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Otepää valla naabritega peetud
ümarlaual räägiti koostööst
Otepää Raekojas toimus 6.
veebruaril ümarlaud naabervaldadega, kus arutlusel oli
mitme valdkonna koostöö.

Talvepealinnas peeti
karget ilma trotsides
talveöölaulupidu
31. jaanuaril toimus Valgamaa teine talveöölaulupidu, kus lustis üle 700 inimese.
Osales 17 koori ja ligi 300 lauljat.
Talveöölaulupeo
korraldajad
Siim
Kalda, Margus Mäll, Merle Soonberg ja
Margit Tali leiavad, et teist aasta korraldatud üritus läks külma tuult trotsides
igati korda.
Laulupidu juhtis Otepäält pärit näitleja
Merlin Kirbits. Eeslauljatena astusid teiste seas üles Merlyn Uusküla, Kill Kaare
ja Alen Veziko. Talveöölaulupeol lauldi
tuntuid talveteemalisi laule. Kõlas ka Rein
Rannapi ja Jüri Üdi Otepää-teemaline laul
„Ühes väikses eesti linnas“, millest on kujunenud omamoodi Otepää hümn. Meeleolukale peole pani punkti ilutulestik.
Talveöölaulupeo korraldajad tänavad
kõiki toetajaid, osalejaid, eeslauljaid, koore- ja koorijuhte.

Ü

marlaual osalesid volikogude esimehed ja vallavanemad Valga
maakonnast Otepäält, Sangastest, Pukast, Paluperast, Põlvamaalt Valgjärvelt ja Kanepist, Võrumaalt Urvastest
ning Tartumaalt Rõngust.
Kohaletulnud omavalitsusjuhid nentisid, et ühinemisvõimalused valdade
vahel saaksid toimuda ainult juhul, kui
koostöö olulistes asjades laabub.
„Enne kui ühineda, tuleks alustada koostöötegevustega valdkondades,
mis on kõigile ühised,“ rõhutas Otepää
Vallavolikogu esimees Jaanus Raidal.
„Eesmärk on maksumaksja raha kulutamine efektiivselt ja ratsionaalselt,
millega paraneks avaliku teenuse kvaliteet.“
Ühiseid kokkupuutepunkte, kus võiks
koostööd teha, leiti mitmeid – nii näiteks
tunti huvi ühise inforuumi laienemise osas läbi valdade infolehe Otepää
Teataja.
Elavat huvi tekitas ühiste turismitegevuste arendamised. Jõuti ka kokkuleppele, et lähiajal toimub ühine turismiteemaline koosolek naabervaldadega, kus
arutatakse, kuidas rahastada ühist turismitegevust Otepää kuppelmaastikul.

Huvi äratas turvalisuse teema

Enim tekitas koosviibijatele muret turvalisus. Mitte igas vallas ei ole enam
oma konstaablit, aga vajadus selle järele
on suur. Sellest lähtuvalt soovitakse
välja töötada ühine pöördumine siseministeeriumi poole, et tagada igas vallas
turvalisus.
Räägiti ka ühisest hariduspoliitikast
ning leiti, et hariduspoliitika on tugevasti seotud ühistranspordi kasutamise
võimalustega naabervaldades. „Kooli-

bussivõrgustik on üks võimalus ühistranspordi kasutamiseks nii Puka, Rõngu,
Kanepi kui ka Urvaste suunas,“ ütles
Jaanus Raidal.
Ümarlaual lepiti kokku, et moodustatakse töögrupid kommunikatsiooni-,
turismi-, turvalisuse-, haridus- ja sotsiaalpoliitika väljakujundamiseks. Esimesed ettepanekud töötatakse välja
märtsiks. Jaanus Raidali sõnul on aprillis plaanis alla kirjutada koostöömemorandum Otepää naabervaldade omavalitsuste vahel.

Mida toob haldusreform kodanikule?

Vallavolikogu esimees Jaanus Raidal
leidis, et tavakodaniku jaoks peab kindlasti paranema avaliku teenuse kvaliteet
ja kättesaadavus. Kui ühinetakse, siis
tuleb muuta ühistranspordikorraldust, et
ka kõige kaugemas kohas elav kodanik
saaks kvaliteetseid avalikke teenuseid
tarbida.

Jaanus Raidal sõnas, et Otepää vald
ei hakka täna veel kellelegi ühnemisettepanekut tegema. „Ühinemine on
vaevanõudev protsess, see on mõeldav
ainult riigi poolt läbiviidava reformi toel.
Kui Riigikogu võtab tänavu seaduse
vastu, siis on see mõeldav. Olles kodanike ja ettevõtjatega rääkinud, leian, et
potentsiaalne valmisolek koostööks ja
ühinemiseks on olemas,“ selgitas Raidal.
Ta lisas ka, et ühinemist ei saa läbi viia
kiirustades, kõik peab olema hoolikalt
läbi mõeldud.
„Mina isiklikult toetan Otepää ühinemist naabervaldadega 2017. aastal, kui
riik eraldab selleks ressurssid ja muudab
kohalike
omavalitsste
korralduse
seadust.
Kutsun kõiki, keda see teema ja kohaliku poliitika areng huvitab, 5. märtsil
kell 15.00 Otepääle, et saada haldusreformi alast infot kompetantsetelt ametnikelt.“
MONIKA OTROKOVA

Otepääl avati jäätmejaam
Alates 1. veebruarist 2014 on avatud
Otepää jäätmejaam Kastolatsi teel,
mida opereerib Eesti Keskkonnateenused AS.
Otepää jäätmejaam on avatud T-R
10.00-18.00 ja L 10.00-15.00.
Jäätmejaamas võetakse elanikelt ja
ettevõtetelt vastu taaskasutatavaid jäätmeid, nagu näiteks plast, kile, paber,
papp, segapakend, erinevaid ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke
jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid, kasutuselt kõrvaldatud elektrija elektroonikaseadmeid, vanarehve.
Lisaks sellele võetakse koostöös
MTÜ-ga Taaskasutuskoda vastu kasutuskõlblikke esemeid, mida hiljem saaks
taaskasutusse anda. Oodatud on: nõud,
majapidamistarbed, raamatud, mänguasjad, spordivahendid, valgustid.
Kõik toodud esemed peavad olema
puhtad, terved ja taaskasutatavad. Täpsemat infot saab vaadata kodulehelt:
www.taaskasutuskoda.ee.
Otepää vallavanem Kuldar Veere
ütles, et jäätmejaama avamisel on
oluline mõju inimeste heaolule ning ter-

www.otepaa.ee/ot

visele. See lahendab ära paljud prügiga
seotud probleemid – näiteks saab nüüd
ka biolagunevaid jäätmeid ära anda.
„Kui varem oli probleemiks Otepää
linnas see, kuhu viia puulehed ning
elanikud kippusid neid oma koduaias
põletama, siis nüüd saab puulehed viia
jäätmejaama,“ täpsustas vallavanem.
„Tähtis on ka säästva keskkonnateadliku elu põhimõtete kujundamine inimestel.“
Vastavalt Valgamaa Omavalitsuste
ühisele jäätmekavale on Valgamaale
planeeritud neli jäätmejaama – Helmes,
Valgas, Sangastes ja Otepääl.

Otepää jäätmejaam rajati Keskkonnainvesteeringute Keskuse abiga, rajamist korraldas Valgamaa Omavalitsuse
Liit koostöös Otepää vallaga. Jäätmejaama maksumuseks kujunes 356 234
eurot, millest 320 610 eurot rahastas
KIK, 35 624 eurot tasus Otepää vald.
Otepää Vallavalitsus korraldas riigihanke soodsaima teenushinnaga haldaja
leidmiseks Otepää jäätmejaamas pakutavate teenuste osutamiseks. Riigihankel osalenud ettevõtetest tegi soodsaima pakkumise AS Eesti Keskkonnateenused. AS Eesti Keskkonnateenused
haldab Otepää jäätmejaama järgneval
viiel aastal.
Täpsem info jäätmejaamas vastuvõetavate jäätmete ja hindade kohta Eesti
Keskkonnateenused AS kodulehelt:
http://keskkonnateenused.ee/teenused/
jaatmejaamade-opereerimine/
Täiendav info: Eesti Keskkonnateenused AS, www.keskkonnateenused.
ee, e-post: valga@keskkonnateenused.
ee, tel: 1919.
MONIKA OTROKOVA

Otepää raekojas
5. märtsil kell 15.00 seminar

Tugevate omavalitsuste reform avab uued võimalused.
Seminaril esinevad: Regionaalminister Siim Kiisler tugevate omavalitsuste reformi
seaduseelnõust. Ühinemiskogemus ja elu juba ühinenud omavalitsuses – Viljandi
vallavanem Ene Saar. Uuest regionaalarengu strateegiast ja euroraha võimalustest
kuni 2020 – Priidu Ristkok, Siseministeeriumi regionaalarengu osakonna juhataja. Kuidas koolivõrgu ümberkorraldused haakuvad halduskorralduse muutustega
– Kalle Küttis, HTM koolivõrgu juht, Piret Sapp, HTM nõunik.
Kõik omavalitsuse poliitika arengust huvitatud on oodatud!
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavalitsuses
05.02.2014
Anti nõusolek MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemilisele
Spordiklubile (registrikood: 80072321, asukoht: Ujula 4,
51008 Tartu) viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil
spordilaagrid ajavahemikel 21.07. – 26.07.2014.a. ja 11.08.
– 16.08.2014.a. vastavalt esitatud taotlusele.
Määrati kuuele isikule sünnitoetust kogusummas 1152
eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128
eurot.
Määrata ühekordne toetus kahele isikule kogusummas
128 eurot.
Kinnitati Andrus Miti taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Märdi külas Matu kinnistule
(katastritunnus 63601:002:0631) elamu ja abihoonete
ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Pühajärve külas Ülesoo kinnistu
liitumise elektriprojekti koostamiseks.
Väljastati Arvi Normetile ehitusluba Otepää valla
Märdi külas Heli-Märdi maaüksusel (katastritunnus
63601:002:2593) ehitise (elamu) püstitamiseks.
Otsustati tagastada õigusvastaselt võõrandatud
maa.
Peeti võimalikuks jagada katastriüksus (katastritunnus
63601:003:1031, registriosa nr 2348340) kuueks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed
vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Peeti võimalikuks jagada Kantso katastriüksus (katastritunnus 63601:003:1033, registriosa nr 724840) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Kanti Otepää valla raamatupidamise kontolt „lõpetamata ehitus“ seisuga 31. detsember 2013. a kuluks
„Otepää valla raamatukogu projekt“ maksumusega
8 883,72 eurot.
03.02.2014
Anti nõusolek Semolen Koolitus OÜ (registrikood:
10279822, asukoht: Tammsaare tee 100-130, 12918 Tallinn)
viia läbi Otepää valla haldusterritooriumil lastelaager
ajavahemikul 18.08. – 24.08.2014. a vastavalt esitatud
taotlusele.
Anti nõusolek Suusaklubile „Jõulu“ (registrikood:
80065611, asukoht: Laine 8-9, 80016 Pärnu) viia läbi Otepää
valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikel
07.07. – 13.07.2014. a ja 19.08. – 25.08.2014. a vastavalt esitatud taotlusel.
Anti nõusolek Spordiklubile Do (registrikood:
80051098, asukoht: Ihaste tee 7, 51011 Tartu) viia läbi
Otepää valla haldusterritooriumil spordilaager ajavahemikul 25.06. – 06.07.2014. a vastavalt esitatud taotlusele.
Määrati 100 % kooli- ja lasteaiatoidu toetus üheksale
vähekindlustatud perede lastele. Määrati 75 % kooli- ja
lasteaiatoidu toetus seitsmele vähekindlustatud perede
lastele. Määrati 50 % kooli- ja lasteaiatoidu toetus viieteistkümnele vähekindlustatud perede lastele.
Jäeti rahuldamata kolme isiku taotlused kooli- ja lasteaiatoidu toetuse määramiseks, kuna tegemist ei ole vähekindlustatud peredega Otepää Vallavolikogu 21.10.2010.
a määruse 1-6-13 mõistes.
Kehtestati Otepää Vallavalitsuse ametiasutuse ja
tema hallatavate asutuste poolt osutatavate teenuste
hinnad.
29.01.2014
Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas
256 eurot.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
Anti OÜ Uus Maa Tartu büroole (registrikood
11043053, asukoht: Ülikooli 2, 51003 Tartu) luba paigaldada
Otepää vallas järgmised reklaamtahvlid: 1.1. Pühajärve
tee 1 Otepää linn, kaks (2) tahvlit suurusega 0,6 m² alates
15. jaanuar 2014. a kuni 31. august 2014. a ning määrata
reklaamimaksu suuruseks 19,2 eurot ühes kuus, kokku
153,6 eurot. 1.2. Kopli 1 Otepää linn, üks (1) tahvel suurusega 0,6 m² alates 15. jaanuar 2014. A kuni 31. august 2014.
a ning määrata reklaamimaksu suuruseks 6,4 eurot ühes
kuus, kokku 51,2 eurot. 1.3. Vahtramäe, Nüpli küla, üks (1)
tahvel suurusega 1 m² alates 23. jaanuar 2014. a kuni 31.
august 2014. a ning määrata reklaamimaksu suuruseks
6,4 eurot ühes kuus, kokku 51,2 eurot.
Tunnistati Aares Fjodorovi ja Ain Fjodorovi taotlusel
Otepää Vallavalitsuse 24.08.2011. a korralduse nr 2-4-400
“Ehitusloa väljastamine” alusel 25 augustil 2011. a väljastatud ehitusluba nr 7037 Otepää vallas Sihva külas asuval

Toimus sotsiaalala infopäev
12. veebruaril toimus Palveränduri kirikus sotsiaalteematikat puudutav teabepäev.
Teabepäeva korraldas Otepää vald ja seal
jagasid pea sajale kohaletulnule infot Valga Maavalitsuse sotsiaal- ja tervishoiutalituse juhataja
Ülla Visnapuu ning Sotsiaalkindlustusameti Tartu
osakonna juhataja asetäitja Aire Vares ja klienditeenindaja Sirje Songe.
Räägiti kohaliku omavalitsuse ja maavalitsuse
ja riigi ülesannetest sotsiaalvaldkonnas ning puuetega inimeste temaatikast. Lisaks vastati ka kuulajate küsimustele.
“Me julgustame kõiki abivajajad valla sotsiaalosakonda pöörduma,” ütles Otepää vallavalitsuse sotsiaalteenistuse juhataja Anneli Salumaa.

“Omavalitsus ei saa küll täita sotsiaalkindlustusameti (teatud ka pensioniameti nime all) kohustusi, aga me püüame igati jagada infot ning aidata
inimesi vajaliku spetsialisti leidmisel. Meile
lähimad sotsiaalkindlustusameti bürood on Tartus
ja Valgas, helistada saab ka infotelefonile 16106
ning tutvuda kodulehega www.sotsiaalkindlustusamet.ee.”
Otepää vald pakub oma kodanikele peaaegu
kõiki kohaliku omavalitsuse pädevusse kuuluvaid
sotsiaalteenuseid. Sotsiaalvaldkonda ja terviseedendust tutvustavaid teabepäevi vallakodanikele
on plaanis korraldada edaspidigi.
MONIKA OTROKOVA

Kohus mõistis Otepää gümnaasiumi endise direktori
süüdi omastamises
Tartu maakohus tunnistas Otepää gümnaasiumi
endise direktori Aivo Meema (48) kokkuleppemenetluses süüdi omastamises ja mõistis talle
7425 euro suuruse rahalise karistuse. Lisaks tuleb
Meemal menetluskulude katteks tasuda kokku
532,95 eurot.
Meemale on esitatud süüdistus Otepää vallavalitsuse rahaliste vahendite omastamises. Süüdistuse kohaselt pakkus ta töötades Otepää gümnaasiumi direktorina majutusteenust gümnaasiumi
klassiruumides ja õpilaskodus erinevatele spordiklubidele, tantsukoolile ja koorile. „Kriminaalasja kohtueelse menetluse käigus kogutud tõendite kohaselt jättis ta majutuse eest saadud tasu raamatupidamises kajastamata ja Otepää vallavalitsusele edastamata ning pööras selle enda kasuks,“
sõnas Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Margus Lellep.
Lisaks sellele süüdistatakse meest selles, et ta
omastas õppeasutusele kuuluva televiisori ning
ostis kooli nimel isiklikuks otstarbeks mõeldud
kaupa Otepääl asuvast spordipoest.
„Paraku ei ole see meie büroo praktikas
esimene kriminaalasi, mille menetluse käigus on
tuvastatud, et haridusasutuse juht on omastanud
õppeasutuse raha ja vara,“ ütles keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude büroo juht
Mati Ombler. Tema sõnul on ajakirjandus varem

kajastanud sarnaseid juhtumeid nii Põltsamaa
ametikooli kui ka nt Tartu ja Ida-Viru kutsehariduskeskuse ning Tallinna Mustamäe reaalgümnaasiumi juhtide tegevuse kohta. „Nii praegune
kui ka varasemad juhtumid näitavad, et ebaausatel asutuse juhtidel on võimalik riigi raha enda
taskusse panna, kuid varem või hiljem jõuavad
vihjed nende tegevuse kohta ka politseini,“ lisas
Ombler.
Uurimisandmeil pani süüdistatav kuriteod
toime ajavahemikus 2008. aasta jaanuarist kuni
2012. aasta septembrini. Otepää vallavalitsus esitas
kriminaalmenetluse raames tsiviilhagi summas
üle 12 000 euro, mille Meema on praeguseks juba
hüvitanud.
Kriminaalasja kohtueelset menetlust viis läbi
keskkriminaalpolitsei korruptsioonikuritegude
büroo ning juhtis Lõuna ringkonnaprokuratuur.
Korruptsioonikuritegude büroo ootab inimestelt jätkuvalt vihjeid avalikus sektoris toimuva korruptsiooni kohta meiliaadressile: korruptsioonivi
hje@politsei.ee või telefoni automaatvastajale nr
612 3657.
Kohtuotsus on vaidlustatav 15 päeva jooksul.
Tartu maa-, haldus- ja ringkonnakohtu
pressiesindaja KRISTA TAMM

Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust
tutvustav avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu algatas 22.08.2013.a otsusega nr 1-4-45 Otepää vallas Kääriku külas Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Kääriku külas Kääriku kinnistut (katastritunnused 63601:002:2271, 63601:002:2272,
63601:002:2273 ja 63601:002:2274). Katastriüksuste pindala kokku on 124,28 ha, millest detailplaneeringuga hõlmatakse
ca 88 ha.
Detailplaneeringu peaeesmärgiks on Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid erinevaid sportimise, treenimise- ja
aktiivse puhkuse võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine. Kavas on rekonstrueerida Kääriku spordikeskuse olemasolev spordihoone, hotell, konverentsihoone ja kergejõustikustaadion ning väliväljakud; rajada uued
ehitised – kunstmuruga jalgpalliväljak, mitmeotstarbeline spordihoone ning majutus- ja olmehooned; selgitada välja
Kääriku püsisuusaradade jt erinevate spordi- ja mootorsaaniradade servituutide seadmise ja korrastamise vajadus.
Olemasolevate hoonete ja rajatiste lammutamise, rekonstrueerimise ja laiendamise vajadus, uute ehitiste arv, hoonete
korruselisus ja kõrgus selgub planeerimise protsessi käigus.
Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 03.03.2014 kell 17.30 Kääriku
Spordikeskuse kinosaalis.
Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 21.02.2014 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää
Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Otepää vallavalitsuses on tööl uus planeerimisspetsialist
Alates 3. veebruarist 2014 on Otepää vallavalitsuses tööl planeerimisspetsialist
Merle Anton.
Planeerimisspetsialisti peamiseks tööülesandeks on detailplaneeringute
menetlemise korraldamine ja keskkonnamõjude hindamisega seotud toimingute
teostamine.
Merle Anton on varasemalt töötanud Misso Vallavalitsuses maa- ja ehitusspetsialistina, Tartumaa Arendusseltsis konsultandina, Otepää Vallavalitsuses planeerimisspetsialistina, olnud Otepää Looduspargi direktor ning tegelenud erinevate
projektidega.
Kontaktinfo: tel. 7664 820, e-post: Merle.Anton@otepaa.ee.
Vastuvõtuaeg: esmaspäeval 10.00-12.00 ja 13.00-17.00.

SÜNNID
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

Rahel Lember
Lydia Arro

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

8. jaanuaril
23. jaanuaril

AMETLIK INFO
Aaraini maaüksusel ehitise täielikuks lammutamiseks
kehtetuks.
Kinnitati Elektrilevi OÜ taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Rüaoru ja Rüamäe
kinnistu liitumise elektriprojekti koostamiseks.
Väljastati kirjalik nõusolek Andres Anijalg väikeehitise (saun) püstitamiseks asukohaga Otepää vald Sihva
küla Matsi (katastritunnus 63601:002:2872).
Väljastati Heino Kikkasele ehitusluba Otepää valla
Vana-Otepää külas Kaarnaoru maaüksusel (katastritunnus 63602:001:0171) ehitise (elamu) püstitamiseks.
Väljastati Aares Fjodorovile ja Ain Fjodorovile ehitusluba Otepää valla Sihva külas Aaraini katastriüksusele
(63601:002:0039) tootmishoone täielikuks lammutamiseks.
Väljastati Graafen OÜ ehitusluba Otepää valla
Nüpli külas Allikamäe maaüksusel (katastritunnus
63602:002:0242) ehitise (ärihoone ehitusregistri kood
111035194) täielikuks lammutamiseks.
Väljastati MTÜ Kappermäe Selts taotlusel kasutusluba Otepää vallas Tõutsi külas Lokumärdi kinnistul
(katastritunnus 63601:003:0042) asuvale rahvamajale.
Väljastati MTÜ Kappermäe Selts taotlusel kasutusluba
Otepää vallas Tõutsi külas Lokumärdi kinnistul (katastritunnus 63601:003:0042) asuvale kuur-väliklassile.
Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS taotlusel kasutusluba Otepää vallas Pühajärve külas Tehase kinnistul
(katastritunnus 63601:001:0058) asuvale olmehoonele.
Peeti võimalikuks jagada Lipuväljak 24 katastriüksus
(katastritunnus 55601:004:1830, registriosa nr 2142540)
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Peeti võimalikuks jagada Postipargi katastriüksus
(katastritunnus 55601:004:0012, registriosa nr 2541240)
kolmeks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise
sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 89
eksemplari õpikuid ja tööraamatuid ning 128 eksemplari
töövihikuid, kokku summas 1 175,84 eurot.
Määrati hallatava asutuse Otepää Lasteaed üldiseks
lahtioleku ajaks tööpäeviti kell 07.30 kuni kell 18.00, v.
a direktori poolt määratud valverühmad, mis on lahti
alates kell 07.15.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 18.12.2013. a korralduse nr
2-4-731 “Otepää Lasteaia hoolekogu koosseisu kinnitamine”
punkti 1.7. ja asendati sõna “Roosaar” sõnaga “Saar”.
14.02.2014
Väljastati Enn Mõttuse taotlusel kasutusluba Otepää
vallas Nüpli külas Kaga kinnistul (katastritunnus
63602:002:0245) asuvale Väike-Munamäe Sportnõlva
köisteele.
12.02.2014
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks
isikut.
Määrati ühekordne toetus kahele isikule kogusummas
64 eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetust summas 384 eurot.
Määrati ühele isikule matusetoetust summas 128 eurot.
Kinnitati Frants Seeri taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Arula külas Tiigioru kinnistule
(katastritunnus 63601:002:0083) elamu ja abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Kai Panki taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Otepää linnas Kopli tn 14 kinnistu
(katastriüksus 55601:004:0840) abihoone projekti koostamiseks.
Määrati sihtasutuse Otepää Turism nõukogu liikmeks 3 aastaks tema nõusolekul Angela Järg, kelle volitused nõukogu liikmena algavad 13. veebruaril 2014. a.
Tunnistati Otepää Vallavalitsuse 26.11.2013. a korraldus nr 2-4-668 “Äriruumi üürilepingu sõlmimine”
tagasiulatuvalt kehtetuks.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 26.11.2013. a korralduse
2-4-667 „Vallavalitsuse 18.11.2013. a korralduse nr 2-4-646
muutmine” punkti 1.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 01.10.2013. a korralduse
2-4-548 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine” punkte 1, 2 ja 3.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22.01.2014. a korralduse
2-4-32 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine” punkt 1.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 23.10.2013. a korralduse 24-589 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine” punkte 1, 2 ja 3.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 01.10.2013. a korralduse 24-549 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine” punkte 1, 2 ja 3.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 04.09.2013. a korralduse 24-488 „Äriruumi üürilepingu sõlmimine” punkte 1, 2 ja 3.

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 14. märtsil.
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Otepääl toimus Anu Kase nimeline
ansamblimuusikapäev

L

õuna-Eesti muusikakoolide ansamblimuusikahuvilistel on saanud toredaks
traditsiooniks koguneda kord aastas (seekord 10. veebruaril) Otepääle, et koosmusitseerimisest rõõmu tunda.
Ürituse algatajaks 1997. aastal oli Otepää
Muusikakooli kauaaegne klaveriõpetaja Anu
Kase. Ansamblimuusika päev on mõeldud
eeskätt Lõuna-Eesti muusikakoolide õpilastele, kellele see üritus on saanud heaks esinemiskogemuseks ja üksteise kuulamise võimaluseks. Auhinnalisi kohti žürii ei jaga, küll
aga tuuakse välja parim, mis kajastub igale
ansamblile antaval diplomil.
Tänavu tõdesime taas, et kammermuusikapäev on Lõuna-Eesti muusikakoolide hulgas
jätkuvalt populaarne. Valga muusikakoolist
oli kohal kuus ansamblit, kes üllatasid žüriid ja
publikut loomingulisuse ja huvitava repertuaarivalikuga. Tartu H. Elleri nim. Muusikakool
oli esindadatud viie suurepärase keelpilliansambliga. Nõo Muusikakool oli välja pannud
flöödi-klaveriduo ja saksofoniansambli. Külalised Tõrva Muusikakoolist esinesid plokkflöödi-klaveriduoga. Ja muidugi ei puudunud
meie oma kooli toredad pillimängijad.
Otepää Muusikakoolist osales kaks ansamblikollektiivi puhkpilliõpetaja Külli Teearu
juhendamisel. Klassikalise muusika stiilse
esituse eest pälvis diplomi plokkflöödikvar-

tett koosseisus: Vivian Mitt, Lilian Mitt, Marit
Mõts ja õp. Külli Teearu.
Sama juhendaja klarnetitriot koosseisus
Mirjam Leopard, Marie Leopard ja õp. Külli
Teearu tunnustati musikaalse ja veatu kava
esituse eest. Žürii tõstis esile viiuliõpetaja Milvi
Ermi väikeste viiuldajate „Sõprade ansambli“
julget ja teatraalset esinemist. Milvi Ermi ja
Tuuli Vaheri juhendatud ansamblis mängisid
Gerda ja Fred Järv, Tuule-Liis Jaagant, Grete
ja Geir Kudu. Akordionitrio koosseisus Maris
Turb, Vivian Mitt ja Grete Liivamägi pälvisid
diplomi veenva ja kaasahaarava esituse eest.
Akordionistide juhendajaks on Merike Roop.
Selle aasta üllatusesineja oli akordionikvartett Tartust koosseisus: Ly Laur, Marit Sukk,
Helar Jõgi ja Anti Ingel, juhendajaks žürii
esimees Külli Kudu.
Žürii esimees Külli Kudu Tartu H. Elleri
nim. Muusikakoolist: „Mulle meeldib, et siin
on peamine mängurõõm muusikast ja koosmängust. Õpetajad võivad esinema panna ka
väikesi, kes teevad alles esimesi samme muusikaradadel. Lapsed kuulevad suuremate,
juba kaugemale jõudnud õpilaste pillimängu, mis kindlasti innustab ja motiveerib neid.
Ansamblimuusika päevaks harjutatakse koos
sõpradega ja see teeb muusikaharrastamise
vahvamaks. Muusika nõuab palju tööd, vaeva
ja aega, ent see mis ta inimesele tagasi annab

KULTUURIÜRITUSED

on rohkem väärt.“
Žürii töös osalesid veel Otepää Muusikakooli vilistlane Ly Laur, klaveriõpetaja Tuuli
Vaher ja kitarriõpetaja Evelyn Ainlo. Kõik
osavõtjad said kingituseks ansamblimuusika
päeva logoga mapid ja noodivihikud.
Ansamblimuusika päeva lõpus rõõmustasid
noorte muusikute silmi ja südameid peotantsijad Veiko Ratase juhendamisel. Täname Eliise
Peernat, Mark Ragnar Pikka, Helena ja Heigo
Nuiat ning nende vanemaid osutatud abi eest.
Kõige suuremad ja südamlikumad tänusõnad meie toetajatele ja auhindade väljapanijatele! Lahke toetus lisas päevale sära. Meil on
hea meel, et õpingutele pühendunud lapsed
said vääriliselt hinnatud. Noorte muusikute
lõpulaud kaeti tänu Otepää Lihatööstus Edgarile ja tema lahkele perenaisele Maie Niidule.
Suur tänu abi eest toitlustamisel ka Eve
Koserile ja Kalju Saaremäele. AUHINNAD
panid välja Otepää Snowtubing, Pühajärve
Puhkekodu AS, Hermani pubi.
Suur tänu Valgamaa Omavalitsuste Liidule,
Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupile. Täname kõiki õpetajaid, juhendajaid, lapsevanemaid ning õpilasi kes on leidnud tee
muusika juurde.
LII PETERSON, Otepää Muusikakool

Otepää ja Valgamaa kolmel turismimessil

O

tepää ja Valgamaa on olnud esindatud
16.-19. jaanuaril Helsingis Matkamessil, 7.-9. veebruaril Riias Balttouril ning
14.-16. veebruaril Tallinnas toimunud rahvusvahelisel turismimessil Tourest.
Tourestil olid esmakordselt Lõuna-Eesti
maakonnad esindatud ühise messipinnaga,
mille kujunduskontseptsioonis kasutati National Geographicu kollaste akende elemente, et
rõhutada regiooni erinevaid avastamist väärt
paikasid. Projekt „Elu kahe maailma piiril“
jutustab lugusid põnevatest paikadest ja inimestest Lõuna-Eestis ning toob messipinnale
kokku avastamist väärt paigad ja turismiteenuste pakkujad kogu Lõuna-Eestist.
Tourestil allkirjastati koostööleping SA
Lõuna-Eesti Turism ja Pihkva Oblastivalitsuse
Turismiinfokeskuse vahel. Algatus teha koostööd tuli Pihkvast, koostöölepingu eesmärk on
tõhustada turismialast koostööd ja infovahetust Lõuna-Eesti regiooni ja Pihkva oblasti
vahel. Koostöölepingule kirjutasid alla SA
Lõuna-Eesti Turism juhataja Ulla-Maia
Timmo ja Pihkva Oblastivalitsuse Turismiinfokeskuse direktor Jana Nassar. SA Otepää
Turismi juhataja Ene Reedi sõnul annab sõlmitud leping võimaluse edastada informatsiooni Otepää kohta, sest venelaste huvi Eesti
ja Otepää kohta on suur, kuid senini on infovahetus olnud väga vähene ning ainult internetipõhine.
Samuti tutvustati nii ajakirjanikele, teistele turismiarendajatele kui ka külastajatele
Lõuna-Eesti ja National Geographic Eesti
koostööprojekti “Elu kahe maailma piiril”
ning avati Lõuna-Eesti kultuuri- ja ajaloomarsruut.
Otepää ja Valgamaa pakkusid messil olijatele võimalust saada endale läbi kollase akna
pildistatud postkaart, millega saab külastada
tasuta järgmisi turismiobjekte: Valga Militaarteemapark, Rahvusvaheline Valga Militaara-

LUGEJA KÜSIB

Head Otepää Teataja lugejad!
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.

jaloofestival, Sangaste
loss, Barclay de Tolly
Mausoleum, Otepää
Talispordimuuseum.
Samuti oli külastajate
hulgas väga populaarne
loterii, auhinnad olid
välja pannud kohalikud
ettevõtjad. Peaauhindadeks oli Romantika
pakett Taagepera lossis
ning perepuhkus Karupesa hotellis, samuti oli
auhindu nii Pühajärve
Spalt kui teistelt Valgamaa ettevõtetelt.
“Valgamaa loteriid
peeti messi üheks atraktiivsemaks, sest auhinnad olid head ning see
tõi külastajad meie pinnale. See oli hea võimalus inimestega rääkida ning neid Otepääle
ja Lõuna-Eestisse kutsuda” sõnas Ene Reedi
urismimessil tutvustasid Otepää ning
Valgamaa piirkonda Otepää Turismiinfokeskuse, Valgamaa Arenguagentuuri,
Tehvandi Spordikeskuse töötajad. Oma tegevustega tekitasid elavat huvi Sangaste Rukkiküla, Valga Isamaalise Kasvatuse Püsiekspositsioon ja kiirkaerahelveste tootja Helen, kes valmistas ja pakkus kohalikust toorainest tehtud
putru. Eraldi messiboksiga oli Touresti messil
Pühajärve Spa ja Puhkekeskus.
“Külastajate huvi Lõuna-Eesti vastu on suur,
Otepääd teatakse ning siin käiakse, Tourestil
oli väga hea ja lihtne inimesi kutsuda tutvuma
kollaste akende marsruudiga, sest külastajat
huvitab alati see, mida ta lisaks ööbimisele
veel põnevat teha saab. Helsingi Matkamessil
tunti väga suurt huvi Otepää golfi vastu ning
igal pool küsiti konkreetseid messipakkumisi
ja pakette.

T

Millal hakatakse korda
tegema peateid Otepää
linnas uuel surnuaial?
Otepää linna uut surnuaeda haldab ja teeb
seal heakorratöid EELK Otepää Maarja
kogudus.
Koguduse nõukogu esimehe Jaan Uibo
sõnul alustatakse peateede korrastamisega
tänavu kevadel. Peavärava juures olev teelõik
peaks osaliselt korda saama augustis.
Kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

23. veebruaril kell 15.00
Otepää Gümnaasiumi saalis
vabariigi aastapäevale pühendatud kontsert. Esineb
ETV tütarlaste koor A.Saluveeri juhatamisel. Otepää valla
Aukodaniku tunnustamine. Külas Moldova rahvatantsurühm
„Moştenitorii“.
Kontsert on tasuta!

Kohvik-restoranis l.u.m.i
26. veebruaril kell 19.00 Õhtu prantsuse muusikaga. Geraldine
Casanova - (sopran, Prantsusmaa), Jaak Lutsoja - (akordion).
Korraldab Otepää Kultuurikeskus koostöös Pille Lille Muusikute fondi
ja l.u.m.i kohvikuga. Sissepääs tasuta.

7. märtsil kell 19.00 Kekkose suusasõit 50. Mälestusõhtu
Soome presidendi Urho Kaleva Kekkose suusasõidust. Õhtut
juhib suusaharrastaja Veikko Täär. Oodatud on kõik huvilised,
mikrofon on avatud meenutusteks. Soovi korral võib eelnevalt
registreeruda või küsida infot tel. 5303 3036 Sirje Ginter. Sissepääs
tasuta!

Reaalainete nädal Pühajärve Põhikoolis
3.-7. veebruarini toimus meie koolis 9. klassi ja õpetaja Karini
eestvedamisel reaalainenädal. Loosisime meeskonnad 1.-4.
klassini ja 5.-8. klassini, mõlemasse sai kuus võistkonda ning
kapteniteks neljandikud või kaheksandikud.
Tegevusi planeerisime nii tundi kui vahetundi – pranglimine, nuputamine, ristsõna, arvutimäng, sudoku, anagrammid,
segipaisatud laused vm. Erilised olid viie aine “Eesti mängu”
stiilis mälumäng ning liikumismäng, liikumine+korratabel,
matemaatilised mängud tahvelarvutitel, keemilistest elementidest sõnade moodustamine.
Suurematest kogusid rohkem punkte Hanna Liisi, Liisi ja
Kareli võistkonnad ning väiksematest Sofia, Liisa Mari ja
Elisabethi võistkonnad. 9. klass sai jälle kogemuse võrra rikkamaks – pole sugugi kerge välja mõelda ja edukalt läbi viia
teisi aktiviseerivaid tegevusi, eriti vahetunni ajal.
Ainenädal oli vahva ja tegus. Täname kõiki huvilisi!
9. klass ja õpetaja KARIN JÄRV

Karupesa Team võitis 14 medalit
8. veebrauril toimus Albus Valgehobusemäe suusakeskuses
ETV-Swedbank noortesarja III etapp. Võisteldi klassikatehnikas ja kavas olid lühikesed sprindidistantsid. Kokku osales
sprindi etapil üle 500 noorsportlase.
Otepää suusaklubi Karupesa Team võitis kokku 14 medalit,
3 võiduga oldi seekord edukaim suusaklubi. Etapivõidu said:
M12 vanuseklassis Steve Vahi, N14 Teiloora Ojaste ja M20
Andreas Veerpalu.
Auhinnalistele kohtadele tulid: M11 Ivar Vsivtsev, M12
Anders Veerpalu, N12 Kertu Kork, N13 Kerstin Ojavee ja Marit Maribel Pulles, M13 Albert Unn, M15 Mart Vsivtsev, N15
Aleksandria Mironjuk, N16 Mariel Merlii Pulles, N18 Katrina
Ojavee ja M20 Siim Lehismets.
TANEL OJASTE

Otepää Turismiinfokeskuse juhataja Ene
Reedi ja turismiinfokonsultant Lea Ilp.
Selge on, et inimesed ootavad lihtsaid ja
arusaadavaid turismitooteid ning on neid
valmis ka kohapeal ostma. See ongi suund,
millega edaspidi messidele minnes arvestada
tuleb ning mida saame koostöös ettevõtetega
ka ettevalmistada.” ütles Ene Reedi.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Muusikakooli pere
tänab meie kooli vilistlast Kerttily Golubevat,
kes kinkis muusikakoolile klaveri.
See annab meile suurepärase võimaluse mängida
klaveriansmbleid kahel klaveril.

Tähelepanu koeraomanikud!
Palume teil hoida oma lemmikloomad kodus tarastatult ning
jalutama minnes rihma otsas suukorvistatult, et mitte häirida
teiste kodanike heaolu ning turvalisust.
Arvestagem kaaskodanikega!
Otepää Vallavalitsus

Lille Tali – 60
13. veebruaril tähistas oma 60. sünnipäeva tulihingeline rahvamuusik
Lille Tali. Ta on lapsest saadik tegelenud rahvamuusikaga ning juhendanud erinevaid orkestreid juba ajast, mil oli kõigest 19aastane.
Lille vanemate asutatud Raidsalude suguvõsaorkester Pillipuu oli
esimene orkester, mille eestvedamise ta enda õlule võttis. Seda juhendab ja juhib tänaseni. Pillipuu on pärjatud mitmete auhindadega
ning sellest südamlikust suguvõsaorkestrist on vändatud ka kaks
dokumentaalfilmi.
Otepääle elama asudes osales Lille kahes rahvatantsurühmas,
naisansamblis ja 1986. aastast on juhendanud Otepää Keskkoolis
rahvamuusikaringi. 1996. a moodustas laste rahvamuusikaorkestri
Karupojad, mis tegutseb tänaseni.
Lille Tali on juhendanud ka eakate kapelli ja naisansamblit. Ta korraldas Otepää Kultuurikeskuses pikka aega sariüritust „Laulame neid
laule jälle“, kus kokkutulnud said laulda vanu ja uuemaid rahvalaule.
Lille Tali on korraldanud koos tütarde Merle Soonbergi ja Margit
Taliga rahvamuusikafestivali Karupoja Trall ja vabariiklikku pere- ja
suguvõsaorkestrite kokkutulekut „Perepill“, kus on olnud väga palju osalejaid üle kogu Eesti. Praegu korraldab ta koos tütar Merlega pärimusmuusikalaagreid Ida-Virumaa koolinoortest muusikutega.
Lille laulab siiani naiskooris ning mängib ise mitut pilli. Lille kõige suurem soov on see, et tänapäeva
noorte pealekasv saaks osa sellest suurepärasest kultuurist, mille esivanemad on meile jätnud.
Eesti Rahvatantsu ja Rahvamuusika Selts autasustas Lille Talit elutöö kuldmärgiga.
MERLE, MARGIT ja “Karupojad”
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
5.02.2014 korraldati:
Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise
kestusega 6.02.14 – 31.12.17, kuna taotleja omab lapselapsega ühist kogumismahuti kasutajate vahelist lepingut.
Väljastati Tarmo Märssile kasutusluba Neeruti külas
Lande kinnistule rajatud salvkaevule ja kirjalik nõusolek
samas majandushoone püstitamiseks.
Väljastati ehitusluba V.R-le Urmi külas Raigi kinnistul
asuva salvkaevu rekonstrueerimiseks.
Peeti võimalikuks Neeruti külas Tsura, Väike-Tsura ja
Pilna kinnistute katastriüksuste vaheliste piiride muutmist ning uuteks moodustatavateks katastriüksusteks
jääb Tsura – 195,25 ha, maatulundusmaa ja Tsuura – 18,90
ha, maatulundusmaa.
Määrati Urmi külas riigi omandisse jäetava vaba maa
Vaenola, ligikaudse pindalaga 1,33 ha sihtotstarbeks
maatulundusmaa.
Määrati Nõuni külas riigi omandisse jäetava vaba maa
Vahe, ligikaudse pindalaga 0,82 ha sihtotstarbeks maatulundusmaa.
Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest määrati kahe Soka-2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Soka-Jaani, kolme Soka-3 katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Peedu ja Rukkilille katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Väike-Rukkilille.
Kinnitati Neeruti külas endisel Ronni 11 maaüksusel
asuva väikeelamu (ehr 120691563) hindamise akt maksumusega 518 eurot.
Kinnitati Urmi külas endisel Vaenda 11 maaüksusel
asuva elamu (ehr 120541840) hindamise akt maksumusega 2419 eurot.
Määrati ühele lapsevanemale toetus lapse 1.aastaseks
saamisel summas 100 eurot, seitsmele majanduslikesse
raskustesse sattunud peredele ühekordne toetus kogusummas 140 eurot ja ühele lapsevanemale hüvitis lapsele
prillide ostuks 53,13 eurot.
Määrati neljaks aastaks Vapramäe-Vellavere-Vitipalu
Sihtasutuse nõukogu liikmeks vallavanem Terje
Korss.

Olete oodatud
8. märtsil algusega kell 20
Nõuni kultuurimajja
NAISTEPÄEVA PEOLE.
*esineb ansambel „Felix“

Esimene koht tunni projektile
„Do and play and learn“

Valga maakonna inglise keele õpetajate ainesektsioon kutsus 2.-9. klassi õpilasi osalema maakondlikul konkursil „Huvitav inglise keele tund“. Konkursi eesmärk oli propageerida inglise keele õpet,
julgustada õpilasi õpetajatele ideid jagama, et selgitada, mis on õpilaste arvates huvitav. Konkursile
tuli esitada vabas vormis inglise keele tunni projekt,
kus oli kirjeldatud vähemalt kolme tundi põnevaks
tegevat ja uuenduslikku tegevust koos selgitustega,
miks need tegevused õpilastele meeldivad ja kuidas
abistavad keele omandamist.
Enne tunnikava koostamist sai iga õpilane kirjutada lehele oma nägemuse teemal „Huvitav
inglise keele tund“ ja pakkuda ideid. Enamik tahtis
mängida Kuldvillakut. Õpilastele pakkusid huvi
laulud ja tantsimine koos Matt`iga youtube ja dreamenglish.com keskkonna õppevideode saatel, erinevad rollimängud, täringumängud ning kõikvõimalikud aktiivset liikumist nõudvad paaristööd või
rühmatööd.
Täringumängu “I love football“ koostasid
Magnus, Renaldo ja Kaidur. Poiste arvates on
rollimängud põnevad, kõik saavad rühmas olla ja
kedagi ei jäeta välja ning mängida on lõbus. Mängides saab korrata õpitut ja sõnad jäävad paremini
meelde.
Täringumäng “Let`s count to 9“ tegid Kevin,

Raiko ja Magnus. Poiste arvates saab selle mänguga
targaks, saab küsimustele vastata, arvata, mõelda ja
korrata lausete koostamist.
Youtube keskkonna lühiklippide tunnis kasutamine teeb tunni lõbusamaks, saab liikuda, jäljendada erinevaid tegevusi ja näeb kirjapilti ning kuuleb
hääldust (Magnus, Kaidur, Markus).
Veebipõhise “Kuldvillaku“ koostasid Marite,
Kadri, Eve ja Terle. Küsimused ja vastused trükkisid jeopardylabs.com lehele tublid tüdrukud Marite
ja Kadri. Tüdrukute arvates on mäng huvitav, ise
on lihtne valmis teha ja reisile minnes on vaja keelt
osata. Mängides jäävad küsimused ja vastused
paremini meelde. Kuldvillak on põnev ja populaarne telemäng, seepärast ta meeldib kolmanda
klassi õpilastele. Oma teadmisi saab kontrollida ja
mängida järgmisel lingil: jeopardylabs.com/play/
english-wow-3.
Maakondliku konkursi „Huvitav inglise keele
tund“ žürii hindas konkursitööde puhul nende
vastavust teemale, kvaliteeti ja originaalsust. 2.-3.
klasside arvestuses said Palupera Põhikooli 3. klassi
õpilased oma tunniprojektiga „Do and play and
learn“ esimese koha.
Õnne ja edu meile! Koostöös peitub jõud!
3. klassi inglise keele õpetaja RELIKA KALBUS

*pilet 6 €.

Algas mälumänguturniir
Palupera valla karikale
31. jaanuari õhtul kogunes sõbralikku Nõuni kultuurimajja suur hulk mõttespordiaustajaid, et alustada
järjekordse mälumänguga. Peale Palupera valla
karika saavad parimad Valgamaa võistkonnad
maakonna meistrimedalid. Kohal oli 13 võistkonda,
nii vanad tuttavad mängijad kui ka uued tulijad.
Küsimuste koostamisel oli palju vaeva näinud
Dagamar Uibo ja Tõnu Talve, kes oli ka mängujuhiks. Punktitabelit pidas Artur Lõhmus. Kirglikust
heitlusest tulid võitjana välja Räpinast pärit Kuke
talu võistkond, järgnesid Tõrva, Otepää ja Puka
ees. Nemad juhivad ka praegu Valgamaa MVl. Ees
ootab veel kaks etappi.
Järgmine mälumäng Palupera valla karikale
toimub 28. veebruaril kell 19.00, ikka sealsamas
Nõunis. Tulge vaatama!
KALEV LÕHMUS

Tabel pärast 1. vooru

1.Kuke talu (Räpina)
2.Tõrva (Valgamaa 1.)
3.-4.Otepää (Valgamaa 2.-3.)
3.-4.Puka Valgamaa 2.-3.)
5. Kodijärve (Kambja vald)
6.Valga TBMM (Valgamaa 4.)
7.Tüki (Valgamaa 5.)
8.-9.Tartu vald
8.-9.Kaarli Suurfarm (Vara vald)
10.-11.Sangaste (Valgamaa 6.)
10.-11. Põlva
12.Cremex (Tartu)
13.Palupera ( Valgamaa 7.)

51
39
38
38
37
35
31
30
30
29
29
26
22

Üks küsimus: Rändajad ehk teekäiad on liikunud
siia-sinna läbi aegade. Vana eesti rahvapärimuse
järgi ei tohtinud teekäiale keelata kahte asja. Mida?
Vastus: juua ja saunaleili( sauna).

Palupera GLOBElased esinesid
teemapäeval Valgas
Kord kuus korraldab Valga Põhikool teemapäeva
kultuuri, keskkonna või muu huvitava valdkonna kohta. Osalesime Valga teemapäevadel juba
teist korda. Detsembris oli teemapäeva teemaks
„ Päikesesüsteem“ ja meie olime seal kuulajad.
Veebruaris toimunud teemapäeval „Kui päikest ei
näe“, mis toimus 13. veebruaril, olime juba ka esinejate seas.
Peaettekandega esines Tartu Ülikooli teadur
Marko Kaasik. Tema ettekandes said kuulajad
teada õhusaaste mõõtmisest difusioonkogujate
abil, milleks mõõdetakse, kuidas mõõdetakse ja
missugused on tulemused.
Järgnesid Palupera kooli õpilaste ettekanded.
Ettekannetega esinesid Andre Lõhmus, Karel
Objartel ja Janno Vähi (kõik 7. klassi õpilased),
juhendajaks matemaatika-füüsika õpetaja Arvet
Silk. Esimeses ettekandes rääkisime õhu saastatusest Palupera kooli ümbruses, eelkõige ammoniaagi sisaldusest õhus. Teiseks näitasime omatehtud
videot tahmamõõtmise komplekti kasutamise
kohta ja kolmandaks rääkisime tahmamõõtmiste
tulemustest kahel viimasel aastal.
Difusioonkogujate kogutud andmete ja tahmamõõtmiste tulemuste põhjal võime kinnitada, et
õhk Palupera kooli ümbruses on puhas, sest saastatuse näitajad on kordades väiksemad Eestis lubatud

Vasakult Andre Lõhmus, Janno Vähi ja Karel
Objartel.
piirnormidest.
Teemapäeva lõpetasid Valga Põhikooli õpilaste
ettekanded.
Meile meeldis teemapäeval osaleda, saime kuulda
teisi ettekandeid omandades neist uusi teadmisi ja
vajalikku esinemiskogemust.
ANDRE LÕHMUS
Palupera põhikooli 7. klassi õpilane

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.

PROJEKTID

Norra, Island ja
Liechtenstein toetavad
mitut Eesti mõisakooli
Kultuuriminister Urve Tiidus kinnitas Euroopa
Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismi
2009-2014 mõisakoolide programmi „Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“ komisjoni ettepanekul 300 000 euro ulatuses toetuseid kuuele Eesti mõisakoolile.
Kultuuriministeeriumi mõisakoolide programmijuhi Riin Alatalu sõnul esitati kokku
20 taotlust, millest esimeses voorus rahuldati
kuus. Palupera, Olustvere, Hiiu-Suuremõisa,
Rogosi, Koigi ja Pikavere mõisakoolide taotlused jäävad vahemikku 40 000 kuni 60 000
eurot.
Ülejäänud 370 000 euro jagamiseks otsustati
korraldada teine taotlusvoor, et võimaldada nii
praegustel kui ka potentsiaalselt uutel taotlejatel oma tegevused ja eelarve täpsemalt läbi
mõelda.
Euroopa Majanduspiirkonna doonorriikide
Norra, Islandi ja Liechtensteini programmi
„Mõisakoolid – säilitamine läbi kasutamise“
arendusprojektide toetusmeede on suunatud
mõisakoolide arendamiseks piirkonna tõmbekeskustena. Kui esimene taotlusvoor pakkus
raha hoonete restaureerimiseks, siis teine
on suunatud elu edendamisele mõisakoolide
ümber.
Doonorriigid eeldavad, et projektid aitavad
kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi teenuseid, luues uusi töökohti ning
tugevdades seeläbi nii konkreetse koha kui ka
mõisakoolide kui nähtuse identiteeti.
Toetuste eesmärk on parandada ka Eesti
koolide omavahelist koostööd ning edendada
rahvusvahelisi kontakte, seda ennekõike Norra
kogukondadega. Kokku läheb jagamisele 670
000 eurot.
Palupera Vallavalitsuse projekt ”Palupera
kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis” sai toetust 40144,99 eurot.

Seeniorite akadeemiad
Vapramäe Loodusmajas
Vapramäe Loodusmajas on alates 2013. a oktoobrist toimunud kord kuus kokkusaamised
seenioritele nimetuse all Seeniorite Loodusakadeemia. Seeniorite akadeemia idee sai alguse külastusest Konguta kooli, kus koolijuhi ja
personaliga arutledes tekkis mõte korraldada
lisaks laste loodusakadeemiale loodusteemaliste loengute sarja ka eakamatele.
Saime projekti läbiviimise jaoks toetuse Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste
Fondi ja Kodanikuühiskonna Sihtkapitalt. Kokku on osavõtjaid 25, neist 9 inimest on Nõo
vallast, 7 inimest Konguta vallast, Palupera
vallast 4 ja Rõngu vallast 5. Loodusakadeemiasse toob-viib ära seeniorid meie poolt tellitud
buss.
Praeguseks on kokkusaamisi toimunud
neljal korral, igal korral käivad loengut pidamas erinevad lektorid. Eelmisel kuul rääkis
Lõuna-Eesti Ökokeskuse juht Madli Zobel
sellest, kuidas vahetada kodukeemiat loodussõbralikemate toodete vastu. Proovisime vanu
tuntud äädika kasutamise võimalusi, juttu tuli
ka sooda kasutamisest, edasi tutvustas Madli
erinevaid ökotooteid.
Näha, katsuda ja kaasa sai võtta pesupähkleid, kuulsime nippe, kuidas pesupähklitega
pesta ja mida lisada, et pesu ilus valge oleks.
Proovisime eemaldada mustikaplekke sapiseebiga, mida peetakse ka heaks plekieemaldusvahendiks. Isegi sissekuivanud pleki puhul oli
muutust märgata.
Erinevaid tooteid oli täis terve laud, ning
mitmed vahendid sobisid kasutamiseks terves
majapidamises. Kuigi tooteid oli palju soovitati siiski mõelda tarbimise puhul kui kaugelt
on tooted toodud ning kas oleks mõistlikum
eelistada kodumaised vahendeid, kus transportimise, pakkimise jms peale kulub vähem
vahendeid.
Meil on hea meel, et Loodusmajas on hakanud käima aktiivne grupp, kes aktiivselt
arutlevad, räägivad enda kogemustest ning
on huvitatud, et seeniorite loodusakadeemia
saaks toimuma ka järgmisel aastal.
TRIINU PERTELS

21. veebruar 2014

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67217, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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Läheneb Eesti Vabariigi 96. sünnipäev

K

ui inimese elus saabuvad tähtpäevad, nagu
enda sünnipäev, lähedase sünnipäev või siis
ka oma koduvalla või riigi sünnipäev, liiguvad sageli mõtted ajaloos tagasi, ja üritad endale
lahti mõtestada toimunud sündmusi ning seda
kuhu ja miks me oleme nii kaugele jõudnud. Vähemalt minuga on see siiani nii olnud.
Ka selle Vabariigi aastapäeva eel leidsin end
selliste mõtete juurest.
Proovides hinnata, kuidas meil on läinud, on
olukord pisut ebatavaline. Vaadates tagasi, on ju
meie riigis viimasel ajal toimunud palju positiivseid arenguid. Oleme teostanud mitmeid olulisi
eesmärke nagu julgeoleku poolelt NATOsse jõudmine, Euroopa Liiduga liitumine, meie lapsed on

haridustaseme võrdlemisel Euroopa tipus, meie
majandusarengut on kiidetud ja nii edasi.
Teisest küljest aga kuuleme igapäevaselt häirivalt palju virisemist ja meie kohta on ju ütlemine,
et eestlase parim toit on teine eestlane.
Selle kohta sobiks ju see kuulus eestlaste ütlemine, et kas sellist Eestit me tahtsimegi? Mina
ei oska sellele küsimusele vastata. Aga arvan, et
meie riik on just nagu meie oma laps, kes on oma
vanemate moodi ja kelle mured ja rõõmud on tihti
meie enda tegemiste või tegemata jätmise tagajärg. Kui võrrelda arenguid jätkuvalt ühe inimese
kasvamisega, siis riigi kasvamisel tuleb sarnaselt
noorukiga sellesse piisavalt panustada ja investeerida, et hiljem saaks öelda, et see inimene või riik

AMETLIK INFO

on mulle või kogukonnale meelepärane ja hea
ning kindlustab meile parema homse.
Riigi arengutele mõtlemisel arvatakse sageli,
et riigi arendamise küsimused on Valitsuse ja Riigikogu asi, aga tegelikult saavad inimesed palju
ise ära teha ja riik saab ju alguse meist endist.
Soovin Puka valla inimestele ja kõigile eestlastele head Eesti Vabariigi 96. aastapäeva ning tahtmist oma riiki panustada nii üleriigilisel, kui kohalikul tasemel ja usku tulevikku. Küllap siis saame
ka nautida meelepäraseid tulemusi. Juba vana
põllumehetarkus ütleb, mida külvad, seda lõikad.
Parimat soovides
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Aakre lasteaia talvised tegemised
Ühel kenal veebruarikuu teisipäeval läksime lasteaialastega metsa loomadele süüa viima. Kuigi
sel talvel ei ole ilmaolud loomadele nii rasked kui
tavaliselt, on lastele ikka meeldinud metsa minna
just loomade abistamise mõttega. Siis nii me ka
tegime. Loodame, et loomadel on meie väikeste
andide üle hea meel. Väikesed loomasõbrad jäid
igatahes käiguga rahule.
Kuueaastane Ellen arvas metsaskäigust nii:
„Viisime loomadele toitu ja ise saime küpsist
ja teed. Me kõndisime, mina hästi ei jaksanud
kõndida, aga ajasin Heleriga juttu ja jõudsimegi
kohale. Andsime loomadele süüa. Mina andsin
porgandeid, leiba ja saia. Aleks andis põhku, noh,
neid viljakõrsi. Kaalikat ja valget kapsast jätsime
loomadele ka. Tagasi ma ei jaksanud kõndida,
aga ajasin jälle Heleriga juttu ja siis viimaks
jõudsime lasteaeda. Meeldis, et sain loomadele
toitu jätta.“
Sõbrapäeval oli ilus alustada lasteaias „Kiusamisest vabaks“ programmiga. Programmi

eesmärk on luua lasteaia laste vahel
üksteist arvestav ja kaasav suhe, kus
lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise
korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes ise seda ei suuda. Iga laps sai
väikese mängukaru, kes oleks lapsele
hea sõber ja kellega saab oma rõõmemuresid jagada.
Igal kevadel lõpetavad koolieelikud lasteaia ja sügisel lähevad kooli.
Loodame alati, et nad lasteaeda ära
ei unusta. Sõbrapäev on tore päev,
mil vanad sõbrad jälle kokku saavad.
Nüüdseks on esimese klassi laste 100
päeva koolis möödunud ja laste-aed kutsus nad
külla oma koolimuljeid jagama. Endised mängukaaslased Janet, Andres, Marko ja Sander on ju
sügisest saati koolilapsed. Nad rääkisid kõigest,
mis koolis toimub ja vastasid lasteaialaste küsimustele. Mida peaks harjutama, et koolis kergem
oleks? Rohkem kabet mängima, soovitas Janet.

Jätkatakse seniseid tegevusi jõulukaartide ja laada
korraldamise osas, osaletakse näitustega valla üritustel ja pakutakse võimalust käsitööga tegelemiseks ning soovijatel ka käsitöö ostmiseks.
Uudse tegevusena soovitakse oma käsitööd
pakkuda Puka laatadel ja turuplatsil ning suurematel käsitöölaatadel.
Eriti vahva ettepanek oli aga vallavalitusele see,
et MTÜ hakkab koostöös vallavalitsusega sellest
aastast kinkima kõikidele sündinud lastele ainulaadsed oma valmistatud tekid. Teki saab kätte
kohe sünni registreerimisel. Esimene tekk on ka
juba välja antud.
Tänan MTÜ Pritsumehe Marid aktiivseid naisi
nende soovi eest pakkuda osa oma tegutsemisrõõmust ka teistele. Usun, et selline tekk on ilus
mälestus, millel on ka praktiline väärtus.
Tänan Puka Vallavalitsuse nimel hea koostöö
eest!
Puka vallavanem HEIKKI KADAJA

Pärast ühiseid ringmänge ja lasteaialaste valmistatud punapeedi-šokolaadikoogi söömist, oli veel
aega „vanade“ mänguasjadega mängida.
„Tahaks ka lasteaeda,“ ohkas üks kolmanda
klassi laps hiljem kõigest sellest kuuldes. Tahaks
jah!
Aakre õpetajad

MTÜ Pritsumehe Marid juhatuse liige
Anne Perlov tekiga, mis mõeldud
uutele ilmakodanikele.

Aakre külaselts kutsub
4. märtsil kell 18

VASTLAÕHTULE
Tõrvikutega matk ja omatehtud laternate konkurss. Kogunemine Aakre rahvamaja juude.
Külaselts kostitab teega, Sina võta kaasa
piknikukorv.
Rahastab regionaalministri valitsemisala kohaliku
omaalgatuse programmi vahenditest.

13. veebruaril
Toimus Puka valla 2014. aasta eelarve esimene lugemine.
Kehtestati Puka valla munitsipaalomandis olevate eluja mitteeluruumide rendihinnad:
1)ruumides, mis on varustatud keskkütte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga 0,80 € /m², üldkasutavatavate ruumides (WC, koridor jne) 0,60 €/m²;
2)ruumides, kus puudub keskküte-, vee- ja kanalisatsioonisüsteem 0,40 €/m²; üldkasutavatavate ruumides (WC,
koridor jne) 0,35 €/m²;
Arutati Otepää Vallavolikogu pöördumist, milles paluti
toetada SA Otepää Turismi 2014. aastal 3000 kuni 4000
euroga. Puka vallavolikogu seisukoht: Puka valla eelarves
puuduvad selleks rahalised vahendid .

Puka Vallavalitsuses

Puka Vallavalitsus ja MTÜ Pritsumehe Marid sõlmisid koostööleppe
Jaanuari alguses pöördus Puka Vallavalitsuse poole MTÜ Pritsumehe Marid juhatuse liige
Anne Perlov ja leppis kokku aja kohtumiseks.
Jaanuari keskel kohtumine toimuski. Koosolekul osalesid MTÜ poolelt Anne Perlov ja Inga
Sarapik ning vallavalitsuse poolelt Heikki Kadaja
ja Helgi Pung. Arutati senist koostööd ja otsustati
sõlmida edasiseks tegevuseks koostöökokkulepe.
MTÜ Pritsmehe Marid on üks värskemaid
ühinguid vallas aga on jõudnud ennast juba heast
küljest näidata ja osalenud aktiivselt Puka valla
elus.
Möödunud aastal valmistas MTÜ jõulukaardid, mis tutvustasid meie valda ning käsitööd.
Aasta lõpus korraldati jõululaat Puka rahvamajas,
on pandud korduvalt üles oma liikmete käsitööde
näitus. MTÜ liikmed remontisid oma jõududega
ruumid, kus nad tegutsevad ja on kaasanud hulgaliselt käsitöö aktiviste ühist koostööd tegema.
Ka selleks aastaks on seltsil mitmed plaanid.

Puka Vallavolikogus

Puka rahvamajas

8. märtsil kell 20.00

NAISTEPÄEVA
PUHKEÕHTU

Maksti sünnitoetust ühele, matusetoetust kahele ja
toimetulekutoetust kolmele taotlejale; ühekordset toetust maksti veebruaris kuuele isikule kokku summas
232.-€.
Väljastati projekteerimistingimused: Eesti Energia
Võrguehitus AS-le 1) ehitusprojekti „Aakre AJ F2 pingeparandus, Aakre küla, Puka vald, Valgamaa, Nr. IL2021“
ehitusprojekti koostamiseks, milles nähakse ette Aakre
alajaama 0,4 kV fiidri F2 lõpuosa õhuliini demonteerimine vastavalt projekteerimisülesandele ja eskiisjoonisele. Aakre AJ F2 lõpuosa tarbijatele ehitatakse 15 kV
maakaabel ja paigaldatakse uus 15/0,4 kV komplektalajaam ning ehitatakse 0,4 kV maakaablid ja rekonstrueeritakse 0,4 kV õhuliine; 2) projekteerimisülesande
nr 20508 Kalmistu alajaama 0,4 kV fiider F2 kinnistu
kliendiprobleemi lahendamine, Komsi küla, Puka vald,
Valga maakond. Projektiga soovitakse rekonstrueerida
olemasolevaid tarbijaid toitev 0,4 kV õhuliin ja paigaldada
0,4 kV maakaabelliin.
Eestis peetakse sellel aastal XIX Bruno Junki mälestusvõistlused. Võistlus toimub 17. mail 2014. aastal
Valga linnas. Osa võtavad Eesti sportlased kui ka külalisvõistlejad Lätist, Leedust, Soomest, Rootsist, Venemaalt,
Poolast, Ukrainast, Valgevenest ja Austraaliast. Otsustati
toetada üritust 100.- euroga;
Otsustati toetada Mäesuusaklubi Väike Munamägi
tegevust treeningtegevuseks ja võistlustel käimiseks
100.-euro ulatuses, Puka vallast treenib seal Anna-Liisa
Kärson. 3-4 korda nädalas käib ta Kuutsemäel ja Väikesel
Munamäel treeningutel, osaleb võistlustel Eestis, Lätis
ja Soomes ja Fis-i võistlustel 2013. aastal parim tulemus
Eesti noorte MV Soomes Suomus I koht slaalomis, suurslaalomis ja ülisuurslaalomis.
Lihtmenetlusega riigihankele „Tööstuse tn puurkaevu
detailplaneeringu koostamine“ laekusid pkkumused viielt firmalt, edukaks tunnistati OÜ K&M Projektbüroo
(reg.kood 10171174) pakkumus kokku maksumusega
1428,00 eurot, kui hinna poolest kõige soodsaim ning
otsustati sõlmida nimetatud osaühinguga hankeleping
detailplaneeringu koostamiseks
Tunnistati kehtetuks lihthange „Puka valla üldplaneeringu ja KSH koostamine“.

Fotograaf Puka rahvamajas
reedel, 21. märtsil kell 10.
Võimalik lasta teha fotot iskuttõendavale dokumendile.
Kes soovib tellida fotograafi koju, palun teatada
vallavalitsusele 14. märtsiks telefonil 76 69412.
Palun jägige oma isikuttõendava dokumendi
kehtivusaega.

Tantsuks mängib ansambel ss&Anti.
Pääse esimesel tunnil 4 eurot,
hiljem 6 eurot.

Uus kultuuriaasta on alanud
Aasta algab taidlejatele alati eelmisel poolaastal õpitu kordamise ja maakondlike ning KaguEesti konkurssidega. Veebruaris toimus sõbrapäeva puhkeõhtu Aakre Rahvamajas ansambliga
Qvalda. Sõbrapäeval kogunesid ka maakonna eakad tantsurühmad Riidaja Kultuurimajas talvisele tantsupäevale.
Märtsis tähistame naistepäeva puhkeõhtuga Puka Rahvamajas. 15. märtsil kogunevad maakonna vokaalansamblid meie rahvamajas, et selgitada välja parimad, kes esindavad Valgamaad
6. aprillil toimuval Kagu-Eesti vokaalansamblite päeval Missos. 22. märtsil kutsub Roela Rahvamaja meie meesansambli külla, plaanis on koondada ühe mütsi alla kogu Eesti rahvamajade
meesansamblid. 29. märtsil on meesansambel külas Antslas, toimub seal ju neljandat korda korraldatud Kagu-Eesti meeste laulupäev. Hea, et see sündmus on saanud tuult tiibadesse, sest kui
meie mehed esimest korda selle päeva korraldasid, siis ei teadnud ju keegi, kas sellest saab asja,
aga näha, et sai, ja toimub see igal aastal kellelgi külas olles. Segakooridel on esimene ettelaulmine laulupeole pääsemiseks toimunud ja see läks hästi, jäänud veel aprillis hästi esineda ja pääse
ongi käes.
Tulemas on maakondlik tantsupidu ja laulupidu koos lätlastega. Toimub vallapäev ja kevadlaat.

Puka Rahvamajas
22. veebruaril kell 14.00
Vabariigi aastapäeva kontsert
Esinevad valla taidlejad.
Tasuta.

SÜNNID
Loore Mekk

22. jaanuaril
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www.sangaste.ee

Vaba Riik ja Vaba hing

AMETLIK INFO
Sangaste Vallavolikogus
12.02.2014
Võeti aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32 000 euro suuruse
laenulimiidiga arvelduslaen.
Kinnitati Lauküla külas asuva Karjalauda kinnistu müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 1970 euro suuruse
pakkumise teinud Laine Saaron.
Kinnitati Lauküla külas asuva Ansi kinnistu müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 6600 euro suuruse pakkumise teinud Kalle Kotka.
Kinnitati Lauküla külas asuva Looallika kinnistu müümiseks korraldatud enampakkumise võitjaks 1752 euro suuruse
pakkumise teinud Laine Saaron.
Kinnitati Lauküla külas asuva Kaose kinnistu müümiseks
korraldatud enampakkumise võitjaks 410 euro suuruse pakkumise teinud Kajar Lepik.

Sangaste Vallavalitsuses
Väljastati ehitusluba OÜle Kesa-Agro Lauküla külas Küüni
kinnistul asuva kaalukoja lammutamiseks.
Moodustati Sangaste valla haldusterritooriumil üks valimisjaoskond (valimisjaoskond nr 1) ning määrati hääletamisruumi asukohaks Sangaste vallamaja. Hääletamine väljaspool
elukohajärgset valimisjaoskonda toimub valimisjaoskonnas
nr 1. Valijad, kelle elukoha andmed on rahvastikuregistrisse
kantud Sangaste valla täpsusega, saavad hääletada valimisjaoskonnas nr 1.
Anti 2014. aastaks maamaksuvabastus ühele isikule summas 10 eurot.
Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
Nõustuti kaheksa maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi
reservmaana.
Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus viieteistkümnele
isikule kogusummas 1911,88 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus kaheteistkümnele
isikule kogusummas 1759,53 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus
ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale summas 15 eurot.
Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule kogusummas
374,71 eurot.
Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilaste sõidusoodustused kaheteistkümnele isikule kogusummas
272,95 eurot.
Määrati jaanuarikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale
isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale
isikule kogusummas 153,44 eurot.
Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 384
eurot.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus jaanuarikuu koolitoidu
kulude katmiseks kaheksateistkümnele Keeni Põhikooli pikapäevarühma õpilasele ja kolmele Keeni Põhikooli koolieelikute
ettevalmistusrühma õpilasele.
Määrati ühekordne sotsiaaltoetus üheteistkümnele isikule
kogusummas 488,16 eurot. Rahuldamata jäeti kahe isiku
avaldused.
Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude
katmiseks toetus kahele isikule kogusummas 90,39 eurot.
Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele
isikule.
Väljastati kolmele isikule puudega inimese sõiduki parkimiskaart.

Kohvikklubi
15. märtsil kell 21.00 Sangaste Seltsimajas.
Ans. ANMATINO
Piletid eelmüügist 10 eurot, kohapeal 12 eurot.
Laudade broneerimine ja piletite eelmüük:
Tel 5322 5365 (Raili)
5322 5069 (Laura)

Sõbrapäeval Keeni koolis
Sõbrapäeval korraldasime koolis tordikonkursi ja
sõbrajahi. Iga klass tõi omavalmistatud tordi. Näitusele
saabus igasuguseid torte: küll oli küpsise-, kohupiima-,
tarretisetorte. Aula oli magusat lõhna täis. Kui kõik tordid olid üle vaadatud ja võitjaks kuulutatud (kõik tordid
olid auhinda väärt!), toimus tordiloos. Iga osalenud tordimeistrite grupp sai loosiga tordi, mille võis auhinnana
ära süüa.
Sõbrajahil otsiti kooli kõige suuremaid sõpru. Kõik lapsed kirjutasid paberile selle inimese nime, keda ta peab
koolis kõige suuremaks sõbraks. Nii leiti meie koolist
seekord kuus õpilast, kelle nimi esines sildikestel kõige
rohkem. Neile ka vastavad kiidukirjad.
Sõbrapäev möödus rahulikult ja rõõmsalt. Oli väga
tore!
Keeni kooli 8. klass

Inimene on ühe Riigi püsimajäämise alustala!
Mida rohkem on inimeses humaanseid väärtusi,
seda inimnäolisem saab olema ka tema ümber
loodud Riik. Kandes endas orjalikkust ja ahnust,
anname selle mürgitilga ka Riigi vereringesse.
Kandes endas kodanikuuhkust oma Kodu,
Isamaa ja oma rahva üle, saame seda ühist uhkust
ka vastu. Tunda uhkust oma riigi, kodumaa ja
kodu üle ei tähenda arglikku vaoshoitust ahne ja
rumala juhtimise juures ning sinimustvalge lipuga
vehkiva lolluse ees. Uhkust tundma on võimeline
vaid julge, aral on vahel vaid helged hetked.
Mida julgem on riigi kodanik, seda vähem saab
loll võimu võtta. Kodanik ja riik on ühtne organism vaid siis, kui üks muretseb ja vastutab teise
eest võrdsel moel. Kui sokutame ise ahjupannile hobusepabulaid, ei saa loota, et meile riigiahjus vastlakuklid küpsevad. Kui tahame paremat
saada, peame ka paremini andma õppima.
Eesti riik on meie endi loodud kodu ja nii
tuleb seda ka võtta. Meie riik on meie nägu ja
nii näevad seda ka meie lapsed. Kõik asjad on ju
omavahel seoses. Me kirume valjul häälel, et me
palgad on väiksed ning ettevõtja ja riik ahned.
Õigusega kirumegi, ... aga kas me ikka ise
sellest nõiaringist väljasaamiseks näiteks oleme
ka valmis Eesti toodangu eest enam maksma.
Või siis ihnusest üle saades remondimehele
tema töö eest ametlikult õiglast hinda maksma?!
Tööandjalt printeripaberit varastades või töökohal polte-mutreid tasku pistes on meie tööturueetiline väärtus madalam kui miinimumpalk. Sest

meile ei saa loota. Meie aga tahaks oma riigile
loota ja eks see meie oma riik loodab ka meile.
Ma tahan tänasel aastapäeval kummardada
siinse ettevõtja ja põllumehe poole, sest suur osa
iseseisvuse tagatistest on ettevõtja kätes. Läheb
tal hästi, läheb meil ja riigil ka!
Ma tahan kummarduda ka laste ja nende vanemate ees, sest just nemad taastoodavad Eesti
Riiki, eesti meelt ja eesti keelt! Seda praegu
rumalalt-ebaõiglaselt vähe väärtustava ühiskonna kiuste.
Mu kummardus läheb ka selle riigi loojatele
ning kaitsjatele lahinguväljal. Kõikides sõdades
võidelnud Eesti inimene on selle kestvuse keti
tugevaim lüli. Kaitseliit ja armee nende jätkajatene olgu austatud ja kutsutud!
Ma kummardan veel sügavalt kõigi siiajäänud
ja siiatulnud inimeste poole, sest tänu meile ongi
riik ja rahvas alles ja olemas. Just meile on meie
riiki enim vaja. Rotte on peaaegu igas aidas alati,
kuid neid on aidast alati võimalik ka välja ajada.
Tähtis, et ait on olemas!
Head kaaskondlased! Soovin meile, teile ja
neile, kes me sõbrad on, õnne vabariigi verstaposti juures! Soovin vabariigi kestmist vaba inimese
läbi ja tema toel! Soovin meile oskust end ja oma
riiki hoida nii, et meie lastel oleks alati koht, kuhu
tulla ja kus olla!
Elagu Vaba Riik ja tõstkem see pits peenikest
riigiviina ja haarakem se kiluvõileib!
KAIDO TAMBERG

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas
2013. aastal
Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud kõigile neile,
kellele arvud huvi pakuvad. Seejuures lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust elanikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri andmeid mõjutab näiteks see, kas mujale
kolinud inimene ka riigile oma elukohavahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on oma dokumendid
õigeaegselt pikendanud (kui ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt registri arhiivi).

Soodustusega lastelaagrikohad Sangaste valla lastele 2014. aasta suvel
2014. aastal on võimalik Sangaste valla lastel
taotleda nn. soodustuusikuid Põlvamaal asuvasse Valgemetsa Noortelaagrisse. Meile on
eraldatud 4 kohta 6.07-13.07.2014 toimuvasse
vahetusse. Tuusiku hind on 68,80 eurot (täishind
152 eurot) ning oodatud on kuni 16aastased
lapsed
Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga. Perel lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse
ja tagasi ning lapse taskuraha. Täiendavat infot
laagri kohta saab internetist aadressilt http://
www.valgemetsa.ee/.
Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata,
palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha
saamiseks hiljemalt 31. märtsiks. Juhul, kui selleks ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad kohad jagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldusi on rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus
valiku ja annab lapsevanematele otsusest teada
hiljemalt 21. aprilliks.
Avaldusse palume märkida avalduse kirjutaja
nimi ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel
telefoninumber) ning andmed lapse kohta, kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi, vanus,
kool ja klass). Avalduse alla kirjutada esitamise
kuupäev ja avaldaja allkiri.
Juhul, kui taotlete laagritasu maksmiseks
vallavalitsuse toetust, tuleb avaldusele lisada ka
andmed pere sissetuleku kohta.
sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Kuldre ja Keeni kooli
sõpruskohtumine

Elanike arvu muutused
2013. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv 13 inimese võrra, nagu allolevast tabelist näha, siis kokkuvõttes ainult naiste arvelt.
Elanike arv suurenes 2013. aastal 63 inimese võrra, kellest 50 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul
sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt (8 inimest), Otepäält (7 inimest) ja mujalt Valgamaalt (8 inimest) ning välismaalt (7 inimest, kellest 3 naases Soomest).
Tartust ja Tartumaalt tuli 6 isikut ning Võrumaalt 3 inimest. Aasta jooksul sündis 6 poissi (Hans Gustav,
Henri, Robin, Wille, Huubert ja Siim) ning 7 tüdrukut (Emma-Liis, Marianne, Perit, Victoria, Getly,
Lisette, Ketriin). Sündinud lastest 5 olid ema esimesed lapsed.
2013. aastal vähenes elanike arv 81 inimese võrra, neist 15 inimest suri (sh 7 meest ja 8 naist; kõik
vanaduspensioni eas), 66 kolisid mujale elama. Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 12 inimest, Tartu linna
lahkus 6 inimest ja maakonda 4; Valga linna 10, Otepääle ja mujale Valgamaale 14 inimest. Soomes
registreeris oma elukoha 7, mujal välismaal 6 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd
ametlikult Soomes elama 40 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad või
oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajaks oli Tiidu küla, juurde tuli inimesi Sangaste
alevikku. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. Vaalu ja Pringi küla elanike muutus tuleneb eelkõige nendevahelise piiri täpsustamisest.

Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa
Küla
Keeni küla
Sangaste alevik
Tiidu küla
Lauküla
Restu küla
Lossiküla
Ädu küla
Kurevere
Sarapuu
Mäeküla
Pringi küla
Vaalu küla
Risttee küla
Mägiste küla

KOKKU
Sh. mehi
naisi

01.01.03 01.01.05 01.01.07 1.01.09 1.01.11 1.01.13 1.01.14 Vahe
385
364
340
321
331
304
303
-1
251
250
239
241
217
205
213
+8
148
151
152
157
149
161
151
-10
142
128
132
126
115
116
110
-6
110
108
108
104
109
101
98
-3
100
90
71
69
75
74
75
+1
73
67
66
63
74
85
85
0
80
65
70
66
71
71
69
-2
75
65
56
53
48
45
46
+1
58
65
69
61
57
57
55
-2
54
55
53
53
47
44
37
-7
44
44
43
39
37
38
44
+6
37
43
40
41
43
40
41
+1
27
31
28
26
23
18
19
+1

1584

791
793

1526

783
743

1467

745
722

1420

732
688

1396

713
683

1359

693
666

1346

693
653

-13

0
-13

sotsiaalinspektor PILLE SIKK

Spordist Keeni koolis
Meie koolis on juba mitu aastat tegeletud õpetaja
Riho Lehiste eestvedamisel judoga, selles vallas
on saavutatud ka üsna märkimisväärseid tulemusi. On osa võetud mitmetest võistlustest ja saavutatud väga häid kohti.
7. veebruaril toimus Keeni koolis judoõhtu, et
tutvustada valdkonda laiemale publikule. Kohale
olid tulnud oma ala parimad ja andsid vahva
demonstratsioonesinemise. Üritus oli väga tore ja
meeleolukas.
11. veebruaril võtsid meie kooli 8.-9. klasside
korvpallipoisid osa Pukas toiminud maakondli-

kest korvpallivõistlustest. Anti võimsad lahingud
Tõrva ja Otepää meeskondadele ning võideti
maakonnas esikoht.

13. veebruaril, päev enne sõbrapäeva, toimus
kahe kooli sõpruskohtumine. Suurepärase ürituse toimumisele aitasid kaasa mõlema kooli õpilased, õpetajad, lapsevanemad ning Sangaste
Seltsimaja.
Üritus algas avasõnadega mõlema kooli direktori poolt. Toimus sõbralik tutvumismäng,
milles tuvastati ja õpiti kõrvalseisvate isikute
nimesid. Kasutades liikuva palli ja muusika abi,
järgnes jagunemine kahte meeskonda ning siis
algas mälumäng “Me armastame Eestit”. Ajusid
sai ragistada erinevates valdkondades: alati loodusainetega ja lõpetati muusikaküsimustega.
Peamurdmisele järgnes disko, mis õiged tuurid
võttis sisse just enne lahkumist.
Uusi kogemusi said nii korraldajad kui ka osavõtjad.
Kohtume järgmisel ettevõtmisel!
Kuldre kooli õpetaja MARIETTA LÕO
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KUULUTUSED

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Ohtlike puude raie & puude hooldustööd. 56 866 157

OMANIKU JÄRELVALVE

Ostan korteri Otepääl, 12000 eur, tel
5036037

EhitusEST OÜ
Ehitus-remonttööd. 5353 5160

506 7848

Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu 51978500

ehitusest@gmail.com

Müüa kuivad küttepuud. Tel. 7654
253
Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Tel. 5117109
Puurkaevude puurimine ja puhastamine. Vee- ja kanalisatsioonitorustike, septikute, süvaveepumpade müük ja paigaldus. 5021279,
www.puurkaevumeistrid.ee
Rebase talu puukool pakub
Kevadine viljapuu lõikus
Istikute ettetellimine ja müük
Haljastuse kujundamine
tel. 5286605 Ahti Tiirmaa
www.rebasetalu.net

TEADAANNE!

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

Otepääl,

Info tel: +372 505 0375
e-post: info@mapomets.ee
www.mapomets.ee

PÜHAJÄRVE TEE 2

kaupluses

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!

„ANNI BUTIIK“

ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

on müügil lai valik
SEEMNEID
aiapidajatele.
Avatud
E-R 9-18 ja L 9-16.

Sihva külaselts ootab Teid

7. märtsil kell 19.00
Pühajärve põhikooli

TANTSUÕHTULE.
Pilet 19.00-20.00 2 eurot,
hiljem 3 eurot.
Tantsuks mängib K-2

Soovime kõigile
head Eesti
Vabariigi sünnipäeva!
Otepää
IRL

Tel: 76 55 423

Õnnitleme ja täname

ostjaskonda, koostööpartnereid ja töötajaid
Eesti Vabariigi 96. aastapäeval.
Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

27. veebruaril kell 18.00 toimub MTÜ Pilkuse Külaselts üldkoosolek.
Päevakord:
1.Arengukava muutmine ja vastuvõtmine
2.MTÜ Põhikirja muutmine
3.Juhatuse liikmete valimine
4.Aastaplaani koostamine
Ootame rohket osavõttu.

Südamlik kaastunne omastele

OSKAR RAUDMETS
22.04.1932 - 16.02.2014

Tule Otepää valda
esindama!
Valgamaa valdade ja linnade talimängude finaalvõistlused toimuvad 15. märtsil Pühajärve Põhikoolis, Kääriku Spordikeskuse
suusaradadel ja kelgumäel.
Eelnevalt viiakse läbi murdmaasuusatamine 6. ja 11. märtsil
Käärikul, saalijalgpall 1. märtsil
Valga Spordihallis, märkesuusaorienteerumine 8. märtsil Käärikul või Madsal, turniiribridž ja
mälumäng 10. märtsil Valgas.
Palun teie abi Otepää valla
esindusvõistkondade komplekteerimisel.
Võistluste juhend www.valgamaasl.ee
Osalemissoovist koos isikuandmetega palun teavitada – harald.
laidre@otepaa.ee, info tel. 58
865315.

Ühinenud Metsaomanike MTÜ
on oma liikmete ja kõikide lähipiirkonna metsaomanike paremaks
teenindamiseks avanud kontori
nüüd ka Otepää vallamajas.
Eesti ühe suurima metsaühistu
eesmärk on pakkuda metsaomanikele esmast nõustamisteenust,
kvaliteetset ja professionaalset abi
toetuste taotlemisel ning raiete
korraldamisel ja puidu ühismüügil.
Kaja Papagoi ja Ray Raiesmaa
võtavad metsaomanikke vastu
kolmapäeviti ruumis 315. Külastada võib meid ka teistel päevadel. Palume aeg eelnevalt kokku
leppida telefonidel 53058890 või
5180964.

AINO LÜÜTSEP

02.02.1928 - 30.01.2014

AINO OJA
kaotuse puhul.
Vana-Otepää külarahvas

AINO OJA

16.05.1931 - 02.02.2014

Mälestame kauaaegset Otepää
Invaühingu esimeest ja kunagist
Otepää Vallavolikogu liiget

EINO SAART.
Südamlik kaastunne omastele.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus
Mälestame armast klassijuhatajat

ELVEERA KIISLERIT
Endised õpilased Liina, Anu, Sale
ja Ly.

ELVEERA KIISLERI
surma puhul.
Naabrid A.Kikkas, A.Treial, E.Koidu,
E.Susi

Südamlik kaastunne Üllele ja
Marekile kalli venna ja onu

ÜLO KARUSE
kaotuse puhul.

Me päevi igavikku kannab ajatiib,
tal alati on olnud rutt,
ta hetki häid ja halbu kaasa
valimata viib,
jääb mälestus möödunust
kui muinasjutt.

Teatame kurbusega, et lahkus kallis
sõber
Südamlik kaastunne
Toomas Kiislerile kalli abikaasa

Ei võta sõnad kaotusvalu,
ei kuivata nad pisaraid.

EINO SAAR

08.08.1938 - 18.02.2014
Ärasaatmine 23.02. kell 13 Otepää
leinamajas.
Südamlik kaastunne omastele.
Liia perega

Maive, Merike, Tiina, Õnne

Las küünlavalgus
mälestusi paitab
ja vaikselt kaotusvalu
leevendada aitab...

Avaldame sügavat kaastunnet
Elsale perega kalli ema, ämma,
vanaema ja vanavanaema

Nuustaku ühisturg ning Otepää Aianduse ja Mesinduse
Selts korraldavad
16. märtsil kell 10-12 Pilkuse külaseltsi majas

köögiviljakasvatuse koolituse.
Koolituse korraldaja Karl Mõts Nuustaku ühisturust ütles, et tarkuse
tunnid ongi mõeldud aiatöö tegijatele, täpsemini köögiviljakasvatajatele.
Aiapidajatele tuleb tarkuseteri jagama ning küsimustele vastama
Räpina Aianduskooli õppejõud. Oodatud on kõik aiandushuvilised,
osalustasu on 2 eurot.
Täiendav info: Karl Mõts, 508 9416

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda

toateenija-koristajat,
Avaldus ja CV esitada hiljemalt 02.03.2014
aadressil Nüpli k., 67408 Otepää vald
või ylle@tehvandi.ee
Täiendav info www.tehvandi.ee ja telefonil 76 69 550.

Südamlik kaastunne Tiinale perega
kalli ema

ALEKSANDRA ZIRKI

AINO OJA

surma puhul.

surma puhul kõigile
tema lähedastele.

Marika ja Maila

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda,
kuni viimaks rahuranda
lõppes Sinu rännutee.

Mälestame Otepää Invaühingu
asutajat ja kauaaegset juhti

EINO SAART.
Avaldame kaastunnet lähedastele.
Otepää Invaühingu liikmed

Päike paitagu su kalmu,
kuu ja tähed valvaku...

Siiras kaastunne Üllele ja Marekile
kalli venna ja onu

ÜLO KARUSE

LINDA KONDI

kaotuse puhul.

MTÜ Tantsuklubi Mathilde

Töökaaslased Ivi,Meelis,Alari,Leili
ja Tiina.

kaotuse puhul.

Avaldame siirast kaastunnet naabriproua ja heatahtliku kliendi

Mõnikord seisatab hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Südamlik kaastunne Üllele ja
Marekile kalli venna ja onu

ÜLO KARUSE
kaotuse puhul.
Otepää Konsum ja
Kaubakeskuse II k.

Ülle!
Ära nuta, kui see on lõppenud,
mõtle sellele, et see on olnud.

Tunneme kaasa

VENNA
kaotuse puhul.
Luule, Liivia, Ülo, Maire, Rain

MITMESUGUST

8
Neljapäeval, 27. veebruaril algusega kell 18 olete oodatud Otepää
looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää)

loodusõhtule

“ALAM-PEDJA LUGU JA LUMM” – ARNE ADER.

Palupõhja luht Alam-Pedja looduskaitsealal.
Foto: Arne Ader.
Veebruari saab meie suurim kaitseala 20aastaseks. Loodusemehe
Arne Aderi vahendusel kogeme mälupilte, slaide ja digipilte AlamPedjalt aastatest 1983-2013.
Arne Ader: „Armusin Alam-Pedjasse kümmekond aastat enne
kaitseala sündi. Siis kutsuti seda paika Laeva sooks. Üliõpilaspõlves
sai võimalust mööda põgenetud sohu – mõnikord isegi nädalateks.
Elasime väikese sõpruskonnaga Rehessaare metsavahitalus keset
Laeva sood. Tol perioodil tehtud loodusvaatlused olid muuhulgas
olulised kaitseala sünniloos. Ja veelgi olulisem oli, et meie sõpruskonna ühest liikmest – Einarist – sai Alam-Pedja kaitseala ülesehitaja
ja esimene valitseja.”
Sissejuhatus Otepää Muusikakooli õpilastelt. Loodusõhtu on
tasuta. Korraldajaks Keskkonnaamet koostöös Otepää Muusikakooli ja Otepää Kultuurikeskusega, ürituse läbiviimist toetab SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus. Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialist, tel 518 6747, margit.
turb@keskkonnaamet.ee.

21. veebruar 2014

Euroopa saunamaratonil osales 700 saunalist
Viies Euroopa saunamaraton toimus 2.
veebruaril Otepääl. Saunamaratoni stardis
oli 170 võistkonda, osales ligi 700 saunalist.
Saunamaratonil osales rohkearvuliselt välisvõistkondi – külalisi oli Saksamaalt, Hispaaniast, Prantsusmaalt, Lätist, Venemaalt, Rootsist, Norrast, jne. Võistles ka USA saatkonna
meeskond eesotsas saadiku Jeffrey Leviniga.
Esikoha pälvis meeste võistkond „Reeliikvia“
ajaga 2 tundi ja 29 minutit. Teise koha said
eelmise aasta võitjad „Lämma naasõ“ (2:32) ja
kolmanda võistkond „Lusikas“ (2:36).
Saunamaratonil tuli 4liikmelistel võistkondadel läbida 22 erinevat sauna, 7 jääauku ja 8
kümblustünni. Välja jagati kolm esikohta kiirematele ning hulgaliselt muid auhindu. Auhinnad olid Otepää piirkonna saunaomanikelt.
Võistlejate lemmiksauna tiitli sai juba legendaarseks muutunud Sokka suitsusaun, uustulnukana sai teise koha Otepää Golfi restoran
mr. Jakob ja kolmas oli Kunstimäe Puhkemaja.
Rahva lemmiksaunadele olid auhinnaks küttepuud Otepää vallalt.
„Tänan saunasid, kes osalesid Euroopa Saunamaratonil: Pühajärve SPA, Cantervilla loss,
Sokka Puhkekeskus, Veski saun, Zillisaun,
Kunstimäe Puhkemaja, Oti pubi koostöös Eco
Oiliga, Nuustaku Pubi, Bernhard SPA, Toomas
Pihelgase torusaun, Marguse Puhkekeskus,
Sangaste Rukkimaja, Argo Kredemanni haagissaun, Kääriku Spordikeskus, Nuustaku Rantso,
Sihva Torusaun, Hotell Karupesa, Andu Puhkekeskus, OÜ Stylewood ja Otepää Golfi restoran Mr. Jakob,“ ütles saunamaratoni peakorraldaja, Otepää valla kultuurijuht Sirje Ginter.
„Tänan saunaomanikke ja nende abilisi ning
kõiki vabatahtlikke, kes aitasid kaasa. Tänu ka
kõikidele osalejatele, kes heatujulise ja vapra

saunatamisega andsid oma panuse. Loodan, et
teie positiivne sõnum Otepääst aitab leida teed
tagasi ka muudel aegadel.“
Otepää vald tänas Sky Plussi võistkonda ja
kõiki välisvõistkondi. Euroopa saunamaratoni
korraldasid Otepää piirkonna saunaomanikud, Otepää Kultuurikeskus, Otepää Vallavalitsus. Toetasid kõik osalenud saunaomanikud,
Otepää vald ja Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.

Auhinnad parimatele
I koht – „Reeliikvia“– Stylewood OÜ kümblustünn.
II koht – „Lämma naasõ“ – Bernhard SPA külastus.
III koht – „Lusikas“– Andu Puhkekeskuse saunaõhtu.

Eriauhinnad
Parimad naised „Lämma Naasõ“ – Karupesa saun.
Saksa võistkond „Saunatiger“ – Kunstimäe sauna-

mütsid.
Võistkond Ruhnust „Higipõlised“ – Nuustaku Pubi
majutus.
Võistkond „Eesti naised“ – Kekkose saunaõhtu.
Võistkond „ARVO“, kes ei pääsenud kohtade puudusel maratonile – Kekkose saunaõhtu.
Võistkonnad „Sandid“, „Here for Beer“ ja „Kevadekuulutajad“ – Pühajärve SPA auhinnad.
Võistkonnad „Saunic Boom“ ja „Bowtec“ – Metsatu
talu auhind.
Võistkond „Kaimi saun“ – Cantervilla Lossi SPA
auhind.
Võistkond Lusikas – Tartu “Vennad Ehitus” auhind.
Võistkond „Marimemmed“ – Lumi kohviku auhind.
Võistkond „Mooste M-id“ – Mr. Jakobi auhind.
Võistkond „Awesome“ – AAB Pharmaco saunatarbed.
Argo Kredemanni nimeta sauna auhind nimekonkursi
võitjale „Higipõlised ruhlased“. Saun kannab nüüdsest
Keristaru nime.
MONIKA OTROKOVA

Värske Otepää valla aukodanik – Maie Niit

V

ärske aukodaniku tiitel on läinud täpselt sinna, kuhu ta pidi minema – tegusale
Otepää valla ettevõtlust arendavale inimesele. Kes oleks veerand sajandit tagasi osanud unistada sellest, et kunagi saab Otepää elanik lausa oma
kodukohas tehtud vorsti leivale lõigata. Maie Niidu
loodud Edgari lihatööstus ja trahter annavad Otepääle tema näo. On igati tore, et just meie väikses
linnas elab inimene, kellele lähevad korda kogu piirkonna probleemid, kes mõtleb suurelt.
„Maie on tõeliselt soe inimene. Kuigi esmapilgul
ei paista see hingesoojus kohe välja, sest tema otsekohesus on mõneti ootamatu, kuid abist ei ütle ta
iialgi ära. Tänu talle on kohalikud üritused maitsvate suupistetega toetatud, aga Maie abiga on nii
mõnigi koduhoolitsusest ilma jäänud noor inimene
tõelisi eluväärtusi tundma õppinud,“ pole Otepää
Naisseltsi juhatuse liige Riita Aader Maie Niitu
iseloomustades sõnadega kitsi.

Olete varem valitud nii Otepää valla kui ka
vabariigi Aasta Emaks. Selle aunime teenib välja
igati silmapaistev pereema. Kuidas veedate aega
oma pere ja lastelastega?

Et saada paremat ülevaadet Otepää Aukodaniku
tiitli pälvinud isiku tegusast elust, uurisime tema
enda käest, milline inimene on Maie Niit.

Mis köidab värsket aukodanikku väljaspool
tööaega?

Teie juhitava ettevõtte toodang on tuntud ka väljaspool kodukohta. Mis on Edgari lihatööstuse
edu saladus?
Saladusi on ettevõttes vähe, aga edu tuleb püsivusest,
järjekindlast tööst ja kõigevägevama poolt antud
pisikesest õnnest. Õnnest, et meil töötab edule orienteeritud meeskond. ÕNN on seegi, et ma ei ole
ülearu ahne kõike endale tahtma. Aga oma inimeste
heaks tegutsedes võin ahne tunduda küll.

Missugune oli teie varasem seos Otepääga?
Miks otsustasite just siia lihatööstuse rajada?
Olen sündinud Puka vallas, minu vanemad puhkavad Otepää kalmistul ja tegin õigesti, et tulin Otepääle. Tol, 1990. aastal andis Otepää Linnavalitsus
eesotsas Jaanus Raidali ja Pühajärve Vallavalitsus
eesotsas Tõnis Kauriga mulle harukordse võimaluse ehitada lihatööstus. Anti vabadus (mis nõuab
ka vastutust) planeerida, läbi rääkida ja ehitada
tööstus, mille andsime käiku 7. aprillil 1992.
Tänaseks olen Otepääl olnud 24 aastat. Meie kõik
tegime vastastikuses usalduses õige otsuse, tööstus
annab koos tütarettevõttega tööd 45-50 inimesele.

Mis pakub teile siiani oma küllaltki suure ettevõtte juhtimises pinget ja rõõmu?
Ettevõtte juhil peavad kõik nägemise, haistmise ja
kuulmise-kompamise meeled ööpäev läbi olema

Pereema olen täies hiilguses, sest oma pere tegemistest olen terve elu osa saanud-võtnud. Aega
veedame Piiri-Kitse ja Kasemäe talus koos töötades,
ehitades, marjul käies ja aias askeldades. Ikka koos
laste ja lastelastega. Vanaema Maie on nõudlik,
abistav ja lähtub põhimõttest: „Mida valusam vits,
seda armsam laps.“
Lapselapsi on neli, kõik õpivad hästi ja väga hästi.
Suvel on tore vaadata, kui neli meest eluaastates 1244 katust panevad. Suur rõõm! Suurimat naudingut
pakub väimees Andres oma suvekodus grillipeol,
kui õuel 4-5 meest sporti teevad.
Reisimiseks-lõbutsemiseks jääb aega küll ja küll!
2013. aastal käisin pojatütrega Valgevenes.

valmis vastu võtma infot, seda oma firmas kasutama,
et aga areneda ja areneda. Kogu see tegevus hoiab
vaimu värske ja tegutsemistahte maksimumis.
Rõõmu teevad inimesed, kes on omandanud 23 erialast oskust, töötajate laste kasvamine, koolide
lõpetamised. 1990. a sündinud 23aastane noormees
töötab praegu meie firmas. Suur rahulolu ja rõõm
valdab südant, kui tuled Tallinnast ja vabrik töötab
täiel võimsusel, astud sisse ja kõik toimib.
Ülim rõõm on see, et suurfarmi hooned on 24
aasta vältel kohandatud meie firmale vajalikeks
tegevusteks, osa hooneid on lammutatud. Sisuliselt
oleme oma jõududega lammutanud nõukaaegsed
hooned ja asemele on kerkinud kaasaegse parima
tööstusmaastikuga ettevõte aastast 2011. Praegu
annab KIK lammutamiseks toetusi, meie tegime
omal jõul ja oma rahadega.

Nii mitmedki inimesed on arvanud, et just teie
vääriksite Otepää valla aukodaniku tiitlit. Miks
ikkagi just Maie Niit seda väärt on?
Arvan, et Otepää valla aukodaniku tiitlit väärivad
mitmed töökad vallainimesed. Sel aastal jõudis järg
lihtsalt Maie Niiduni, sest uus vallavolikogu otsustas
tunnustada ettevõtjat. Olen neile ülimalt tänulik,
sest endine reformierakondlik volikogu poleks seda
iial teinud. Meil on demokraatia!

Stressirohke juhi töö kõrvalt tahan ainult omaette
olla, kusagil nokitseda, lugeda huvitavaid populaarteaduslikke artikleid, juhtimisalast kirjandust, mesindust käsitlevat teavet.

Olete öelnud, et lihatööstuse nimi Edgar on
pandud omal ajal nö tegija mehe härra Savisaare järgi. Lisasite, et astroloogiaraamat soosis
sellist nimevalikut arengu tagamisena.
„Egdari nimi ei too suurt rikkust, aga areneb hästi“
− Usu või ära usu, aga nii on läinud!

Mida plaanite veel Edgaris ette võtta?
Kahel viimasel aastal juurutasime-ehitasime koos
Tartu Ülikooli teadlastega reoveesüsteemi. Kavas
on vanasse kaalukotta (nõukaaegne) ehitadakohendada ettevõttele vajalik töökoda. Lammutatud lauda territoorium ootab asfalteerimist.

Teie ettevõte toodab laias valikus imemaitsvaid
kondiitri- ja lihatooteid. Millised neist on teie isiklikud lemmikud?
Oleme hoidnud kindlat liini võimalikult puhtale
tootele (ei kanakontidele, ei mingitele säilitusainetele), seetõttu söön kõiki tooteid. Lemmikuteks on
verivorst, Sakste praevorst, viinerid, Ahju- ja Talusink, Peedu grillvorst, salaami. Kondiitritoodetest
eelistan lihatuid: hapupiimakook, sarvesaiakesed jt.

Kas värske tiitel kohustab teid tulevikus veel
millekski enamaks?
Aukodaniku tiitel kohustab kindlasti oma õlga alla
panema Otepää elu arengule. Kes teab, mis võimaluse ELU mulle annab. Võib-olla leian mõne
tegusa inimese – koostööpartneri. Kes seda oskab
ennustada? Kõigevägevama tahtmised on ettearvamatud. Firma tegemine on minu elus viies töökoht.
Nüüd võin öelda, et eelnevad töökohad olidki ettevalmistuseks firma loomiseks.
Usume, et intervjuu tegusa ettevõtjaga julgustab ka
tänaseid noori julgelt mõtlema ja tegutsema. Mis
aga peamine, oma kodukoha heaks panustama!
KIRKE RUUVEN (OG meediaklass, XI a)

Pilkuse järvel toimub talvine kalapüük
22. veebruaril korraldab Pilkuse küla Pilkuse lahtised karikavõistlused talvises kalapüügis. Oodatud on nii suured kui ka
väikesed kalastajad. Peakohtunik on Pilkuse küla pikaaegne
elanik Jaan Uibo.
Võistlusklassid: mehed, naised, noored (13-16a. k.a), lapsed
(kuni 12 eluaastat k.a.) ning võistkond (3 võistlejat).
Individuaalse võistlusklassi võitjat autasustatakse karikaga
ja kolme paremat medaliga. Võistlusel on ka üllatusauhinnad.
Kõigil võistlejatel peab olema harrastuspüügiõigus, võistlejad ning pealtvaatajad on jääl omal vastutusel.
„Tegemist on kogupereüritusega, mis annab võimaluse kõigil pereliikmetele kalapüügiga kätt proovida,“ ütles üks korraldajatest Marika Ein.
Võistluste reeglitega saab tutvuda Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee.
Reedel, 21. veebruaril toimub järvel kontroll-puurimine, mille käigus selgub, kas jääolud Pilkuse järvel
võimaldavad kalapüüki korraldada.

