõist-
konnale ning kavas on ka teisi üllatusi,“ 
rääkis Sirje Ginter, Saunamaratoni pea-
korraldaja. 

Sirje Ginter sõnas, et saunalised 
valivad lemmiksauna, esimesele kolmele 
rahva lemmiksaunale on Otepää vallalt 
auhinnaks küttepuud. 

Maratonist planeerivad osa võtta ka 
USA Suursaatkonna töötajad eesotsas 
suursaadik Jeffrey Levinega, samuti 
on külalisi Venemaalt, Hispaaniast ja 
Lätist.

Otepää piirkonna saunaomanikud val-
mistuvad hoolega saunamaratoniks. Nii 
näiteks ootab Sangaste Rukki Maja ja 
eelmise aasta võitjameeskond „Lämma 
Naase“ saunamaratoonlasi saunamara-
toni eelpeole „Keris Kuumaks!“ Sangas-
te Rukki Majja laupäeval, 1. veebruaril 
kell 20.00. 

Eelmise aasta Euroopa saunamara-
toni üks populaarseimaid saunu - Zil-
lisaun Sihva külas pakub laupäeval, 1. 
veebruaril kell 17-22 sauna eeltreenin-
gut. Helista ette tel. 522 0718

Saunamaratoni korraldavad Otepää 
piirkonna saunaomanikud, Otepää Kul-
tuurikeskus, Otepää Vallavalitsus. 

Toetavad kõik osalevad saunaomani-
kud, Otepää vald, Kultuurkapitali Val-
gamaa ekspertgrupp.

MONIKA OTROKOVA

31. jaanuaril Pühajärve laululaval toi-
muval Valgamaa teisel talveöölaulupeol 
tuleb esitusele venekeelne laul. Seits-
meteistkümne tuntud talveteemalise 
laulu hulgas on lugu “Meil metsas sirgus 
kuuseke”, mida esitatakse ka vene 
keeles. 

Talveöölaulupeo ühe korraldaja 
Margit Tali sõnul sai selline valik tehtud 
seetõttu, et Otepääl on väga palju 
turiste. “Otepääl käib palju vene rah-
vusest inimesi, kes on meie loodusest 
ja linnast vaimustuses. Kui laulupeole 
peaks sattuma mõni vene turist, siis võib 
seda pidada meiepoolseks komplimen-
diks neile,” lausus Tali. 

Talveöölaulupeol esinevad solistide-
na teiste hulgas ka Alen Veziko, Merlyn 
Uusküla ja Kill Kaare. 

Talveöölaulupidu saab alguse GMP 
Clubhoteli all olevast parklast, kust kell 
19.45 algab lühike rongkäik Pühajärve 
laululava juurde. Oodatud on kõik ini-
mesed, kes tahavad lisaks Otepää suure-
pärastele sportimisvõimalustele ka pisut 
kultuursemalt aega veeta. Üritus on kõi-
kidele osalejatele tasuta. 

Küsimused ja lisainfo: Merle 
Soonberg, Otepää Üritused MTÜ, 
Merlesoonberg001@gmail.com/ 
+37256626481.

Talveöölaulupeol tuleb esitusele 
venekeelne laul

Meenutus eelmiselt laulupeolt. Pildistas Valju Aloel.

2. veebruaril 2014 korralda-
takse Otepääl juba viiendat 
korda Euroopa saunamarato-
ni. Seekordse maratoni pea-
auhinnaks on Stylewood OÜ 
kümblustünn.

Saunamaratonile tulijatele 
pakuvad mitmed piirkonna ma-
jutususettevõtted soodustingi-
mustel majutust. Registreeruda 
üritusele sai 26. jaanuarini.

18. jaanuaril toimus Otepääl harrastajate-
le mõeldud autospordivõistlus Villa Mül-
lerbeck Otepää Rahvasprint 2014, kus 8 
masinaklassis startis kokku 67 võistlejat.

Selle võistlusega sai alguse Eesti Au-
tospordi Liidu rahvasprindi karikasarja 
hooaeg. Lisaks kuulus Villa Müllerbeck 
Otepää Rahvasprint teise etapina Hepa 
Premia karikavõistluste arvestusse ja SU 
klassi karikasarja arvestusse ning oli Mosk-
vich Liiga sprindikarika avaetapiks.

Võistluste juhi Marko Koosa sõnul oli 
osalejaid piisavalt jning ka korralduslikult 
sujus kõik väga hästi.

Kiireima ajaga läbis võistlusraja ko-
halik mees Aiko Aigro. Kahe esimese 
vooru võiduga teenitud kohapunktidest 
Mitsubishil sõitnud mehele piisas, et 18 
osalejaga 4WD klassis võita. Kohalikest 
rallimeestest tulid auhinnalistele kohta-
dele veel Tarmo Kikkatalo (Moskvitš liiga, 
auto AZLK 2140, 3. koht) ja Meelis Värva 
(SU klass, auto VAZ 2105, 3. koht). Lisaks 
olid stardis ka kaherattaveolised sportau-
tod. Võidukarika jättis 2WD-Sport klassis 
Otepääle rallilootus Kasper Koosa.

Otepää Rahvasprint 2014 korraldajad 
tänavad hindamatu panuse eest toeta-
jaid: Eco Oil, Oti pubi, ööklubi Comeback, 
Premia, Aasta Auto, Mellex Auto OÜ, 
Makserv OÜ, Triplex Ilutulestikukeskus, 
Tridens AS ja A.Le Coq . Korraldusega ai-
tas kaasa Allan Edesi ja Marvest OÜ. Suu-
re panuse andsid võistluse toimumiseks 
Forestex OÜ ja võistluste nimisponsor 
Villa Müllerbeck.

KORRALDAJAD

Pühapäeval 
heisatakse Eesti 

lipud
Pühapäeval, 2. veebruaril on Tartu 
rahulepingu allakirjutamise aasta-
päeva puhul Eestis lipupäev. 

Eesti lipu heiskavad kõik riigi- ja 
kohaliku omavalitsuse asutused 
ning avalik-õiguslikud juriidilised 
isikud. 

Eesti lipu võivad heisata ka kõik 
teised.



31. 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 otsib oma 
meeskonda

vallasekretäri

Töö kirjeldus:
• vallakantselei juhtimine;
• vallavolikogu ja -valitsuse istungite materjalide ettevalmistamine; õigusaktide eelnõude vastavuse kontrollimi-
ne kehtestatud nõuetele nii sisu kui vormi poolest;
• vallavolikogu ja -valitsuse õigusaktide avaldamine ja töö avalikustamine; valla õigusaktide täitmise kontrolli 
korraldamine;
• vallavolikogu ja -valitsuse õigusalase nõustamise ja teenindamise korraldamine, avaliku teabe nõuete täitmine;
• valla kohtus esindamine;
• vallavalitsuse personalitöö korraldamine, hallatavate asutuste nõustamine personalitöö ja asjaajamisküsimus-
tes;
• majandustegevuse registris registreeringute tegemine;
• valla dokumendiregistri Amphora administreerimine, kirjavahetuse korraldamine.

Nõudmised kandidaadile:
• vastavus kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 55 lg 2 nõuetele;
• õigusalane kõrgharidus;
• teadmiste omamine riigi põhiseadusest ja kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest ning avalikku teenistust 
reguleerivatest õigusaktidest;
• eesti keele valdamine väga heal tasemel kõnes ja kirjas, vähemalt ühe võõrkeele valdamine kõnes ja kirjas;
• väga hea arvuti kasutamise oskus;
hea suhtlemis-, eneseväljendus- ja kuulamisoskus;
• korrektsus, positiivne ellusuhtumine, algatusvõime, iseseisvus teenistusülesannete täitmisel, lahendustele 
orienteeritus, kohusetundlikkus, hea pingetaluvus.

Kasuks tuleb:
•töökogemus kohalikus omavalitsuses või avalikus teenistuses.

Lisainfo:
• Tööle asumise aeg: 01.03.2014.
• Tööaeg: täiskohaga või kokkuleppel osaline koormus (alates 0,6 kohta).

Kandidaatidel palume esitada järgmised dokumendid:
• kandideerimisavaldus koos kinnitusega, et kandidaat vastab teenistusse asumiseks avaliku teenistuse seaduses 
sätestatud nõuetele;
• elulookirjeldus ja motivatsioonikiri;
• tunnistuse või diplomi koopia vajaliku hariduse kohta;
• palgasoov.

Nõutavad dokumendid palume saata märgusõnaga „vallasekretär“ 14.02 2014. a OtepääVallavalitsusele, aad-
ressil Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või digitaalselt allkirjastatuna e-posti aadressile vald@otepaa.ee.

Otepää Vallavolikogu istungil 

23.01.2014
 Otsustati nimetada Otepää valla aukodanikuks Maie 

Niit ja anda Maie Niidule Otepää Aumedal.
 Otsustati lõpetada Otepää valla 2014. aasta eelarve 

II lugemine.
 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange 

Pühajärve rannavalve teenuse ostmiseks aastatel 2014 
kuni 2016.

 Lubati Otepää Vallavalitsusel korraldada riigihange 
Otepää valla tänavavalgustussüsteemi käidu korral-
damise teenuse ostmiseks aastatel 2014 kuni 2016.
 Anti seisukoht „Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ eelnõu 

kohta. Nõustuti eelnõus „Riigi jäätmekava 2014 – 2020“ 
Valgamaa kohta avaldatud kirjeldusega.
 Muudeti Otepää Vallavolikogu 12.12.2013. a otsust 

nr 1-4-70 „Otepää Vallavolikogu esindaja määramine 
Otepää üldhariduskoolide, koolieelse lasteasutuse ja 
huvikooli hoolekogusse“ järgmiselt: 1. Määrati Otepää 
Vallavolikogu esindajana Otepää Vallavalitsuse ametiasu-
tuse hallatava asutuse Otepää Gümnaasium hoolekogusse 
Silver Eljand. 2. Määrati Otepää Vallavolikogu esindajana 
Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse hallatava asutuse 
Otepää Lasteaed hoolekogusse Merlin Müür. 3. Määrata 
Otepää Vallavolikogu esindajana Otepää Vallavalitsuse 
ametiasutuse hallatava asutuse Otepää Muusikakool 
hoolekogusse Miia Pallase.

Otepää Vallavalitsuses 

22.01.2014
 Anti nõusolek OK Põlva Kobras (registrikood: 

80016512, asukoht: Käisi 11, 63308 Põlva) viia läbi Otepää 
valla haldusterritooriumil spordilaagrid ajavahemikel 
18.10.-23.10.2014. a ja 26.12.-31.12.2014. a vastavalt esitatud 
taotlusele.

 Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 
eurot.
 Määrata ühekordne toetus kolmele isikule kogusum-

mas 128 eurot.
 Seati hooldus ühe isiku üle ja määrati isikule hooldaja.
 Peeti võimalikuks jagada Küünitaguse katastriük-

sused (katastritunnus 63602:003:1150, registriosa nr 
2389340) kaheks katastriüksuseks ning määrata moo-
dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadres-
sid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 
katastriüksuse plaanidele.
 Kinnitati Marge Kimmel taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas Kaurutootsi külas Ees-Kaurutootsi 
kinnistu (katastriüksus 63601:003:0460) abihoone projekti 
koostamiseks.
 Kinnitati Tore Kaubandus OÜ taotlusel projekteeri-

mistingimused Otepää vallas Otepää linnas Koolitare tn 
1 kinnistu (katastriüksus 55601:004:0210) viie korteriga 
elamu projekti koostamiseks.
 Kinnitati KÜ Kopli 8 taotlusel projekteerimistingi-

mused Otepää vallas, Otepää linn, Kopli tn 8 kinnistule 
(katastritunnused55601:004:1100) korterelamu fassaadide 
rekonstrueerimise projekti koostamiseks.
 Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistin-

gimused Otepää vallas Koigu külas Koigu F3 kliendiprob-
leemi lahendamise elektriprojekti koostamiseks.
 Sõlmiti Ühinenud Metsaomanikud MTÜga (registri-

kood: 80347083, aadress: Lähkma küla 86407 Surju vald, 
Pärnumaa) Otepää linnas Lipuväljak 13 asuva asutus-
ehoone III korruse ruumi nr 315 (suurus 11,0 m2) kasu-
tusse andmiseks alates 03.02.2014. a tähtajatu ja tasuline 
äriruumi üürileping.

 Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallas eluruum.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 12 isikut.

16.01.2014
 Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas 

280 eurot.
 Keelduti ühekordse toetuse määramisest ühele isikule, 

kuna toetuse taotleja ei vasta määrusega kehtestatud 
nõuetele.
 Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 384 eurot.
 Peeti võimalikuks jagada Anne katastriüksus 

(katastritunnus 63602:001:0411, registriosa nr 427340) 
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate 
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasuta-
mise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse 
plaanidele.
 Väljastati Andrus Mägi taotlusel kasutusluba Otepää 

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 21. veebruaril.

vallas Otepää linnas Kastolatsi tee 5 kinnistul 
(katastritunnus 55601:001:0004) asuvale eluma-
jale.
 Anti S.M.A Racing MTÜ (registrikood: 80337995, 

asukoht: Munamäe 14-9, 67404 Otepää linn, Otepää 
vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritoo-
riumil 18.01.2014. a kell 08:00 kuni kell 18:00 avalik 
üritus Otepää Lumerada 2014.

 Anti OÜ Ilutulestiku Keskus Arnika (regist-
rikood: 10336764) asukoht: Tallinna mnt 69, 71018 
Viljandi) luba korraldada ilutulestik Otepää vallas 
Ranna tee 1 territooriumil 31.01.2014. a ajavahemi-
kul kell 21.15 kuni kell 21.45.

 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 08.01.2014. a 
korralduse nr 2-4-6 “Loa andmine avaliku ürituse 
korraldamiseks” punkti 1 ning sõnastati see järgmi-
selt: “1. Anda MTÜ Otepää Üritused (registrikood: 
80347545, asukoht: Munamäe 14-9, 67404 Otepää 
linn, Otepää vald) luba korraldada Pühajärve pargis 
31.01.2014. a kell 20:00 kuni kell 22.00 avalik üritus 
Valgamaa II Talveöölaulupidu Otepääl.”
 Jäeti rahuldamata üks 2013. aasta hajaasustuse 

programmi taotlus, kuna taotlus on mittevastav 
ning ei ole abikõlbulik.
 Kanti Otepää Gümnaasiumi raamatukogus 

maha 2 703 töövihikut summas 10 536,90 eurot.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

16 isikut.

08.01.2014
 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 

64 eurot.
 Eraldati riigi rahastatava lapsehoiuteenuse raha-

liste vahendite ülejäägist 300 eurot raske puudega 
lapsele teenuse osutamise eest.
 Anti nõusolek Võru Spordikoolile (registrikood: 

75020017, asukoht: Fr.R.Kreutzwaldi 16, 65609 Võru) 
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil spordi-
laagrid ajavahemikel 30.06.-05.07.2014.a. ja 28.07.-
02.08.2014.a.vastavalt esitatud taotlusele.

 Määrati MTÜle Oti Spordiklubi andeka 
noorsportlase lisatoetus 1000 eurot andeka 
noorsportlase Grete Gaim Sotši 2014. aasta taliolüm-
piamängude kulude katteks.
 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

kümme isikut.
 Anti MTÜ Otepää Üritused (registrikood: 

80347545, asukoht: Munamäe 14-9, 67404 Otepää 
linn, Otepää vald) luba korraldada Pühajärve pargis 
31.01.2013. a kell 20.00 kuni kell 22.00 avalik üritus 
Valgamaa II Talveöölaulupidu Otepääl.

 Muudeti Otepää Vallavalitsuse 29.05.2013. a 
korralduse nr 2-4-291 “Teenuste hinna kehtesta-
mine” punkti 1.2.7. ja kehtestati punkt 1.2.7 järgmises 
redaktsioonis: “1.2.7 Otepää Lasteaia saalide üüri ühe 
tunni maksumus: 1.2.7.1 “Pähklike” ruumides 10,00 
eurot; 1.2.7.2 “Võrukael” ruumides 5,00 eurot.”

 Eraldati MTÜle Otepää Üritused (registri-
kood: 80347545) kultuuriürituse toetus 800 eurot 
31.01.2014. a toimuva kultuuriürituse „Valgamaa II 
talveöölaulupidu“ korralduskuludeks.
 Kutsuti sihtasutuse Otepää Turism (registri-

kood: 90010232) nõukogust tagasi nõukogu liige 
Siim Kalda.
 Otsustati algatada Pühajärve küla Savikoja 9 kin-

nistu detailplaneeringu koostamine ning jätta algata-
mata keskkonnamõju strateegilise hindamine.

 Seati sundvaldus tehnovõrgu- ja tehnorajatise 
talumiskohustuse kehtestamiseks Elektrilevi OÜ 
(registrikood 11050857, asukoht: Kadaka tee 63, 
12915 Tallinn) kasuks Tartu Maakohtu kinnistusosa-
konna Valga jaoskonna kinnistusregistri registri-
osadesse kantud korteriomanditele (katastritunnus 
01:002:2540).

AMETLIK INFO

VL Meie Kodu volikogusse valitud liikmed otsustasid 
moodustada VL Meie Kodu fraktsiooni.

Sihtasutuse Otepää Turism 
uus juhataja

Alates 17. jaanuarist 2014 
on SA-s Otepää Turism 
tööl uus juhatuse liige Ene 
Reedi.

Juhatuse liikme tööüle-
sanneteks on turismialase 
tegevuse pikaajaline pla-
neerimine, strateegia ja ees-
märkide püstitamine, turis-
miinfokeskuse operatiivne 
juhtimine ning turismialase koostöö koordineeri-
mine.

Ene Reedi on sündinud Tartus, elanud ja töö-
tanud aga Tallinnas. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli 
sotsioloogia bakalaureuseõppe ning hetkel akadee-
milisel puhkusel TÜ sotsioloogia magistrantuurist.

Ene Reedi on kogu oma tööelu tegelenud aren-
dustegevusega. Aastast 2011 on ta seotud olnud 
nii Otepää kui ka Lõuna-Eesti turismipiirkonna 
arendamisega. Ta töötab Tartumaa Arendusseltsis 
(Tartumaa Leader-tegevusgrupp), on Tartumaa 
Kutsehariduskeskuse turismiosakonnas õppejõud, 
on osalenud riikliku turismiarengukava väljatöö-
tamisel ning on Lõuna-Eesti ühise teekonna “Elu 
kahe maailma piiril” ehk kollaste akende projekti 
meeskonna liige.

Infopäev sotsiaalteemadel

12. veebruaril kell 12.00-14.00 toimub Otepää Pal-
veränduri kirikus (Pärna tn 15) infopäev sotsiaal-
teemadel.

Infopäeva teemaks on puutega inimeste toetu-
sed, teenused puuetega inimestele, riigi ja koha-
liku omavalitsuse ülesanded sotsiaalhoolekande 

korraldamisel. Räägivad Valga Maavalitsuse 
sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja ja Sotsi-
aalkindlustusameti esindaja.

Kaetud on kohvilaud.
Kõik huvilised on oodatud!
Infopäeva korraldab Otepää Vallavalitsus

Info: Anneli Salumaa
766 4825; 5303 3032 

Detailplaneeringu algatamine ja 
keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmine

Otepää Vallavalitsus teatab, et algatas 08.01.2014 kor-
raldusega nr 2-4-10 Otepää vallas Pühajärve külas paik-
neva Savikoja 9 kinnistu detailplaneeringu ning jättis 
algatamata, tulenevalt keskkonnamõju eelhinnangust ja 
Keskkonnaameti antud seisukohast, keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise nimetatud detailplaneeringule.

Planeeringu eesmärgiks on Savikoja 9 kinnistule, pinda-
laga 2151 m2, ehitusõiguse seadmine hoonete rajamiseks 
ning haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise 
lahendamine kinnistu piires. Detailplaneeringu koosta-
mise eesmärk on kooskõlas Otepää valla kehtiva üldpla-
neeringuga, mille kohaselt on alale ette nähtud elamumaa 
juhtotstarve. 

Planeeritava tegevusega ei kaasne alal eeldatavalt olulisi 
kahjulikke tagajärgi nagu vee, pinnase või õhusaastatus, 
jäätmeteke, müra, vibratsioon, valgus, soojus, kiirgus ja 
lõhn.

Eesti Looduse Infosüsteemi kohaselt ei ole planeerin-
gualal registreeritud kaitsealuste liikide kasvukohti ega 
elupaiku ning ala ei asu kaitsealal, hoiualal, püsielupai-
gas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis. 
Detailplaneeringuga kavandatu ei mõjuta Otepää loodus-
pargi kaitse-eesmärkide saavutamist. Kuna kavandatava 
tegevuse mõju suurus ja ruumiline ulatus ei ületa kesk-
konna vastupanu- ning taastumisvõimet, siis oluline kesk-
konnamõju puudub. 

Planeeringu algataja, koostamise korraldaja on 
Otepää Vallavalitsus, planeeringu kehtestaja on Otepää 
Vallavolikogu. Otepää Vallavalitsuse korraldusega on või-
malik tutvuda Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää) 
tööpäeviti või elektroonilise dokumendiregistri vahendusel. 
Planeeringu materjalide ja koostamise kohta on võimalik 
saada täpsemat teavet vallavalitsuse planeeringuspetsia-
listilt tel 76 64820.

SÜNNID
Henri Rõõmussaar           27. detsembril
Martin Kalda                       8. jaanuaril 
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Otepää kultuuri- ja spordirahvas pidas pidu KULTUURIÜRITUSED
  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. 

LUGEJA KÜSIB

17. jaanuaril toimus Nuustaku pubis tradit-
siooniline Otepää kultuurikollektiivide uus-
aasta pidu, mille teemaks oli „Katus sõidab“. 
Peol tunnustati ka Otepää valla parimaid 
sportlasi.

Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter ütles, 
et peo teemaks andsid inspiratsiooni kultuu-
rikeskuse remonditööd. Otepää Kultuurikes-
kuse kollektiiv tänas ja tunnustas kõiki Otepää 
valla isetegevuslasi ja nende juhendajaid. Õhtu 
jätkus meeleolukate etteastetega, kus astusid 
üles valla isetegevuslased. Õhtu aitas sisustada 
ansambel Viiser, õhtut juhtis Lauri Drubinš.

Isetegevuslaste peol tunnustati ka Otepää 
valla 2013. aasta parimaid sportlasi. Otepää 

valla spordispetsialist Harald Laidre sõnas, 
et oma ettepanekuid parima sportlase tiitlile 
esitasid valla spordiklubid ja kõik vallaelani-
kud. Sportlasi tunnustasid volikogu esimees 
Jaanus Raidal, vallavanem Kuldar Veere ja 
haridus-kultuuri- ja spordikomisjoni esimees 
Miia Pallase.

Kohal olid uus-aasta peol segakoor Eveko, 
Otepää linetantsijad, Otepää Teater, Nuusta-
ku segarühm, Nuustaku naisrühm, ansambel 
Relami, tantsutrupp FeelingGood, käsitöö-
ruhm Karukäpp, näitering Nuustaku Nukk.

Otepää valla parimad sportlased 
                        2013:

Meessportlane KARL-AUGUST TIIRMAA.

Naissportlane                       TRIIN OJASTE.
Noorsportlane neiu            CARMEN PIHO.
Noorsportlane noormees ANDRES SAAL.
Spordiveteran                      LIIVI PARIK.
Võistkond                             FC OTEPÄÄ 
                                   ESINDUSMEESKOND.
Treener                                  KALJU OJASTE.
Eriauhind              Otepää valla noorsportlane 
                                                 AIRIIN PIKK.

Taidluspeo korraldas Otepää Kultuurikeskus 
koostöös Otepää Vallavalitsusega.
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Populaarsust kogunud ja juba traditsiooniks 
saanud Otepää matkad alustavad uut hooaega. 
Esimene matk on 9. veebruaril ja algab see 
Otepää Talispordimuuseumist.

Otepää valla spordispetsialist Harald Laidre 
sõnas, et sellel hooajal on kavas 11 matka, 
nende hulgas öömatk 18. mail. Matkami-
ne toimub sarnaselt eelmistele aastatele, kus 
igal osalejal tuleb vabalt valitud liikumisviisil 
(suusatades, jalgsi, joostes, kepikõnd, rattaga) 
läbida matka sihtpunkt. Sarnaselt eelmise 
aastaga on ette antud soovituslik tähistatud 
matkade marsruut.

Kõik matkajad saavad esimesel osalemis-
korral endale matkapäeviku, kust leiab infot 
matkade toimumise kohta ning kuhu kogutakse 
osalemist kinnitavaid templeid. Matkapäeviku 
alusel matkahooaja lõpetamisel ootavad pari-
maid matkajaid (rohkem marsruute läbinud) 
auhinnad. Sihtpunktid on avatud kell 9.00-11.00 
ja nendes ootab matkajaid sooja tee või värsken-

dava joogiga matkajuht Helle Tallo.
„2014. aasta on valitud Valgamaa Eesti 

spordipealinnaks ja matkade kalenderplaani 
mahub ka meie valla Otepää matkasari, mis 
kestab veebruarist septembri lõpuni,“ selgitas 
Harald Laidre.

Otepää Talispordimuuseumi juhataja Jana 
Mae andis teada, et esimene Otepää matk 
algab kell 9.00 muuseumist. Talispordimuu-
seumi 3. sünnipäeva puhul on muuseumi 
külastamine kõigile tasuta. Matkalistele ja 
muudele huvilistele räägib seoses Tartu Mara-
toni avatud raja sõiduga esimese Tartu mara-
toni naisarvestuse võitja ja matkasarja korral-
daja Helle Tallo oma sõidust.

Otepää matkad 2014 kava
9. veebr. Tartu maratoni rada – Otepää Talispordimuu-

seum – Poslovitsa
16. märts Tehvandi staadion – hüppemäe maandusnõlv
20. aprill Tehvandi – Munamägi – Servamägi – Poslo-

vitsa – Aedlinn
11. mai Pedajamäe – Insebergi – Kannistiku – Pühajär-

ve
18. mai Öömatk Otepää Talispordimuuseum – Tehvandi 

20.00-22.00
25. mai Vana Otepää – Kastolatsi – Otepää Veevärk
22. juuni Vana lasketiir – Savimägi – Pilkuse – Tehvandi
20. juuli Pühajärve matkarada – Koolirand
24. august Tehvandi matkarada – hüppemäe maandus-

nõlv
14. sept. Linnamägi – Tehvandi vaatetorn – Väike 

Munamägi – Apteek
28. sept. Matkahooaja lõpetamine Otepää Spordihoo-

ne
Matku korraldab Otepää vald, toetavad Eesti 

Kultuurkapital ja Otepää Talispordimuuse-
um.
Infot matkade kohta avaldatakse jooksvalt 

Otepää Teatajas. Lisainfo: Helle Tallo tel. 5661 
4884, Harald Laidre tel. 58 865315.
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Otepää matkad alustavad taas

19. jaanuaril toimusid Otepääl Tehvandi Spor-
dikeskuses Eesti noorte, juunioride ja U23 
vanuseklassi meistrivõistlused. Võisteldi klas-
sikalises tehnikas 5 ja 10 kilomeetri distantsi-
del.

N16 vanuseklassis tuli esmakordselt Eesti 
meistriks Mariel Merlii Pulles (pildil), II koha 
saavutas Hanna-Britt Laursoo Tartu Suusaklu-
bist ja kolmas oli samuti Tartu tüdruk Stine-
Lise Truu. N18 vanuseklassis võttis ülekaaluka 
võidu Anette Veerpalu, teiseks tuli Kairit Paju 
Jõulu suusaklubist, kolmas oli Seila Peek Vil-
jandist. 

N23 tüdrukutest tõi Karupesa Teamile 
pronksmedali laskesuusaneiu Marju Meema, 
võitjaks krooniti Tamsalu tüdruk Rahel Allas 
ja teise koha saavutas Piret Pärnik. Noormees-
test võitsid M16 vanuseklassis Robert Heldna 
Nõmme SPKL-st, M18 vanuseklassis  Karl-
Erik Rabakukk samuti Nõmme SPKL-st ning 
M23 vanuseklassis võidutses Avo Sambla Alu-
taguse suusaklubist. 

Nädal hiljem, 25. jaanuaril võõrustas Mam-
maste suusakeskus ligi kuutsadat Eesti noort 
suusatajat, kui toimus selle hooaja esimene 
ETV-Swedbanki noortesarja etapp. Kavas olid 
vabatehnikasõidud. Karupesa Teamile tõid 
kaks esikohta M11 vanuseklassis Ivar Vsivt-

sev ja M12 Anders Veerpalu. Medalikohta-
dele tulid veel: Kerstin Ojavee, Marit Maribel 
Pulles, Steve Vahi, Albert Unn, Teiloora 
Ojaste, Mariel Merlii Pulles, Aleksandria 
Mironjuk, Mart Vsivtsev. 

Päev hiljem, 26. jaanuaril toimus samas 
kohas Eesti noorte meistrivõistluste II etapp, 
kui sõideti vabatehnika sprinte. Ainsa medali 
tõi Karupesa Teamile N16 vanuseklassis III 
koha võitnud Mariel Merlii Pulles.

TANEL OJASTE

Karupesa Teami tüdrukud võitsid 
Eesti meistrivõistlustelt neli medalit

Head Otepää Teataja lugejad!

Alates eelmisest numbrist on lehes uus rubriik 
„Lugeja küsib“. 

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

Toimetus edastab need vastamiseks ja 
avaldab hiljem lehes vastused. 

Tegemist on poolte kokkuleppel lahkumis-
hüvitisega, mis on vallasekretäri kolme kuu 
töötasu. Tema viimane tööpäev on 28.02.2014. 
Lahkumise päeval enam täiendavat hüvitist ei 
maksta. 

Otepää vallavolikogu on 21.03.2013. a keh-
testanud määruse, mille alusel võib ametist 
omal soovil lahkumisel maksta lisatasu kuni 

3 kuu palga ulatuses. Seda määrust ka raken-
dati.

Lisainfona võime öelda, et 2010. aastal maksti 
toonasele vallasekretärile lahkumise hüvitust 
6 kuu töötasu ulatuses.

Vallavanem KULDAR VEERE

Miks maksti lahkuvale vallasekretärile 
aasta lõpus 3600 eurot lisatasu? 

Tehvandil toimunud Eesti noorte meistri-
võistlustel suusahüpetes ja kahevõistluses 
võitsid otepäälased mitu medalit.

  Suusahüpped
M16    M18 
1. Artti AIGRO        2. Mihkel OJA 
         3. Stever LIIVAMÄGI 

  Kahevõistlus
M16    M18 
2. Artti AIGRO       2. Kenno RUUKEL 
        3. Mihkel OJA

Medaleid 
suusahüpetes ja 
kahevõistluses 

Tehvandil asuv Otepää Talispordimuuseum pakub lisaks 
talispordi ajaloole mitmesuguseid huvitavaid tegevusi. Nii 
näiteks saab muuseumis vaadata

Eesti olümpiakoondise riietust.
Rõivakollektsioon on loodud Montoni poolt Sotši 2014 
taliolümpiamängudeks. Monton on olnud Eesti Olümpiako-
mitee ametlik sponsor juba alates 2004. aastast. Selle aja 
jooksul on Monton disaininud paraad- ja vabaajarõivaid nii 
Ateenas, Torinos, Pekingis, Vancouveris kui ka Londonis 
võistlemas käinud Eesti olümpiasportlastele.

Muuseumi juhataja Jana Mae sõnas, et olümpiariided jää-
vad Talispordimuuseumis külastajaid ootama vähemalt Sotši 
olümpiamängude lõpuni. „Sel päeval, kui Sotši olümpiamän-
gud algavad, on ETV hommikuprogrammist „Terevisioon“ 
võimalik vaadata Talispordimuuseumi tutvustust,“ rääkis  ta.

6. veebruaril kell 15.00 avatakse näitus ”Olümpiavõitja 
Ants Antson”, kuhu on oodatud kõik huvilised. Näitus on 
pühendatud kiiruisutaja Ants Antsoni olümpiavõidu 50. aas-
tapäevale.

Talispordimuuseum lööb aktiivselt kaasa ka Otepää valla 
ürituste korraldamisel. Nii näiteks korraldatakse tänavukoos-
töös Otepää Vallavalitsusega Otepää matkasarju. Esimene 
matk 9. veebruaril kell 9.00, saab just alguse Talispordimuu-
seumist. Siis räägib Helle Tallo, esimese Tartu maratoni nais-
arvestuse võitja ja matkasarja korraldaja, oma sõidust.

Reedeti kell 15.15 saavad huvilised Talispordimuuseumis 
tegeleda joogaga. Treeneriks on Marika Devananda.

Otepää Talispordimuuseum on Eesti Spordimuuseumi 9. 
veebruaril 2011. aastal avatud filiaal. Muuseumis on lisaks 
talispordi ajaloole ja olümpiamedalitele võimalik jälgida 
lumekristallide tekkimist, võrrelda talisportlaste kiirusnäita-
jaid, proovida kätt hooldemehena ja kogeda muud silmaringi 
avardavat.

Otepää Talispordimuuseum asub Tehvandi staadionihoo-
nes.  Avatud:  K-R 11 – 17 ; L-P 11 – 16.
http://www.spordimuuseum.ee/otepaa-talispordimuuseum
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Otepää Talispordimuuseumis 
näeb olümpiakoondise riietust

Otepää Aedlinna Seltsing
teatab, et seltsingu aastakoosolek toimub 
Tamme puhkemajas 1. veebruaril algusega 
kell 13.00.
Võtame vastu ka uusi liikmeid ja saab ühineda 

vesiaeroobika grupiga ‘’Terve Eesti eest’’.

Seltsingu juhatus

Pilkuse külaselts jätkab 
pühapäevaste kirbuturgudega
Pilkuse külaselts on korraldanud kord kuus pühapäeviti kir-
buturgusid ja koolitusi. Ka tänavu jätkuvad Pilkuse külamajas 
nii pühapäevased kirbuturud kui ka koolitused.

Merike Kukk Pilkuse külaseltsist ütles, et viimane koolitus 
oli 11. jaanuaril Hellenurme Veskimuuseumis. Seal õpiti lei-
vategu: kuidas teha juuretist, sõtkuda tainast ja küpsetada 
leiba. Koolitusel olijad said ise teha oma kuju ja märgiga 
leiva. Kuni leivad ahjus küpsesid, sai veskis ringi vaadata 
ning näha, kuidas tehakse jahu. Leivategemise koolitusel oli 
huvilisi nii naabervaldadest kui ka toitlustusasutustest.

Viimane kirbuturg toimus 19. jaanuaril ja siis oli teemaks 
remont. Sadolini esindaja andis ülevaate kaasaegsetest vär-
videst, kruntvärvidest ja niiskustõketest. Kõik huvilised said 
oma küsimustele ka vastused.

Järgmine koolitus toimub 23. veebruaril kell 12.00 Pilku-
se külamajas. Seekord on teemaks fruktodisain ehk puu- ja 
juurviljadest kaunistuste valmistamine. „Koolitusele võivad 
osalejad kaasa võtta koduaia porgandid, suure kartuli, õu-
nad, sibulad,“ selgitas Merike Kukk. „Peolauale annavad kau-
nistatud puu- ja juurviljad hoopis teistsuguse väljanägemise 
ning kindlasti meelitab see ka lapsi puu- ja juurvilja sööma.“

Koolitusele on oodatud kõik huvilised, sealhulgas ka 
kõik toitlustusasutused. Koolituse tasu on 7 eurot. Palume 
koolitusele registreeruda tel. 5197 4916 või e-posti teel: 
harmamardi@hot.ee.

Järgmine Pilkuse kirbuturg toimub aga 16. veebruaril, siis 
on teemaks kodused leivad.

Täiendav info: Merike Kukk, tel. 5197 4916.
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Otepää Naisseltsi Kinnaspunkti õpitoas KÄSITÖÖRING
2. ja 16. veebruaril kell 11.00.
Teksastest kottide, korvide, põllede jms. õmblemine (taas-
kasutus). Kaasa võtta teksad, niit, nõel.
Info: Riita Aader 5332 6679.

MTÜ Karukäpa sokikudumise jätkukursus toimub 
5. ja 19. veebruaril kell 18.00 vallavalitsuse saalis.
Info: Mari Mõttus 527 6551
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Kui Eesti Rahva Muuseum korraldas „Unistus-
te onni“ ideekavandite konkursi, osalesid ka 
Palupera kooli „noored arhitektid“. 452 kaas-
töö hulgast valiti 30 õpilast, nende hulgas ka 
Palupera kooli 3. klassi poiss Renaldo Aarna 
(pildil). 

Tänuks Tõnis 
Lukase allkir-
jaga tänukiri, 
helkur ja loo-
siga põnevaid 
priipääsmeid. 
Renaldo loo-
siõnn viib ta 
snowtubingule. 

Renaldo on 
vahva poiss, 
kellele lisaks jalgpallile ja loodusehuvile meel-
dib ka joonistada, eriti autosid. 

Unistuste onni ehitaks ta okstest, onnis 
oleks ka diivan, laud ja televiisor. Televiisor ja 
arvutimängud õplaste töödes üllatasid ka on-
nikavandeid hinnanud ERM teadurit Ehti Järve. 
Küllap on tänapäeva tarbimiskultuur jõudnud 
ka onnimängudesse. Aga mis on peamine: 
onn olenemata kujust ja sisust, on ikka koht, 
mis pakub lapsele võimalust täiskasvanute 
maailmast eralduda ja olla „omas kohas“ ku-
ningas. 

Kui talvetaat lumelisa toob, siis nii suured kui 
ka väikesed, kõik lumeonne ehitama! Ja ikka 
koos perega!

Palupera Põhikooli kunstiõpetaja MARIKA VIKS

XXI MÄLUMÄNGUTURNIIR 

PALUPERA VALLA KARIKALE

Toetuse saaja – Nõuni maakultuurimaja, põhi-
taotleja.
Partner – Palupera vallavalitsus, kaasfinant-
seerija.
Eesmärk – korraldada Nõuni maakultuurimajas 
2014. aasta I kvartalis XXI mälumänguturniir 
Palupera valla karikale.
Toetaja – Eesti Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupi 2013. aasta IV jaotus.
Toetus – 200 eurot, kohustuslik omaosalus vä-
hemalt 10%.
Projekti lõpp – 1. aprill 2014. a.

4 P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee 

www.palupera.ee

Palupera Vallavalitsuse istungil

17.01.2014 korraldati:

  Määrati kaheksale perele vajaduspõhist peretoetust 
kogusummas 143,85 eurot.

22.01.2014 korraldati:
  Otsustati müüa avalikul kirjalikul enampakkumisel 

Pärgi kinnistu (100% elamumaa, suurus 7496 m², amorti-
seerunud hooned) müügihinna algsuurusega 1000 eurot. 
Kinnitati enampakkumise tingimused, läbiviimiseks 5-
liikmeline komisjon, müügilepingu põhitingimused ja 
läbiviimise kord. 

  Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus kor-
raldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks kestu-
sega 23.01.14 – 31.12.17, kuna taotleja omab naabriga ühise 
kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut. 
  Määrati jaanuarikuul täiendavat sotsiaaltoetust 11 isi-

kule kogusummas 260,72 eurot.
  Määrati jaanuarikuul hooldajatoetust 19 isikule kogu-

summas 352,78 eurot.
  Määrati jaanuarikuul toimetulekutoetust 4 perele kogu-

summas 611,63 eurot.
  Määrati üheksale majanduslikesse raskustesse sattunud 

perele ühekordne toetus kogusummas 180 eurot, ühele 
90a. ja vanemale eakale sünnipäevatoetus summas 20 
eurot ja ühele isikule matusetoetus 130 eurot.

  Väljastati kolmele liikumispuudega inimesele parki-
miskaardid. 

  Määrati Miti külas Kasemäe katastriüksusele 
58201:002:1130 sihtotstarbed: maatulundusmaa 45% ja 
mäetööstusmaa 55%.

AMETLIK INFO Hariv ja põnev koolitund 
raamatukogus 

Reedel, 10. jaanuaril avas oma uksed suurtele ja 
väikestele külastajatele Hellenurme külaraama-
tukogu. Uue aasta esimesed uudistajad-raamatu-
lugejad olid Palupera Põhikooli 2. klassi õpilased. 
Koolidirektor Svetlana Variku, õppealajuhataja 
Reet Allak ja õpetaja Heli Lõhmus tõid külakostiks 
kaasa meie koka Leelo Reha küpsetatud imemaits-
vad rullbiskviidid. 

Pärast remonti on Hellenurme külaraamatuko-
gu väga valgusküllane, hubane ja rõõmsates värvi-
toonides koht, kus tunnevad end koduselt nii suur 
kui ka väike raamatusõber või arvutikasutaja. Eriti 
tore, et oma lugemisetoa on saanud lapsed. Huvi 
raamatute vastu algab lapsepõlvest ja selles ruumis 
viibides tekkib soov riiulilt võtta raamat ja istuda 
vaibale või toolile raamatut lugema. Meie koolilap-
sed seda just tegidki. Elevust ja rõõmu jagus pikaks 
ajaks. Iga laps leidis omale meelepärase raamatu 
ja asus seda huviga lugema, pilte vaatama või oma 
avastusest kaasõpilastele kokkuvõtet tegema. 

Raamatukogu juhataja Asta Jõesaar näitas 2. 
klassi õpilastele, kuidas raamatukogus raamatuid 
laenutatakse ja uusi lugejaid süsteemi registreeri-
takse. 

Palupera vallavanem Terje Korss ja raamatukogu 
juhataja Asta Jõesaar rääkisid meile lühidalt Hel-
lenurme raamatukogu tekkeloost. Saime teada, 
et vanasti laenutasid raamatuid vallakirjutajad ja 
koolmeistrid. Hellenurme rahval tekkis mõte osta 
raamatuid ühiseks kasutamiseks. 15. augustil 1867. 
aastal läks Hellenurme rahvas koos laulukooriga 
kohaliku mõisniku Alexander Theodor von Mid-
dendorffi sünnipäevale. 

Mõisnikule tehti ettepanek aidata kaasa Helle-
nurme raamatukogu asutamisele. See mõte talle 
meeldis ja mees andis 50 raamatu ostmiseks raha. 
Mõisa puusepp tegi mahuka raamatukapi. Raa-
matukapp pandi koolimajja Päidla-Paluojal ja nii 
hakkaski 1867. aastal Hellenurme vallakooli juures 
tegutsema raamatukogu. Kuna lugejaid oli enam-
vähem samapalju kui raamatuid, siis otsustati raa-
matuid juurde osta. Selleks hakati suuremates 
küünides korraldama rahvapidusid, kus esinesid 
laulukoor ja näitering. Pidude sissetulekud läksid 
raamatukogule uute raamatute soetamiseks. Peagi 
oli raamatuid 200 ringis. 

1903. aastal käis vallas revident Riiast. Selgus, 
et raamatukogul puudus ametlik tegutsemisluba. 
Tsaarivalitsuse käsul raamatukapp pitseeriti ja viidi 
vallamajja hoiule. Rahvas muukis aga raamatuka-
pi lahti ning kandis suurema osa raamatuid enne 
laiali, kui raamatukogu sai ametliku tegutsemisloa. 

1909. aastal otsustati Hellenurme Haridusselt-
si „Püüe” peakoosolekul asutada raamatukogu 
ja selleks otstarbeks määrati 75 rubla. Ametliku 
tegutsemisloa saamine võttis aega. Liivimaa kuber-
manguvalitsuselt saadi 13. juunil 1914. a kuberneri 
poolt allkirjastatud tegevusluba, mille alusel lubati 
Jurjevi kreisis Rõngu vallas Kirmi külas raama-
tukogu avada. Raamatukogu loomisega tuli otsast 
alata: jälle peoõhtud, teenitud raha eest raamatute 
ostmine, nende laenutamine. 

2014. aasta 13. juunil möödub külaraamatukogu 
taasavamisest 100 aastat. Pikkade aastate jooksul 
pole rahvale ainult raamatuid laenutatud, vaid on 
korraldatud erinevaid teemaõhtuid ja näitusi nii 
lastele kui ka täiskasvanutele. 

Täname lahket raamatukogu juhatajat Asta Jõe-
saart ja vallavanem Terje Korssi meeldiva ja sõbra-
liku vastuvõtu eest. Tänu teile saime tõeliselt hariva 
ja põneva koolitunni. Usume ja loodame, et Helle-
nurme hubases külaraamatukogus käib raamatuid 
ja ajakirju laenutamas ning avalikus internetipunk-
tis kaks korda rohkem külastajaid kui varem. 

Õpetaja RELIKA KALBUS

Palupera valla aasta tegu 2013

Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, ühingu-
te, ettevõtete poolt ettepanekuid, kes väärivad tun-
nustamist oma töö ja tegevusega, et pälvida tiitlit 
nimetusega “Palupera valla aasta tegu 2013”. 

Vabas vormis ettepanek võiks sisaldada ka lühi-
kest põhjendust. Saada oma ettepanek hiljemalt 
14. veebruaril e-postile terje@palupera.ee, helista 
7679501, 5174740 või pöördu lihtsalt vallamajja. 

Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusüri-
tus toimub juba 22. veebruaril, Iseseisvuspäevale 
pühendatuna.

Teist korda aset leidnud Valgamaa Arenguagen-
tuuri poolt korraldatud Valgamaa meenekonkursil 
osalesid nii lapsed kui ka täiskavanud, osalejaid oli 
naaberriigistki. Oodati Valgamaale iseloomulikke 
suveniire ja lauamänge ning jõulukaarte. 

Kategoorias „Mängukavandid“ oli parim Nõuni 

Neljast auhinnast kaks ja pool tulid 
Palupera valda 

PROJEKTID

Palupera valla koolibuss 

väljub koolipäeva lõpus Otepäält nüüd ka 
koolimaja juurest kell 15.10 ja külastuskeskuse 
juurest kell 15.15 (nii nagu senini).

PÄRGI KINNISTU KIRJALIK 
ENAMPAKKUMINE

Palupera vallavalitsus, enampakkumise korral-
dajana, müüb avalikul kirjalikul enampakkumisel 
kinnistu “Pärgi”, katastritunnus 58201:002:0009, 
sihtotstarve 100% elamumaa, suurus 7496 m². 

Asukoht Palupera küla, Palupera vald, Valgamaa. 
Kinnistu ei asu detailplaneeringu kohustusega alal 
hajaasustuses. 

Kinnistu enampakkumise alghind on 1000 eurot. 
Avaliku kirjaliku enampakkumise tingimustega saab 
tutvuda www.palupera.ee. Enampakkumisest osa-
võtutasu 20 eurot ja tagatisraha 5% alghinnast (50 
eurot) tasuda hiljemalt 17. veebruaril 2014. a. 

Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisa-
dokumentidega tuleb esitada kinnises ümbrikus, 
märkega „Pärgi pakkumus“ hiljemalt 17. veebruaril 
2014. a. kell 15.00 Palupera Vallavalitsusele aadres-
sil Hellenurme sjk. Palupera vald Valgamaa 67514 
kas tähitult või käsipostiga. Avalduse esitamisel 
kasutada Palupera Vallavalitsuse koostatud vormi.

Müügiobjektiga tutvumine kohapeal 11. 
veebruaril 2014. a. kell 15.00.

Pakkumuste avamine toimub Palupera vallamajas 
18. veebruaril kell 9.00, kus kõik pakkujad võivad ka 
osaleda. Kolme tööpäeva jooksul on võimalik ava-
mise protokolliga korraldaja juures ka tutvuda.
Info tel: 5174740 või terje@palupera.ee.

21. MÄLUMÄNGUTURNIIR PALUPERA 

VALLA KARIKALE 

algab täna, 31. jaanuaril NÕUNI 
Maakultuurimajas kell 19.00.

Palupera karikavõistlused on ühtlasi Valgamaa 
meeskondliku mälumängu meistrivõistlused.

noorteklubi mäng „Vahva Valgamaa!“, mis nõuab 
teadmisi maakonna valdade vaatamisväärsustest, 
lippudest kui ka vappidest. Parima suveniiri tiitli 
pälvis Palupera käsitöökoja meistri Andres Ratta-
seppa valmistatud kasetohust karbike ja FB lem-
mikuks osutus Eliise Roodla tikitud suveniirkotike 
(Eliise elab ja õpib küll Valgas, aga Palupera mail 
vanaema juures on ka tore olla).

Tänuüritusel said osalejad, ka Palupera kooli ja 
Nõuni lapsed tänukirja ja kingituseks Valgamaad 
tutvustava infoga mälupulga. Võitjaid autasustati 
rahalise preemia, 200 euroga. Võidetud rahasumma 
eest plaanivad Nõuni noored lauamänge soetada. 
Kui on auhind, on ka väike tänupidu meile endile, 
tädi Esta tort oli sama magus kui saadud auhind!

MARIKA VIKS

Onn – 
kas lihtsalt unistus...

Küünlapäev Vapramäe 
Loodusmajas 
Pühapäeval, 2. veebruaril kell 11.00
RAHVAKALENDRIPÄEV KÜÜNLAPÄEV.

Tule tähistama talve selgroo murdumise pä-
eva metsas ja Vapramäe loodusmajas:
a. kuulame rongakronksu (kui kronksutavad),
b. uurime, kuidas on lood kõrte lumevihkami-
sega,
c. arutleme kesktalve uskumuste ja töö-
keeldude üle,
d. mängime rahvamänge,
e. mekime odraputru,
f. keerutame küünla.

Kohtume kell 11.00 loodusmaja juures 
Vapramäel. Pane selga soe ja mugav riietus. 
Kaasa võta rahvamängudeks sobilik lust!

Küünlapäeva viib läbi VVV SA retkejuht Külli 
Kink.

Palume kindlasti eelnevalt registreerida 
meilile kyllikink@gmail.com või telefonil 5669 
0186 (Külli).

Lugupeetud Palupera valla rahvas ja ka sõbrad!
Olete kutsutud 22. veebruaril algusega kell 15 Nõuni kultuurimajja osalema

EESTI VABARIIGI 96. AASTAPÄEVA TÄHISTAMISELE.
* “Palupera valla aasta tegu 2013” tunnustamine,

*väike kohvi-koogilaud,
*Valga Kungla muusikalitrupi etendus „Nõiutud“,

*buss ringil: Palupera Külamaja 14.30- Hellenurme-Nõuni.

VVV matkasarja avamatk

TALVINE MATK

Konguta vallas Vellaveres
1. veebruaril kell 11.00

Piisavate lumeolude korral suusatame.
Registreeri osavõtt:triinu@vvvs.ee, 5254172.
Kogunemine 10.45 Vellaveres.
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Puka Vallavalitsuses 

   Otsustati maksta matusetoetust ühele (63,91€), toi-
metulekutoetust neljale ja ühekordse toetust kolmele 
(kokku 105.-) taotlejale.
   Vallavalitsus taotleb munitsipaalomandisse Vooremäel 

asuvat Voore linnamägi maaüksust, suurusega 4,82 ha, 
sihtotstarbega üldkasutatav maa.

   Puka Vesi OÜ nõukogu liikmeks nimetati Adu Kurg.
   Talihooldustöid Puka valla teedel teostavad Kalmert 

Projekt OÜ (Arula piirkond), Kangru Madise Talu FIE 
(Kuigatsi piirkond),OÜ Neiveland (Orumäe piirkond) ja 
Greengerid OÜ (Aakre piirkond).
   Algatati kinnisasjaga liitmiseks sobiva maa piiride väl-

jaselgitamise menetlus Puka vallas Ruuna külas asuvate 
Ruuna laudad (katastritunnus 60802:002:2080) ja Ruusa 
( katastritunnus 60802:002:0501) kinnistute vahele jääva 
maa-ala, suurusega ca 1,8 ha, jätkuvalt riigi omandis oleva 
maa osas. Sellel maa-alal asuvad lagunenud ja varisemis-
ohtlikud varemed, millel puudub omanik. Maa-ala kohta 
ei ole esitatud õigusvastaselt võõrandatud maa tagas-
tamiseks ega erastamiseks avaldusi, samuti puuduvad 
taotlused nimetatud maa riigi omandisse jätmiseks.

   Komsi külas Komsi 2 korterelamus asub korter, 
millel tänaseni ei ole selgunud pärija(d). Vallavalitsus 
otsustas esitada avalduse notarile pärimismenetluse 
algatamiseks.

   Nõustuti maaüksuste jagamisega: Kibena külas asuv 
Järvemäe kaheks iseseisvaks maaüksuseks – Järvemäe 
ja Reinu, sihtotstarvetega maatulundusmaa ja Järve 
maaüksus kaheks iseseisvaks maaüksuseks – Järve, 
sihtotstarbega elamumaa ja Reinujärve, sihtotstarbega 
maatulundusmaa. 
   Pikendati rendilepingut Valgamaa Arstikeskuse OÜl 

perearstikeskuse ruumide kasutamiseks;
   Pikendati Puka sauna rendilepingut.

AMETLIK INFOSegakoor U-Tuur pidas sünnipäeva

Puka Keskkooli jõusaal 

on avatud E, K, R kell 18.00- 20.00.
Täiskasvanutel ühekordne kasutus 2.-€, 
kuutasu 15.-€,  (Puka valla elanikele soodus-
hinnad täiskasvanutel 1 €, kuutasu 10.-€.), 
õpilastel ühekordne 0.50 senti, kuutasu 4.-€. 
Info telefonil 7669415, Marika Uibo.

Alles see oli, kui saatsime ära vana-aasta ja 
võtsime vastu uue. Nüüd on üks kuu selles-
tki möödunud ja kevade lähenedes mööduvad 
päevad aina kiiremini. On viimane aeg teha kok-
kuvõtteid möödunud aastast.

Puka raamatukogus registreeriti mullu 295 
lugejat, neist õpilasi 89. Enim lugejaid elab Puka 
alevikus, külastajaid on Rõngust, Valgast, ümber-
kaudsetest küladest. Suvekuudel leidsid tee raa-

Möödunud aastaks oli planeeritud 33 üri-
tust, millest jäi täitmata 3. Need kolm 
olid: suvelõpu pidu Kuigatsi külamajas 

– maja oli remondis; eakate päev – sest sellele pä-
evale langes ülemaailmne muusikapäev, mille kor-
raldasin Sangaste kirikus; segakoori U-tuur juubel 
– korraldati selle aasta jaanuaris.

Toimus kaks laululaagrit segakooridele Puka 
rahvamajas. Puhkeõhtuid sai korraldatud 14, 
neist Aakres 7 ja Pukas 7. Toimus kontsert vaba-
riigi aastapäeval, Evald Raidma juubelikontsert, 
vallapäeval taidlejate kontsert ning suur ühine 
kontsert koos Nõmme kultuurikeskuse taidleja-
tega folklooripäeval rahvamaja pargis. 

19. augustil oli öölaulupidu, millest võtsid osa 
ka sõbrad Tõrvast, Tartust, Sangastest ja kooli-
lapsed. Jaaniõhtud korraldasid Aakres külaselts, 
Kuigatsis külaselts ja Puka pargis rahvamaja. 

Oktoobris toimus Aakre rahvamaja avamine, 
kus valla rahvas sai kaasa elada Voldemar Kuslapi 
meeleolukale esinemisele ning sügislaat kaupluse 
juures. Sai ju rahva poolt juba pikka aega soo-
vitud turuplats valmis. Kadripäeva laat Aakre 

rahvamajas külaseltsi korraldusel, Kuigatsis iga-
aastane kabeturniir ja jõululaat Puka rahvama-
jas. 

Aasta lõppes taidlejate jõulupeoga Aakre rah-
vamajas. Külaseltsi korraldusel toimus aastalõ-
pupidu Aakres ning Kuigatsis toimus külamaja 
avamise aastalõpupidu. Kuigatsi külamajas on 
nüüd kaasaegne tantsusaal pidude korraldami-
seks. Aakre ja Kuigatsi majad said remonditud 
projektidest saadud raha toetusel ja valla omaos-
aluse lisamisel.

Nende sündmuste korraldamine sai teoks tänu 
toetustele Rahvakultuuri keskusest, Kultuurkapi-
tali Valgamaa ekspertgrupilt ja Puka valla eelar-
vest.

Tänan kõiki taidlejaid, ringijuhte ja abilisi, ilma 
kelleta ei saa ükski sündmus teoks. Aakre rahva-
maja avati oktoobris ja praeguseks töötavad seal 
juba ringid tublide juhendajate eestvedamisel. 
Kaks laste tantsurühma; laste käeline tegevus, kus 
õpitakse ka näidendit ja proovitakse õmmelda 
endile esinemiskostüümid, segakoor U-tuur ning 
alates 3. veebruarist hakkab tegutsema ka võim-

Aasta 2013 Puka raamatukogus 

2013. aasta tegevused Puka vallas

11. jaanuaril tähistas segakoor U-Tuur oma 5 
tegutsemisaastat piduliku kontserdiga Aakre rah-
vamajas. 

Koor sai alguse 2008. aastal, kui Puka kooli aas-
tapäeva puhul tulid kokku lauluhuvilised vilist-
lased. Ajapikku lisandus liikmeid mujaltki ning 
nüüdseks on vilistlaskoorist välja kasvanud sega-
koor, kelle ridades on erineva taustaga inimesi, 
kuid keda ühendab laulurõõm ning muusika. 
Koori esimeseks dirigendiks oli Sille Lõõndre, 
praegu juhendab Evald Raidma. 

Kontserdil tulid ettekandele laulud algusaasta-
test ja praegusest repertuaarist. Laule sidus oma-
vahel luulevormis antud ülevaade koori ajaloost, 
mida luges õhtujuht Meelis Külaots. 

Peale kontserti said muusikalise sõna meie 
sõbrad ning kolleegid maakonnast: Õru koor, 
Puka-Sangaste-Tõlliste segakoor, segakoor Rõõm 
Valgast, tantsurühm Sõsarad Valgast, Puka mees- 
ja naisansambel, tantsutrupp Vahetpole Aakrest 
ja regilauluansambel Koidu Tähed Sangastest. 

Kontsert lõppes ühise tordisöömisega, millele 
järgnes tants ja trall hiliste öötundideni. 

Meie eriline tänu läheb Sillele, Evaldile, Mee-
lisele, Margitile, Silverile, Piretile! Täname ka 
kõiki neid, kes leidsid aega meid kuulama tulla; 

täname oma sõpru ja pereliikmeid, kes on meisse 
nende 5 aasta jooksul uskunud ja meid igal moel 
toetanud!

Uute kohtumisteni!

KERSTI SALUJÕE, Segakoor U-Tuur

matukokku ka kaugemale kolinud lapsed-lapse-
lapsed, kes vanavanematel külas.

Raamatukogu laenutas välja 5052 eksemplari, 
neist enamus raamatuid. Ajakirju laenutati koju 
1690 korral. Tihti kasutavad inimesed kohalluge-
mise võimalust.

Suurematest ettevõtmistest võiks nimetada ter-
visepäeva, kus soovijad said vererõhku kontrolli-
da. Lastele toimus kolmandat korda luulelugemi-

Aakre rahvamajas 

8. veebruaril kell 20.00 

Sõbrapäeva pidu

ansambliga Qvalda. 

Esimesel tunnil pääse 4€ hiljem 6€.

Tähelepanu! 

Aakre rahvamajas 

alustab VÕIMLEMISRÜHM.
Oodatud kõik huvilised! 

Esimene kogunemine 
3. veebruaril kell 18.15.

Puka turg ootab müüjaid ja ostjaid!

Puka alevikus A ja O kaupluse kõrval 
aadressil Kooli tn 6 b on avatud turuplats.

Turupäevad on kord nädalas 
reedesel päeval.

Müügikoht tasuta.
Tule turule kauplema!

se võistlus 1.–6. klassi õpilastele, osavõtjaid oli 15.
Uusi raamatuid osteti 134, ajakirju 13. Head 

meelt teeb, et lugejate hulgas on igas eas inimesi 
ja et ikka uusi raamatuid osta saame. Vähe küll, 
kuid seda põhjalikumalt tuleb valida ja lugejate 
soove arvestada. Ja alati saab vajaliku raamatu 
teistest kogudest tellida.

Kaunist talve ja kirkaid lugemiselamusi!
ENE MARKOV, Puka raamatukogu

lemisrühm. Esmaspäeviti ja kolmapäeviti kell 
18.00-20.00 on võimalik mängida lauatennist. 

Puka rahvamajas tegutsevad mees-ja naisan-
sambel, memmede tantsurühm, segakoor ja 3-
ndast veebruarist taas noorte loovtantsu rühm. 5. 
veebruaril kell 20.00 alustab tantsukursus Veiko 
Ratase juhendamisel. Puka rahvamajas on või-
malus mängida lauatennist teisipäeviti ja nelja-
päeviti kell 18.00-20.00. 

Uus aasta on alanud ja esimesed sündmu-sed 
on ka juba toimunud. Laululaagris osales 44 
lauljat ja pühapäeval oli esimene ettelaulmine 
laulupeole pääsemiseks. Meie lauljatel läks hästi, 
järgmine proovikivi on 13. aprillil. Kolmapäeval 
toimus hariduskomisjoni ümarlaud ja täna, reedel 
toimub noorte ümarlaud. Tegevusi on palju 
tänavugi. Lähiajal saab kultuurikalender kokku 
pandud ja siis avaldame selle valla kodulehel. 

Olete kõik oodatud osalema rahvamajades 
tegutsevatest ringidest ja sündmustest.

Head sinise puuhobuse aasta algust Teile 
kõigile!

Rahvamaja juhataja HELGI PUNG

Puka valla elanikud  
   01.01.2013 1.01.2014  

Puka alevik    666     659
Komsi küla      77       75
Kähri küla      37       34
Kibena küla      34       32
Meegaste küla      46       44
Ruuna küla      41       40
Kuigatsi küla      70       64
Vaardi küla      25       25
Soontaga küla      35       35
Kolli küla      48       48
Plika küla      31       30
Prange küla      19       19
Põru küla      31       30
Palamuste küla      33       29
Pedaste küla      29       29
Purtsi küla      47       48
Pühaste küla      50       48
Aakre küla    285     287
Rebaste küla      75       71
Valla täpsusega        3         4 

Kokku  1682  1651

Eestis on viimasel ajal sageli teemaks, et inimesi ei jätku. See teema kerkib  seoses nii hari-
dusteemade kui ka riigikorralduse arutamisega, ettevõtluse arenguid prognoosides jne. Sama-
sugused mured, nagu Eestis tervikuna, on ka loomulikult Valgamaa omavalitsustel ja sealhulgas 
Puka vallal. Puka vallas on viimastel aastatel inimeste arv päris palju vähenenud.

Seisuga 01.01.2011 elanike arv  1761, neist mehi 896, naisi 865;
       01.01.2012   1706            877  829
       01.01.2013   1682            866  816   

               01.01.2014   1651            862  789 

Nelja aastaga on vallas vähenenud 110 inimest. Mehi on selle aja jooksul vähenenud 34 meest 
ja naisi 76. Surnute arv viimastel aastatel: 2010 – 26; 2011 – 30;  2012 – 23 ning 2013 – 38. Seega 
kokku 117 inimest sellel ajavahemikul, neist naisi 63 ja mehi 54. Juurde sündis 2010. aastal 16, 
2011. aastal 17, 2012. aastal 19 ja 2013. aastal 17 last. Kokku 69 last, sellest tüdrukuid 36 ja poisse 
33. Sündide ja surmadega oleme miinuses 48 inimesega.       

2012. aastal lahkus vallast 69, sellest Soome 24, ülejäänud liikumine oli  Eesti piires. 2013. 
aastal lahkus 54, sellest Soome 11, Suurbritanniasse 2, Austriasse 1, ülejäänud Eesti piires. Kui 
võrrelda, millistes külades on viimasel kahel aastal rohkem inimesi vähenenud, siis nendeks on 
Puka alevik 7, Kuigatsi küla 6 ning Palamuste ja Rebaste küla 4 inimesega.

Mis on põhjustanud naiste arvu oluliselt suurema vähenemise meestega? Aastatel 2011–2013 
vähenes meeste arv 34 võrra, naiste arv aga 76 võrra. Sündide-surmade arvude võrdlemisel 
selgub, et naiste ja meeste osakaal on enamvähem tasakaalus, väljarände osas aga naissoost 
isikute arv on suurem. 

Puka valla rahvastikust

Tähelepanu! 
Puka rahvamajas alustab 

TANTSUKURSUS 

Veiko Ratase juhendamisel. 

Esimene kogunemine 
5. veebruaril kell 20.00.
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On selline anekdoot. Mehel on koledasti 
raha vaja seemneostuks, et kevadel kartul 
maha panna. Läheb tema siis liigkasuvõtja 

(tänapäeval  ametlikult kiirlaenaja) juurde ja palub 
laenu 100 eurot. 

Liigkasuvõtja nõus, aga tagasi maksma peab 
sügisel 200 eurot. Mees hädaga nõus. Sellest 
aga ei piisa. Tagatist ka vaja! Kuna mehel on hea 
firma profikirves, millega ta metsatööd teeb, siis  
jääb see liigkasuka  kätte tagatiseks. 

Mees tahab juba ära minna, aga liigkasukasu-
võtja hakkab inimese juttu ajama. Küsib, et ega 
on vist raske ikka küll sügise korraga 200 eurot 
tagasi maksta jne? Mees ütleb, et on raske ja 
kahju ka. 

Liigkasukasuvõtja teeb  inimliku ettepaneku, 
et maksa protsent kohe ära, siis sügisel 100 eurot 
tagasi maksta hulga kergem. Mees mõtleb, et 
ongi ju nii ja maksab saadud 100 eurot kohe prot-
sendiks. 

Koju minnes hakkab mõtlema, et jutu järgi ja 
pealtnäha on kõik ju justkui korras. Samas pole 
ei raha ja ka kirves on läinud ning sügisel on veel  
vaja 100 eurot liigkasuvõtjale maksta.

Siit siis ka vanasõna - moraal, et kurge kir-
vega ei püüa. 

Tänapäeva elu on lihtsa inimese jaoks 
peenikesi kavalaid reklaamilõkse täis. On 
laenulõksud ja tarbimispüünised, paketilõksud  ja 
autoloksu lõksud jne. 

Ja mitte ainult loll ei astu sisse, sest linnaruum 
ja eeter on magusat narkootilist tarbimisahvatlust 
täis. Osta kohe, maksa hiljem jne. 

Vanad head pornograafia ja alkoahvatlus on 
siinkõrval süütus ise, sest neist tead, mida oodata 
ja mis need on. Teisalt aga kui sulle peen petukos-
meetika või väljamaa kõhnumisjõusööt 100 kilo 

suitsuvorsti hinnaga ja järelmaksuga pähe mää-
ritakse, siis jääb lõpus vaid seda kirve-filosoofiat 
nentida. 

Vaadates kodus enda ümber olevaid esemeid, 
tuleb möönata, et enamust  neist kasutame väga 
harva. Suuremat osa neist ei ole me tavaelus 
üldse vaja ning tehtud kogukulutustest võtavad 
vähest tolku andvad asjad lõviosa. Ehk siis nende 
saamiseks oleme kulutanud suure osa oma tee-
nitust.  Ehk siis suur osa meie higist ja vaevast on 
valatud mõtetuse monumentidesse. Elu!

Mul on väga kahju, et petetud pered peavad 
kiirlaenude võlavangis olema,oma kodu 
kaotama jne. 

Ma ei suuda mõista meie seadusandjaid ja valit-
sust, kes sellele piiri ei pane ning taolist  liig-ahnet 
rahaga spekuleerimist ära ei keela. Narkootiku-
mid, porno, alkohol ja relvad on pideva popu-
listliku järelvalve all. Liigkasuvõtmine aga on  
legaalne, ning selle läbi kannatajaid annab ikka 
kokku lugeda. Ja ei saa siin minna  asja õigusta-
jate  konksu otsa, et inimene ise loll. Meelitajatel 
on liiga head relvad ja teadmised psüholoogiast 
ning tavainimesel sellele raske vastu seista. 

Seadus ja riik on seatud inimest kaitsma. 
Praegu kaitseb see paraku  raha-narkodiilereid.

Et siis olgem ise meelekindlamad ja nähkem 
enam läbi enda konksuotsa tõmbajaid.  Hädara-
hata saab tegelikult  läbi, ei sure meist keegi, kui 
kohe raha ei laena.

Kallid kaaskogukondlased! Ilusat algavat 
hobuseaastat nii, et me endist  hobuaastal eesleid 
teha ei lase, et siis kaamelina aastaid võlakoormat 
tirida ja liigkasusaaja kaugast  täitma ei peaks.

KAIDO TAMBERG, Sangaste

Kirvega kurge püüdmas

HEA LAPSEVANEM!
8. veebruaril k.a. kell 10.00–13.00 

toimub Keeni koolis lastevanemate koolitus.

Toimub filmi “Hoia mind” vaatamine. Sellele järgneb 
filmi analüüs õiguskantsleri nõuniku (ombudsman-õi-
gusvahemees) poolt. Analüüsi toetab psühholoog.

Anna osavõtust teada hiljemalt 3.02.2014 oma lapse 
klassijuhatajale.

Tule kindlasti!
Direktor

Keeni koolile kingiti 
hoolekogu poolt karikakapp
Täname eelmise hoolekogu koosseisu liikmeid: Rait El-
vet, Vete Hainsoo, Marju Karavin, Tiina Kukk, Ly Käärik, 
Marjana Lehepuu, Airi Linde, Rando Undrus, Piibe Vällo, 
Imre Õim.

Keeni kooli pere

7. veebruaril kell 17.00 

toimub Keeni koolis 

judo õhtu.
Oma oskusi näitavad Keeni kooli judokad.

Teise õppeperioodi tublid 
õppurid
Keeni koolis õppis teisel õppeperioodil 110 õpi-
last, neist 48 ehk 43,6% õppisid hästi või väga 
hästi. 
Meie tublimad: Alari Albrecht, Eleen Jääger, An-
gela Käärik, Taavi Tamm, Mehis Uibopuu – 9.kl; 
Timea-Helen Teder – 8. kl; 
Janely Käärik, Sandra Linde, Laura Roio, Virge 
Uibu, Brandon Undrus, Grete Vällo – 7. kl; 
Ingeri Aer, Tambet Kuus, Katariina Villemson 
– 6.kl; 
Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, 
Anton Otrokov, Erki Toomemägi – 5. kl; 
Geelika Elvet, Annaliisa Kosman (koduõppel), 
Kristiina Linde, Margo Lääts, Larina Pikulova, 
Mart Saar, Karl-Markus Võsu – 4. kl; 
Rasmus Linde, Chris Roio, Marleen Saar, Catha-
rina Undrus, Reiko Vaher – 3. kl; 
Romet Aljas, Daaniel Gubal, Kerte Juhkov, Erik 
Jääger, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Hen-
riette Levin, Melina Luik, Henri Tamm – 2. kl; 
Kevin Aasala, Joosep Hinn, Kermo Juhkov, 
Annaliisa Kompus, Laur Mait Lehepuu, Jaanika 
Lepp, Kristofer Oja– 1. kl. 
Jõudu ja jaksu edukaks koolitööks kõigile õppu-
ritele ja nende vanematele!

SAIMA TELL

Eelteade
Lauluvõistluse „Valgamaa laululaps 2014“ Sangas-
te, Palupera, Puka piirkondlik lauluvõistlus toimub 
Sangaste seltsimajas 7. märtsil kell 13.00.

Palume eelnevalt registeeruda hiljemalt 27. 
veebruariks aadressil: vares.anu@gmail.com.

Mälumäng „Bumerang“ kutsub 
Valgamaa koolilapsi spordi-
teadmisi proovile panema

Koolilastele mõeldud spordimälumängu „Bu-
merang“ turniiril oodatakse osalema üldhari-
duskoolide neljaliikmelisi võistkondi. Valgamaa 
finaalturniir toimub 28. veebruaril kell 14.00 
Valga Põhikoolis (Kuperjanovi 10, Valga). Kõik 
Valgamaa koolide võistkonnad, kes soovi-
vad spordimälumängul end proovile panna, 
saavad registreeruda e-postiaadressil: Rein.
Leppik@valgamv.ee või telefonil 5234974.

Kuna tänavu toimuvad Sotši taliolümpiamän-
gud ja jalgpalli MM finaalturniir Brasiilias, siis on 
„Bumerangi“ põhirõhk taliolümpiamängude ja 
jalgpalli MM-i finaalturniiride ajalool.

Taliolümpiamängude puhul tuleks tutvuda 
mängudega, mis on toimunud pärast teist maa-
ilmasõda ning kindlasti tuleb kasuks 2013/2014 
spordihooaja uudiste ja teemade jälgimine. 
Mälumängu küsimused on Eesti ajakirjanduses 
ja sporditeabe väljaannetes ilmunud materjali 
põhjal koostanud spordiajaloolane Jaak Valdre.
Maakondlikest voorudest pääseb igast maa-
konnast märtsis toimuvasse regionaalsesse 
vooru kolm paremat võistkonda. Regionaalsete 
voorude kolm parimat ehk kokku 15 võistkonda 
pääsevad aprillikuus toimuvasse finaali.

Eesti Spordilehe ellukutsutud koolilastele suu-
natud spordimälumäng „Bumerang“ toimub sel 
aastal 11. korda. Mälumängu peakorraldaja on 
Eesti Koolispordi Liit, koostööpartneriks Eesti 
Olümpiakomitee.

Lisainfo: Henri Ausmaa, Eesti Koolispordi 
Liidu projektijuht, e-post henri@koolisport.ee, 
tel 5280096.

Maavalitsus ja Omavalitsuste 
Liit ootavad veel taotlusi 
maakonna teenetemärkidele

Teenetemärgid antakse üle 21. veebruaril toimu-
val iseseisvuspäeva aktusel Valga Kultuuri- ja 
Huvialakeskuses. Vapimärgi ja Teenetemärgiga 
kaasneb rahaline preemia.

Valgamaa Vapimärk on maakonna kõrgeim 
autasu, mis antakse elutöö eest neile, kes oma 
töö ja tegevusega on kaasa aidanud Valgamaa 
arengule. 

Valgamaa Teenetemärk on mõeldud koda-
nikele, kes on silma paistnud märkimisväärse, 
maakonna jaoks olulise saavutusega.

Teenetemärkide andmise taotlusi on õigus 
esitada Valga maakonna valla- ja linnavalitsustel 
ja volikogudel, Valgamaal tegutsevatel juriidi-
listel isikutel, erakondadel, liitudel, ühingutel, 
seltsidel, klubidel ja eraisikutel. 

2013. aastal pälvis vapimärgi Eevi-Eve Valliste 
ja teenetemärgi sai treener Ants Orasson.

Taotlused palutakse esitada kirjalikult või 
elektrooniliselt Valga maavalitsusele (Kesk 12, 
68203 Valga, e-post: info@valgamv.ee ) hilje-
malt 3. veebruar 2014.

Lisainfo: maavalitsuse avalike suhete juht Kaja 
Mõts, tel. 5301 0621, kaja.mots@valgamv.ee.

Krõbedad miinuskraadid on kaanetanud veekogudele jää-
katte, mis ahvatleb paljusid sõidukijuhte neil oma oskusi 
proovile panema. Politsei tuletab meelde, et sääraseid 
talveharjutusi võib teha ainiti kohtades, kus selleks on 
maaomaniku luba. Ühtlasi tuleb sõidutuhinas endistviisi 
meeles pidada elementaarseid ohutusnõudeid.

Möödunud nädalavahetus tõi Lõuna-Eestis kaasa mitu 
õnnetust, kus esiti lustakas jääsõit päädis kohati väga 
raskete inimvigastustega. 

Lustisõidu soovijad peaksid veenduma esmalt selles, 
et jäätunud veekogul liiklemiseks on maaomanik loa 
andnud. Seepärast on rangelt soovituslik lihvida oma 
jääsõidukogemusi ametlikult avatud jääradadel. Ametli-
kud jäärajad on tähistatud, seal veendutakse enne sõidu-
kite pealeminekut jää paksuses ja selles, et liiklemine sel 
pinnal on ohutu. Ametlikel radadel on jääle lubatud sõi-
dukite hulk ja nende liikumise reeglid selgelt fikseeritud. 
Näiteks on selgelt fikseeritud sõidukite liikumissuund 
ja vahemaad. Neid nõudeid järgides suudate tagada li-
saks enesele ka teiste talverõõmude nautijate ohutuse. 
Kindlasti peab juht olema sõitu minnes kaine ja sõiduk 
tehniliselt korras.

Jääl sõites tekib enim ohuolukordi just juhtudel, kui 
sõidukijuhid selgelt elementaarseid ohutusnõudeid ei-
ravad või mõtlematult oma sõidukogemusi liigkõrgeteks 
hindavad. Jääle sõitma minnes peab iga juht veenduma, 
et sõit kulgeks ohutult. Näiteks lumega kaetud jääl suu-
remat kiirust üles võttes kaotab masin kogenematu juhi 
käe all juhitavuse. Juhitavuse kontrolli alla saamisel on 
sohver aga oma tegevusega juba sedavõrd ametis, et ei 
jagu tähelepanu teiste jääl liiklejate jaoks ning ühtlasi on 
siis juba võimatu kokkupõrget vältida. Ja kui jääl on sel 
hetkel mitu üksteise järel sõitjat, on korraga nende kõigi 
ohutus suure küsimärgi all. 

Veel soovitab politsei jäärajasõitu teha pigemini üksi, 
mitte täita kõiki võimalikke istekohti kaasreisijatega. Kui 
peaks juhtuma õnnetus, pannakse selliselt ohtu ühekor-
raga oluliselt suurema hulga inimeste tervis.

Esimeste külmade saabudes on politsei Lõuna-Eestis 
saanud murelike kodanike teateid juhtide kohta, kes kee-
latud kohtades jääsõitu harrastavad. Ühtlasi on politsei 
teinud kontrollkäike populaarsemate kogunemiskohta-
de juurde, kus aasta-aastalt ikka probleeme esineb ja 
õnnetusi juhtub. Sõidetakse puru nii piirdeid, puid, aga 
seatakse ohtu ka parkivaid autosid. Paraku ei ole mitmed 
juhid siiski soovinud ennast ja teisi ohverdavast käitu-
misest loobuda ning nii on tulnud korrakaitsjatel neid ka 
vastutusele võtta.

Lõuna prefektuuri liiklusjärelevalvetalituse juht
TÕNU KÜRSA

Politsei: sõiduoskuste lihvi-
mine jääl on igati tervitatav, 
kuniks seda tehakse ohutult



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

KU U LU T U S E D

Mälestus sinust meis edasi elab.
Nüüd on see kauge tähe valgus, 

mis ei kustu kunagi.

Mälestame kallist sõbrannat ja 
kolleegi

ELVEERA KIISLERIT

Südamlik kaastunne omastele.

Virve, Siina, Laine, Salme.

Võru Kalapoe kauplusauto Otepää 
turul igal neljapäeval 13.00-13.40.Te-
lef. 5297 033.

Ohtlike puude raie & puude hooldus-
tööd. 56 866 157

Ostan korteri Otepääl, 12000 eur, tel 
5036037

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

Ehitus-remonttööd. 5353 5160

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kami-
napuu 51978500

Müüa 10 ENE ja EE numbrit (1-9, 13). 
Hind 25. Tel. 58445520.

Ära anda korralik kandiline gofree-
ritud plekist ahi. Väga heas seisu-
korras. Asub Otepääl Kopli tänavas. 
Huvilistel tuleb ahi koos siibriga ise 
lahti lammutada ja ära viia. Kiire! 
5373 1577 Kersti

Ostan selle aasta kinniseid männikä-
bisid. Tel 584 50278.

Ostan rullheina koos kojutoomisega. 
Agu, 5093488, otimaetalu@gmail.
com

Üürile anda keskküttega korter San-
gaste alevikus. Kaks tuba ja köök koos 
sisustusega. Info tel. 5178036.

TÕNIS KOHUS 
09.08.1936 - 25.01.2014

ALEKSANDRA ZIRK 
07.10.1921 - 20.01.2014

Südamlik kaastunne Toomasele 
ja poegadele peredega abikaasa, 

ema, ämma ja vanaema 

ELVEERA KIISLERI
lahkumise puhul.

Linda ja Eha laste peredega.

VOLDEMAR SARAPUU 
21.12.1927 - 13.01.2014

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

Tel. 5091575
Ants Erik

ALMA ARUELLA 
18.05.1927 - 15.01.2014

HELDELA PIHL 
29.09.1918 - 13.01.2014

ENDEL LÕÕNDRE 
08.02.1920 - 18.12.2013

Mälestame 

ELVEERA KIISLERIT
ja avaldame kaastunnet omastele.
Töökaaslased spordiinternaatkooli 

päevilt 
Viive, Ellen, Mare, Ene, Hele, Silva.

ALEKSANDRA ZIRK

Siiras kaastunne Tiina ja Talvi 
peredele kalli ema, vanaema ja 

vanavanaema  
kaotuse puhul.

Mareta ja Kaie

Oleme mõtetes Tiina ja Talviga kalli 
ema 

ALEKSANDRA ZIRK`U
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne lähedastele.

Olev ja Siiri perega.

Mälestame kauaaegset Otepää 
Internaatkooli õpetajat

ELVEERA KIISLERIT
Avaldame kaastunnet abikaasale ja 

poegadele peredega.

Endised kolleegid

Südamlik kaastunne Tiinale perega 
kalli ema, vanaema

ALEKSANDRA ZIRGI
kaotuse puhul.

Ilse, Vova, Ell, Salme Oja ja 
Tiiu Aljaste perega.

Mälestame vanaonu naist

HELDELA PIHLA
Sügav kaastunne Aadule ja Arnole 

ema ja vanaema igavikku 
lahkumisel.

Tiiu ja Malle peredega.

Rahu ja vaikus sinuga
mälestused jäävad meiega.

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Toomasele, Matile ja 
Aarnele peredega kalli abikaasa, 

ema ja vanaema 

ELVEERA KIISLERI
kaotuse puhul.

Aita ja Tiiu peredega.

Ei vaja sõnad leinavalu,
ei kuivata nad pisaraid...

Las küünlatuli mälestusi paitab
ja kaotusvalu leevendada aitab...

Südamlik kaastunne Tiinale, Talvile 
ja Janikale kalli 

EMA 
ja vanaema kaotuse puhul.

Ene lastega.

Ei päikene enam nii eredalt sära,
sest emake kallis läks jäädavalt ära.

Südamlik kaastunne Tiinale perega 
kalli ema 

ALEKSANDRA ZIRK`I

kaotuse puhul.

Anu, Astrit, Heli, Hiie.

Ajajõgi voolab, lõpeb leinatee,
kuid ema süle sooja

sa tunned kaua veel.

Südamlik kaastunne Talvile perega 
armsa ema

ALEKSANDRA ZIRKI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased sovhoosi 
päevilt.

Nii lillel, taevatähel
kui ka inimesel

on antud oma aeg...

Siiras kaastunne Talvile, Reinule, 
Tiinale, Jaanikale ja Maretile, 

Kristile, Madisele peredega kalli 

EMA, 
ämma, vanaema ja vanavanaema 

kaotuse puhul
Veiko, Katre, Albert, Maia-Liisa ja 

Kairo.

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

Sügavas leinas mälestame

ALEKSANDRA ZIRKU
07.10.1921 - 20.01.2014

Südamlik kaastunne Tiinale, 
Jaanikale ja teistele lähedastele.

Riina, Elve, Eve-Ly, Tiiu ja Lea.

Olid elu algus
armastus ja valgus

oma pikal eluteel

Südamlik kaastunne Talvile, 
Reinule, Maretile, Kristile ja 

Madisele peredega, Tiinale ja 
Jaanikale kalli ema, ämma, 
vanaema ja vanavanaema

ALEKSANDRA ZIRK’I
surma puhul.
Leila ja Leif

Avaldame kaastunnet Talvile kalli 

EMA 

surma puhul.

Perekond Sisask

Südamlik kaastunne Tiinale kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Kolleegid Otepää Konsumist 
Merike ja Siiri

ALEKSANDRA ZIRK

Talvi, olgu meie kaastunne Sinu ja 
Su laste peredele toeks, kui jätate 

hüvasti kalli ema, ämma, vanaema, 
vanavanaemaga.

Endised töökaaslased.

Avaldame kaastunnet Tiinale ema 
ja Janikale vanaema 

ALEKSANDRA ZIRKI

surma puhul.

Naabrid Kopli 1a majast.

Mälestame endist vene keele 
õpetajat ja avaldame sügavat 

kaastunnet omastele

ELVEERA KIISLERI
kaotuse puhul.

Otepää Gümnaasiumi kollektiiv

Südamlik kaastunne Janika Kilgile 
vanaema 

ALEKSANDRA ZIRKI 

kaotuse puhul.

Pühajärve koolipere

Tuues ja viies – nii astub aeg,
andes ja võttes ...

Südamlik kaastunne Sirje Möldrele 
poegadega ema ja vanaema

SALME OHA

kaotuse puhul.

Otepää Aedlinna Seltsing

TEADAANNE!

Käsitöö ja 

suveniiride kauplus 

„ANNI BUTIIK“ 

on kolinud ja nüüd 

taas avatud 

E-R 9-18 ja L 9-16 

aadressil 

PÜHAJÄRVE TEE 2, 

OTEPÄÄ

Südamlik kaastunne 
Toomas Kiislerile kalli abikaasa

ELVEERA KIISLERI 
surma puhul.

Naabrid A. Kikkas, A. Treial, 
E. Susi, E. Koidu
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790 aastat tagasi (1224) vallutati lõplikult Otepää 
linnus Saksa feodaalide (ristisõdijate) poolt. Piiskop 
Hermann muutis Otepää oma valduste keskuseks. 
Eestlaste linnuse asemele rajati piiskopiloss, selle 
kõrvale tekkis alev ja mõis. Otepää piiskopiloss oli 
esimeseks kivilinnuseks Eestis.
595 aastat tagasi (1419) märgitakse esmakordselt 

Arula (Arole) ja Ojamäe (Oimule) küla.
245 aastat tagasi (1769) alustas tegevust Arula 

rahvakool.
210 aastat tagasi (1804) avaldatud vakuraama-

tus olid kirjas talupidajatena Nustag Hermann ja 
Nustag Johann. Nähtavasti päris hilisem karjamõis 
ja alevik oma nime Nustago talult.
185 aastat tagasi (1829) pärinevad C.U.Sternbergi 

joonistused Otepää Linnamäest. Selgub, et sellal 
oli Linnamägi peaaegu lage, ainult nõlvadel kasvas 
väiksemaid puid.
175 aastat tagasi (1839) plaanistas Otepää Lin-

namäge Tartu Ülikooli ajalooprofessor Fr.Kruse. 
Plaan avaldati trükis 1842. aastal.
175 aastat tagasi (22. VII 1839) sündis Jakob 

Hurt, Eesti rahvusliku liikumise üks juhte, rahva-
luuleteadlane, Otepää pastor 1872–1880. Surnud 
1907. a.
165 aastat tagasi (1849) lõpetas Otepääl pasto-

riameti Bernhard Gottlieb Hehn, kes rakendas 
Otepääl 1808. aastal tööle kihelkonnakooli, milline 
oli Kanepi järel teine kogu Eestimaal.
145 aastat tagasi (1869) toimus esimene Eesti üld-

laulupidu, millest võttis osa ka Otepää meeskoor. 
Laulukoori lipule oli maalitud karu pea.
145 aastat tagasi (1869) oli aktiivseim talude päri-

seks ostmise aasta Pühajärve mõisas (20 talu).
145 aastat tagasi (20. XII 1869) sündis Otepääl 

kirjanik, ajakirjanik, kooliõpetaja Otto Gross-
schmidt. Surnud 1941.
140 aastat tagasi (1874) lavastati Neeruti küla-

koolmeistri Hans Nugina poolt esimene näidend 
Otepää kihelkonnas (K.A.Hermanni naljamäng 
„Oksjon“).
130 aastat tagasi (4. VI 1884) pühitseti Otepää 

pastoraadihoones Eesti Üliõpilaste Seltsi sinimust-
valge lipp. Pühitsemistalituse viis läbi Valga pastor 
Rudolf Kallas.
125 aastat tagasi (1889) moodustati Nuustaku-

le iseseisev politseijaoskond. Nuustakule asus ka 
Tartu-Võru VII jaoskonna rahukohtu kohtunik 
(mirovoi).
125 aastat tagasi(7. IX 1889) sündis Otepää lähis-

tel Tootsijaagu talus hilisem põllumajandusteadla-
ne August Miljan. Surnud 1973.
120 aastat tagasi (1894) asus Vana-Otepää valla-

kirjutajana tööle luuletaja ja ühiskonnategelane 
Gustav Wulff-Õis (1865–1946).
115 aastat tagasi (21. III 1899) asutati Kastolatsi 

vallamajas Otepää Põllumeeste Selts. Esimeheks 

valiti kihelkonnakooli juhataja Jakob Pärn.
110 aastat tagasi (1904) asutati Nuustaku alevik-

ku vene õppekeelega 2klassiline (5 õppeaastaga) 
ministeeriumikool. Kooli esimeseks juhatajaks oli 
Jaan Kivi, kes töötas sellel kohal 1919. aastani.
105 aastat tagasi (1909) valmis Nuustaku progüm-

naasiumi ühiskondlikus korras ehitatud koolihoo-
ne (praegune vana koolimaja).
105 aastat tagasi (1909) alustati Nuustaku alevi 

peatänavate sillutamist munakividega.
95 aastat tagasi (1919) tuli Otepääle kirikuõpeta-

jaks Johannes Oskar Lauri (1851-1974), kes töötas 
siin kuni evakueerumiseni Saksamaale 1944. aastal. 
Suri Stockholmis.
95 aastat tagasi (1919) ühendati Nuustaku alevis 

tegutsenud koolid üheks kõrgemaks 6klassiliseks 
algkooliks. Koolijuhatajaks sai Jaan Kivi, kes töötas 
sellel kohal 1933. aastani.
95 aastat tagasi (23. XI 1919) lahutati Nuusta-

ku alevik Pühajärve vallast ja sai iseseisva alevi 
õigused. Ajutiseks alevivanemaks kinnitati koo-
liõpetaja Hugo Neumann. Esimeseks valitud ale-
vivanemaks sai Hendrik Steinfeld.
95 aastat tagasi (1919) saadi luba Nuustaku pro-

gümnaasiumi edasiarendamiseks täielikuks güm-
naasiumiks.
95 aastat tagasi (3. XII 1919) sündis Kalju 

Ruuven, teeneline kultuuritöötaja, Otepää rahva-
teatri rajaja, näitejuht ja lavastaja, Otepää linna 
aukodanik (1991). Surnud 1996.
90 aastat tagasi (1924) lõpetas Otepää Gümnaa-

siumi I lend, kokku 12 õpilast.
90 aastat tagasi (20. XII 1924) moodustati Kaitse-

liidu Otepää rühm (juht Hermann Vares).
85 aastat tagasi (1929) asutati Otepää Meestelau-

lu Selts. Koorijuhtidena tegutsesid August Krents 
ja Otepää Gümnaasiumi direktor Evald Laanpere, 
kes esines ka solistina.
85 aastat tagasi (19. IX 1929) sündis Otepää mailt 

välja kasvanud kirjanik ja kirjandusteadlane, filo-
soofiadoktor Oskar Kruus. Surnud 2007.
85 aastat tagasi (1929) võeti EV valitsuse otsusega 

terviskaitse alla Pühajärve suvituskoht koos Püha-
järvega.
80 aastat tagasi (1. IV 1934) ühendati Otepää 

alevi valdusse Pühajärve pargi maa-ala (aedlinn).
80 aastat tagasi (3. VII 1934) avati Otepää kiriku 

välisseinal sinimustvalge lipu mälestustahvlid. 
Tahvlid laskis valmistada grafiitpulbrist Eesti Üliõ-
pilaste Selts kujur Voldemar Melliku kavandite 
järgi. Tahvlid purustati nõukogude okupantide 
poolt 1950. aastal, taastati uuel ärkamisajal.
80 aastat tagasi (8. VII 1934) toimus Otepää Lin-

namäel „Vanemuise“ näitleja Türki juhatusel ja 
kaastegevusel H.Visnapuu näitemäng „Otepää 
all“. Tegelasi oli 200 ümber, etendust jälgis 4000 
inimest.

75 aastat tagasi (27. XII 1939) peeti vastvalminud 
Apteekrimäe suusahüppetrampliinil avavõistlu-
sed. Mäelt oli võimalik sooritada 25 pikkuseid 
hüppeid.
75 aastat tagasi (1939) ilmus Juhan Vaheri koos-

tatud turismibrošüür „Otepää-Pühajärve“ (48 lk.), 
esimene mahukam teatmeraamat siitmailt.
75 aastat tagasi (1939) moodustati Tartumaal 

Otepää vald Palupera, Pilkuse, Päidla, Valgjärve ja 
Vana-Otepää valdade osast. Uues vallas elas 4570 
inimest.
70 aastat tagasi (21. VIII 1944) hävis sõjatules 

suurem osa Otepää linnast. Eramajadest põlesid 
üle poole. 33st kauplusest-ettevõttest hävisid 20, 
lakkasid olemast uus algkoolimaja, tuletõrjemaja, 
kooperatiivi kauplusehoone, pangamaja, võitöös-
tus, sidekontor, söökla-restoran.
70 aastat tagasi (24. XI 1944) ühendati Otepää 

Mittetäielik Keskkool (1.-7. kl.), direktor Hugo 
Pärna Otepää Keskkooliga (8.-11. kl.). Otepää 
Keskkooli direktoriks kinnitati Adolf Berg (1889-
1977), kes töötas sellel ametikohal 1947. aastani.
65 aastat tagasi (1949) rajati Pühajärve Tuberku-

loosisanatoorium. Endine Pühajärve loss taastati 
muudetud kujul 1951. aastal. 1967. aastal reorgani-
seeriti sanatoorium üldtüüpi puhkekoduks.
60 aastat tagasi (1954) filmiti Otepää mail hulk 

kaadreid esimesest eesti värvilisest kontsertfilmist 
„Kui saabub õhtu“.Filmis osales ka otepäälasi.
60 aastat tagasi (6. XI 1954) avati äsjavalminud 

Otepää kultuurimaja. 7. novembril mängis kultuu-
rimaja näitering V.Katajevi lavatükki „Puhkepäev“ 
(lavastaja K.Ruuven).
55 aastat tagasi (1959) loodi Eesti NSV MN mää-

rusega Pühajärve (8,7 km2) ja Väike-Munamäe 
– Tedremäe (3,55 km2) maastikukaitseala.
55 aastat tagasi (20. V 1959) alustas tegevust 

Otepää Autoremonditehas nr. 4. Direktorina 
alustas Avo Raid, peainsenerina Otto Pensa.
55 aastat tagasi (1959) loodi Otepääle Aianduse ja 

Mesinduse Tartu osakonna filiaal. Iseseisev Otepää 
osakond moodustati 1971. a.
55 aastat tagasi (1. IX 1959) alustas tegevust 

Otepää Internaatkool, mis aastatel 1972–1975 
kujundati vabariiklikuks suusakooliks.
50 aastat tagasi (1964) viibis Käärikul Soome 

Vabariigi president Urho Kaleva Kekkonen koos 
abikaasaga, tehes siin ka 25kilomeetrise suus-
asõidu.
35 aastat tagasi (2. VIII 1979) valmis Otepää 

Aianduse ja Mesinduse Seltsi oma maja, mis ehitati 
ühistööna seltsi esimehe Juhan Jägeli (1904–1984) 
eestvõttel. Aiandusmaja projekti autor on Ingrid 
Mardi.
35 aastat tagasi (1979) avastati endise Vana-

Otepää kõrtsihoone (praegune vaibavabrik) ümbe-
rehituse käigus muistne sooraua töötlemise koht 

Otepääl.
35 aastat tagasi (1979) moodustati Eesti NSV MN 

24. IX 1979. a. määrusega Otepää maastikukaitse-
ala (23 031 ha).
25 aastat tagasi (25. III 1989) kirjutati Otepääl 

Pühajärve puhkekeskuse konverentsisaalis alla 
Otepää ja Vihti sõprusvaldade leping. Allkirja 
andsid tookordne Otepää linnapea Harald Veeroja 
ja Vihti vallavolikogu juhataja, rahvasaadik Päivi 
Varpasuo, kelle juhtimisel esimene 15liikmeline 
rühm tutvus Otepää ja Hellenurmega.
25 aastat tagasi (17. VI 1989) avati Jakob Hurda 

150. sünniaastapäeva tähistamiseks Otepää kiriku 
torniosa siseseinal J.Hurda bareljeef (autor Villu 
Jaanisoo). Bareljeefi avas ja õnnistas peapiiskop 
Kuno Pajula.
25 aastat tagasi (25. XI 1989) avati Otepää pas-

toraadi esisel väljakul Jakob Hurda mälestussam-
mas (skulptor Villu Jaanisoo). Mälestussamba 
pühitsesid Urvaste koguduse õpetaja Villu Jürjo ja 
Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov.
25 aastat tagasi (15. VII 1989) taasavati Otepää 

kiriku välisseinal sinimustvalge lipu õnnistamisele 
(1884) pühendatud bareljeefid (modelleerijad Mati 
Varik ja Renaldo Veeber). Samal päeval taasavati 
Otepääl Vabadussõjas langenute mälestussammas 
(organisaator Karl Ojaver).
25 aastat tagasi (7. XII 1989) hakkas taasilmuma 

ajaleht Otepää Teataja. Ajalehe väljaandmist orga-
niseeris Otepää Arenduskeskus, lehe toimetajaks 
oli Aili Miks.
25 aastat tagasi (1989) elas Otepää linna umbes 

2600 elanikku, neist 97,4% eestlased (andmed 
EEst).
15 aastat tagasi (5. I 1999) viidi Otepääl esma-

kordselt läbi murdmaasuusatamise maailmakarika-
võistluste etapp, kus osales 103 võistlejat 18 riigist. 
Naiste 10 km suusatamise võitis norralanna Bente 
Martinsen, Kristina Šmigun oli kolmas. Meeste 15 
km sõidus sai esikoha norralane Espen Bjervig.
15 aastat tagasi (17. X 1999) ühinesid kohalike 

omavalitsuste valimise tulemusena Pühajärve vald 
ja Otepää linn Otepää vallaks. Vallavanemaks valiti 
Riho Raave ja volikogu esimeheks Aivar Nigol.
5 aastat tagasi (26. I 2009) toimusid Otepääl mõt-

tetalgud teemal “Otepää kuppelmaastik Lõuna-
Eesti keskuseks!”. Mõttetalgutel osalesid vallava-
nemad ja volikogude esimehed Otepäält ning naa-
bervaldadest Sangastest, Pukast, Rõngust, Palupe-
rast, Valgjärvelt, Kanepist ja Urvastest.
5 aastat tagasi (30. IV 2009) kirjutasid EASi 

juhatuse liige Maria Alajõe ja Otepää vallavanem 
Meelis Mälberg alla sihtfinantseerimislepingule, 
millega kohaselt Otepää turismiinfokeskus hakkas 
olema valla haldusalas.

HEINO MÄGI materjalide põhjal OT

Tähtpäevi Otepää ajaloos 2014. aastal

Neljapäeval, 6. veebruaril kell 18 olete oodatud 
Otepää Gümnaasiumi aulasse (sic!)

loodusõhtule
“KIVIAJA PUUDUTUS” – HENDRIK RELVE 

Osalejate soovil on meie loodusõhtu külaliseks taas looduse- ja rän-
numees Hendrik Relve. Seekord teeme kaasa retke Uus-Guinea 
metsarahva juurde, kes oma igapäevases elus kasutab tänaseni kivi-
kirvest ja peab jahti vibuga. Sissejuhatus Otepää Muusikakooli õpi-
lastelt.

Loodusõhtu on tasuta. Korraldaja Keskkonnaamet koostöös Otepää 
Muusikakooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist 
toetab SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsia-
list, tel 766 9293, 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.

Üleskutse Valgamaa mesinikele!

Mesindushuvilised, saame kokku 20. veebruaril kell 18.00 Sangaste 
seltsimajas, et arutleda mesinikeklubi moodustamise vajalikkuse üle.

Info: Rein 5289331, Jaanus 5237779, Ott 58069200.

Hendrik Relve korowaidega. Pildistas Argo Schneider.

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

KÄIVITUSABI

tel. 5 2 5  5 5 4 5

PUKSIIRABI

Karni-Voor OÜ 

kokale 
 
Infot saab: 

tel. 76 66 550

asukohaga Otepääl, 
Lipuväljak 3

pakub tööd

 

Kingi oma lähedasele sõbrapäevaks kinkekaart 
korstnapühkija külastusega. 

Pakume ka küttesüsteemide renoveerimist, ohtlike 
puude lõikust, lume lükkamist katuselt, viljapuude 
lõikust ja hekkide pügamist.

Võimalik ettetellimine.

Täpsem info www.otepaaohutuks.eu , või 
telefonidel 55657834 Tiia, 53415129 Kaido

ÜLDEHITUS – 

REMONTTÖÖD

OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 


