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Meil on võimalus Otepääd
paremaks muuta

O

n tavaks, et uuele võimule antakse 100 päeva sisseelamise
ja hingetõmbeaega. See aeg on
piisavalt pikk, et aru saada, kuidas asjad
toimivad, samas liiga lühike, et mingeid
suuri ja käegakatsutavaid tulemusi eksponeerida.
On olnud vaja kohaneda, õppida,
tutvuda ja samal ajal langetada otsuseid. Kogu selles õhinas ja infotulvas
tuleb ette ka formaalseid eksimusi.
Erasektorist tulnuna on avalikus teenistuses töötamine kordades erinev
sellest, mida ma eeldasin. Harjumatu on, et lahendused, mis erasektoris
käivad kiiresti, võtavad siin pikalt aega.
Kõige rohkem olen nende päevade
jooksul ebameeldivalt üllatunud, et
mõne inimese isiklik kibestumine
hävitab kultuurse ja mõtestatud suhtlemise ning sisulise debati. Probleemidest või puudustest ei räägita otse, vaid
meedia vahendusel. Sellest on äärmiselt kahju.
Olen otsustanud, et ei lase end provotseerida lahmivast ja kallutatud rünnakutest ning ma ei pea õigeks valla
mainet avalikkuses tülitsedes teadlikult
kahjustada.
Samas ma tänan südamest konstruktiivse ja õiglase kriitika eest, mida 100
päeva jooksul on ka omajagu tehtud.
See on mind innustanud ja õpetanud
paremini tegutsema, olen pidanud
palju asju ümber hindama. Ma vabandan siinkohal nende ees, keda minu
teadmatus ja ka mõningad eelarvamused on solvanud. Täna ise vallavanemana töötades oskan ka palju
rohkem hinnata eelnevate vallavalitsejate tehtud tööd ja mõista paremini
tegematajätmiste põhjuseid.
Me peame kõigi tähtsamate otsuste
juures mõtlema kogu vallale ja meie
elanikkonnale tervikuna. Vallavalitsus
on korraldanud ümarlaudu ning kohtumisi erinevate huvigruppidega, eelkõige selleks, et teada saada, millised
on valupunktid, ootused ja ka õnnestumised.
Lahendamist vajavaid teemasid on
kümneid ning EL-i vahendite kasutuselevõtt on Otepää arengut silmas
pidades väga oluline.

Sotsiaalvaldkond areneb edasi

Juba sel kevadel hakkavad Otepääl
kliente teenindama sotsiaalkindlustusameti ning töötukassa ametnikud.
Esialgu küll paar korda kuus, aga kui
tegelik vajadus on selgunud, siis loodetavasti ka sagedamini.
Oleme alustanud Otepää Tervisekeskuse ümberkujundamist tänapäevaseks
tervise- ja sotsiaalhoolekande keskuseks. Esimesed arutelud on volikogu sotsiaalkomisjonis jutuks olnud ja
leidnud seal ka toetust.

Otepää vajab uut lasteaeda

Otepää uus lasteaed on üks kirgiküttev
teema. Vallavalitsus on kohtunud lasteaia hoolekoguga ja arutanud tulevikuplaane. Ma pean rõhutama, et uue lasteaia suurus ja täpne asendiplaan sõltuvad eelkõige valla võimekusest ning
võimalustest. Küll võin aga kinnitada,
et vastavalt sellele ehitame me Otepääle parima lasteaia.
Otepää Gümnaasium on kinnitanud
uue õppekava. Volikogu sotsiaalkomisjoni eestvedamisel on algatatud
mõte, et ka gümnaasiumiosas oleks
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tasuta koolitoit. Vallavanemana pean
seda väärt ideeks ning loodan, et koos
riigiga või ka ilma, leiame sellele plaanile rahastuse.
Vallavanema palk on olnud huviäratav teema. Kinnitan siinkohal veelkord,
et vallavanema palk on suunatud otse
koolide eelarvesse haridustöötajate palgalisaks. Koolid otsustavad ise, millistele
õpetajatele see makstakse.

Soojamajandust ootavad uuendused

Tõeliselt halvas seisus on soojamajandus, kuhu pole tõsisemalt investeeritud
viimase 15 aasta jooksul. See on tekitanud kriitilise, lausa avariiohtliku seisukorra. Kiireimas korras on vaja alustada
soojatrasside rekonstrueerimisega, kuid
uuendamist vajab ka katlamajandus.
Ma ei pea mõistlikuks, et katlamaja asub kesklinnas ja haridusasutuste
juures. Näen ökonoomsele katlamajale
kohta kuskil linna ääres. Olen kohtunud
erinevate selle valdkonna tippspetsialistidega Eestis, et leida parim lahendus Otepää soojamajanduse tulevikuperspektiividele.

Tähelepanu all on heakord

Meie poliitilise koostööleppe osa oli, et
heakorda peab korraldama vallavalitsus, mitte Otepää Veevärk. Peame seda
mõistlikuks ning tulemust toovaks põhimõtteks, mille positiivsed muutused on
juba näha.
Eelmisel aastal valmis Pühajärve pargi
rekonstrueerimisprojekt, loodame seda
tasapisi hakata ellu viima. Kõik vallakodanikud saavad pargi korrastamiseks
oma panuse anda 3. mail üleeestilisel
talgupäeval, mille organiseerib Otepää
vald koostöös kohalike ettevõtjatega.
Tahame sel suvel paremas korras
hoida ka Linnamäge. Käesoleva aasta
vähene lumi oli vähemalt selleks hea,
et me saame rohkem panustada valla
teede korrashoidu.
Otepää linna haljastus on suvel Eesti
lipu 130. aastapäeva auks lipuvärvides.
Oleme asunud korrastama viidamajandust ning tahame kogu valla territooriumil eemaldada ebaseaduslikult püstitatud reklaamid.

Koostöö ettevõtjate ja külaelanikega
on oluline

Vallavalitsuse prioriteediks on tagada
ettevõtjatele võimalikult lihtne ja mugav
asjaajamine omavalitsusega ja riigiga
laiemalt. Oluline on ka koostöö meie
naabritega. Esimeseks konkreetseks
sammuks siin on SA Otepää Turismi
poolt 8. aprillil korraldatav kohalike ja
naabervaldade turismiettevõtete arutelupäev.
Meil on hea koostöö küladega.
Lähiajal toimub külade ümarlaud, et
selgitada valla ja külade vahelised koostöökohad ning vastastikused ootused.
Rõõmuga nendin, et meie külades
elavad aktiivsed inimesed, kes teevad
palju. Selleks, et valda lisanduks uusi
elanikke, läheb vallavalitsus koos külade
esindajatega 26. aprillil „Maale elama!“
messile Tartusse.

Uued põhimõtted kultuurikollektiivide toetamisel

Oleme asunud välja töötama uusi põhimõtteid, et tagada kohalikele kultuurikollektiividele õiglane ja arusaadav toetustesüsteem. Kollektiivide esindajatest
koosnev töörühm on esimesed ettepa-

20. märtsil andis Otepää vallavanem Kuldar Veere lumesajus valitsemissaua üle kevadpealinna vallavanemale Pipi-Liis Siemannile.
nekud teinud, arutelud käivad.
Otepää kultuurikeskus on remondis, ehituse esimene etapp saab valmis
aprillis. Vallavalitsuse seisukoht on, et
me renoveerime terve maja, otsides eelkõige rahastust Euroopast. Niikaua kui
need rahastusvõimalused pole selged,
ei pea ma mõistlikuks valla säästude või
laenuraha eest kultuurimaja renoveerimist jätkata.
Kuigi meil maja pole, üritused toimuvad ikka. Tavapäraseid ja ka uudseid
kultuuriüritusi on plaanitud mitmeid,
info nende kohta tuleb jooksvalt.
Otepää raamatukogu laienemine on
olnud korduvalt jutuks, käesoleval aastal
on kavas sellega alustada. 2014. aastal
tõusid kõige rohkem raamatukogutöötajate ja lasteaia abiõpetajate palgad.
Praeguse vallavalitsuse põhimõte on
eelkõige tõsta kõige väiksema sissetulekuga valla töötajate palkasid.

Toimiv meeskonnatöö viib sihile

Iga uue juhi kohustus on kokku panna

toimiv ja töötav meeskond, mis baseerub ühistel eesmärkidel ja usaldusel.
Kõiki oma tegevusi, kaasaarvatud personalipoliitikat, teeme me heas usus, et
meie valikud on parimad Otepääle.
Head Otepää inimesed. Teie tagasiside ja ettepanekud on mulle väga olulised. Heal meelel tulen vallavanemana
teie seltsingu, küla, huvigrupi jms kohtumisele. Suurem kohtumine vallavõimu
ja otepäälaste vahel toimub aprillis, eeldatavalt 23. aprillil kell 18 Raekojas.
Tunnen, et meil on võimalus Otepääd
paremaks muuta. Mina soovin seda
teha koos kõikide otepäälastega, nii
poliitiliste kui ka mittepoliitiliste organisatsioonidega. Sellise üksteist arvestava
koostöö eelduseks on sisulised teemakäsitlused ja ühine soov panustada
kodukoha arengusse.
Otepää vallavanem KULDAR VEERE

Artiklit on täismahus võimalik lugeda Otepää
valla kodulehelt www.otepaa.ee.

20. märtsil kell 18.56 algas kevad. Talvepealinna Otepää esindus andis valitsemissaua üle kevadpealinnale Türile.
Türi jääb kevadpealinnaks kuni astronoomilise suve alguseni 21. juunil.
Türi Kultuurimaja juures toimunud avamispeol andis Otepää vallavanem Kuldar
Veere valitsemissaua üle Türi vallavanemale Pipi-Liis Siemannile.
Kevadpealinna avatseremoonial osalesid lisaks Otepääle Tallinna, Pärnu, Narva,
Jõgeva, Põltsamaa ja Paide esindused.
Kevadet kuulutasid ansambel „Türi tüdrukud“ ning Kelfiriuse tuleshow. Käivitati
muruniiduk, parki paigaldati lindude pesakast ning Murumoor, varesed Klaara
ja Veera heiskasid kevadpealinna lipu.
Tallinna esindus andis üle tunnistuse,
millega Türi saab valitsemisõiguse kuni
astronoomilise suve alguseni.
Hiljem esines kevade tervitajatele
ansambel Põhja-Tallinn ja kohalik noortebänd Lõuna-Türi.
MONIKA OTROKOVA
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AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogu istungil
20.03.2014
Algatati Otepää vallas Kääriku külas Kääriku
Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude
strateegiline hindamine.
2. Algatati Otepää vallas Pilkuse külas Suitsu kinnistu
detailplaneering ning otsustati mitte algatada keskkonnamõjude strateegiline hindamine.
Kinnitati Sihtasutuse Otepää Tervisekeskus põhikiri.
Valiti vallavolikogu revisjonikomisjoni aseesimeheks
Peeter Kangur.
Volikogu istungil registeeriti Valimisliit „Otepää
Kodanik“ fraktsioon.

Otepää Vallavalitsuses
12.03.2014
Kinnitati nõudeõiguse osast suurema pindalaga tagastatava maa eest riigile tasutava võla suuruse määramise
akt.
Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Tsirla alajaama
õhukaabelliinile ja maakaabelliinile asukohaga Otepää
vald Pilkuse küla.
Kinnitati Aigi Türk taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Sihva külas Väike-Juusa kinnistule
(katastritunnus 63601:002:1752) elamu rekonstrueerimise
ja tehnovõrkude rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
Kinnitati Tiiu Treufeldt taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Raudsepa külas Kotre-Lubjasaare
kinnistule (katastritunnus 63601:003:0122) elamu ja abihoone (tall-küün) ehitusprojekti koostamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kuus
isikut.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384
eurot.
Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas
256 eurot.
Määrati Otepää valla noortespordi tegevustoetuseks toetust 13-le spordiklubile. (vt veebiviide http://
avalik.amphora.ee/otepaa/document.aspx?id=91952 )
Moodustati riigihangete läbiviimiseks alaline komisjon koosseisus: esimees: Mairo Kangro, liikmed: Janno
Sepp, Ülle Veeroja, Kuldar Veere.
19.03.2014.
Peeti võimalikuks jagada Kutsari katastriüksus
(katastritunnus 63602:001:0660, registriosa nr 531440)
kaheks katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Peeti võimalikuks jagada Aakre metskond 53
katastriüksus (katastritunnus 63602:003:1420) kuueks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate
katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse
plaanidele.
Erastati Otepää linnas kinnisasjaga liitmiseks kaks
sobivat maatükki.
Erastati Nüpli külas kinnisasjaga liitmiseks sobiv
maa.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Loku 10/0,4 kV
komplektalajaama, Loku 10kV maakaabelliinide, 10kV
kaablikilbi ja 0,4kV maakaabelliinide püstitamiseks
Otepää vallas Tõutsi külas.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Rüa 10/0,4 kV
alajaama 0,4kV maakaabelliinide püstitamiseks Otepää
vallas Nüpli külas.
Kinnitati Rein Mõttuse taotlusel projekteerimistingimused Otepää vallas Nüpli külas Kivisoo kinnistule
(katastritunnus 63602:003:1860) kahe tiigi ehitusprojekti
koostamiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest neli
isikut.
Anti üürile ühele isikule eluruum.
Anti nõusolek vee erikasutusloa taotlusele.
Anti nõusolek OÜ Otepää Lihatööstus Edgar taotlusele vee erikasutamiseks Valgamaal, Otepää vallas, VanaOtepää külas.
Kinnitati lihthankemenetlusega riigihanke “Otepää
valla tänavavalgustussüsteemi hooldustööd“ hindamiskomisjoni otsused. Lähtudes hankedokumentides
esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistada edukaks
pakkumuseks pakkuja Kagu Elekter OÜ poolt esitatud
pakkumus summas 21 899 eurot ilma käibemaksuta, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima

Alates 1. veebruarist on avatud Otepää jäätmejaam
Kastolatsi teel
Jäätmejaama opereerib Eesti Keskonnateenused
AS. Jäätmejaam on avatud T-R 10.00-18.00 ja L
10.00-15.00.
Jäätmejaamas võetakse elanikelt ja ettevõtetelt
vastu taaskasutatavaid sekundaarseid jäätmeid
(plast, kile, paber, papp, segapakend), erinevaid
ehitusjäätmeid, suurjäätmeid (mööbel), ohtlikke
jäätmeid, biolagunevaid aia- ja haljastusjäätmeid,
kasutuselt kõrvaldatud elektri- ja elektroonikaseadmeid, vanarehve.
Täpsemat infot jäätmejaamas vastuvõetavate
jäätmete ja hindadekohta saate Eesti Keskkonnateenused AS kodulehelt: http://keskkonnateenus-

ed.ee/teenused/jaatmejaamade-opereerimine/
Lisaks tegeldakse koostöös MTÜga Taaskasutuskoda kasutuskõlblike esemete kokkukogumise,
korrastamise ja uuesti kasutusse andmisega.
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.
Eesti Keskkonnateenused AS
e-post: valga@keskkonnateenused.ee
tel: 1919

Lastelaagri soodustuusikud Otepää valla lastele
Otepää vallale on 2014. a suveks eraldatud 6 soodustuusikut Taevaskoja Noortelaagrisse ja 5 tuusikut Veski Noortelaagrisse.
Põlvamaal toimuvasse Taevaskoja Noortelaagrisse on võimalik sõita ajavahemikul 16.07 – 23.07.
2014. Tegemist on arendav-seiklusliku laagriga
8-16aastastele lastele. Taevaskoja laagrituusiku
(8 päeva) hind on lapsevanema jaoks 45,5 eurot
(tuusiku täishind on 174,2 €).
Veski Noortelaager leiab aset 19.08 – 25.08.2014
Otepää vallas Pilkuse külas Kaarna järve ääres.
Tegemist on sportlik-tervistava laagriga 7-

16aastastele lastele. Veski tuusiku (7 päeva) hind
on lapsevanema jaoks 30,1 eurot (tuusiku täishind
on 133 €).
Mõlema laagri puhul lisanduvad sõidukulud
laagrisse ja tagasi ning vajadusel ka lapse taskuraha. Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata,
palume esitada Otepää Vallavalitsusele taotlus
hiljemalt 09.05.2013. Taotluse esitamiseks palume
võtta ühendust sotsiaalteenistusega.
Lisainfo ja kontakt: Katre-Liis Treufeldt, 766
4826; 51 25745, katreliis.treufeldt@otepaa.ee.

Pihlaka maaüksuse detailplaneeringu algatamine ja eskiislahenduse
avalik arutelu
Otepää Vallavalitsus algatas 19.03.2014.a istungil korraldusega nr 2-4-145 Otepää külas Pihlaka maaüksuse detailplaneeringu koostamise. Detailplaneeringu ala hõlmab Pihlaka kinnistut (katastritunnus 63602:001:1170, 100% elamumaa,
pindala 10 359 m²) ning osaliselt Lombiveere kinnistut (registriosa katastritunnus 63602:001:0950; sihtotstarve 100%
maatulundusmaa, pindala 805 m²). Planeeringuala suuruseks on 11 164 m².
Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on kinnistu jagamine üksikelamu kruntideks ja ehitusõiguse määramine.
Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub ala Otepää linna laienduse alal. Eskiislahenduse kohaselt on kavandatud
kolm üksikelamu krunti. Planeeringuga kavandatav on üldplaneeringuga kooskõlas. Detailplaneeringu lähteseisukohti
ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 07.04.2014 kell 17.30 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak
13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 28.03.2014 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee (Ehitus ja
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses (Info: Merle Anton,
merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Suitsu maaüksuse detailplaneeringu algatamine, keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamine ja eskiislahenduse avalik arutelu
Otepää Vallavolikogu otsustas 20.03.2014.a istungil otsusega nr 1-4-17 algatada Pilkuse külas Suitsu maaüksuse detailplaneeringu koostamise ning mitte algatada keskkonnamõjude strateegilist hindamist. Detailplaneeringu ala hõlmab
Suitsu kinnistust (katastritunnus 63602:003:0170, 100% maatulundusmaa) 2,0 ha, millest 1,0 ha on eskiisi kohaselt kavandatud tootmismaaks. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on mahlatootmise rajamise võimaluste väljaselgitamine.
Eeldatavalt on tegemist väiketootmisega, millega ei kaasne olulisi keskkonnamõjusid ega ulatuslikku maakasutuse
muutust. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru Regioon on nõustunud keskkonnamõjude strateegilise hindamise mittealgatamisega. Otepää valla üldplaneeringuga pole Suitsu kinnistule tootmismaad kavandatud. Uue tootmisala kavandamine muudab kehtivat üldplaneeringut. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu
toimub 14.04.2014 kell 17.30 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, Otepää). Eskiislahendusega on võimalik
tutvuda alates 04.04.2014 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute
avalikustamine) ning tööajal Otepää Vallavalitsuses (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise (KSH) algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 20.03.2014.a otsusega nr 1-4-14 Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõjude strateegilise hindamise (KSH). Detailplaneering algatati Otepää Vallavolikogu otsusega 22.08.2013 nr 1-4-45.
Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu (Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ning koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus (Lipuväljak 13, 67405 Otepää). Detailplaneeringu tellija, arendaja ja huvitatud isik
on Sihtasutus Tehvandi Spordikeskus (Nüpli küla, Otepää vald, 67408 Valgamaa). Detailplaneeringu koostaja on Klotoid
OÜ Projektbüroo (registrikood 10207096, asukohaga Rohu 5, 93819 Kuressaare, Indrek Himmist, tel: +372 508 4489, epost: klotoid@sarma.ee).
Detailplaneeringuga kavandatavale koostas Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond eelhinnangu, mille
kohaselt on KSH koostamine vajalik. Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru Regioon on oma kirjaga 20.03.2014 nr PVV 68/14/5234-2 nõustunud KSH algatamisega.
KSH algatamise otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses ning valla kodulehel www.otepaa.ee ja
Ametlike Teadaannete lehel alates 28.03.2014 (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Heakorrateated

Otepää Mesinike Seltsi

õppe- ja teabepäev

Palume viia lõigutud puuoksad ja kevadkoristusest tekkinud leheprügi Otepää jäätmejaama (Kastolatsi küla,
Otepää). Biolagunevaid jäätmeid võetakse vastu T-R
10.00-18.00 ja L 10.00-15.00, jäätmete vastuvõtt maksab
0.130 eurot/kg.
Endisesse ladustamiskohta Hundisoole on okste ja prügi
mahapanek rangelt keelatud!
Linna tänavate harjamine toimub 6. ja 7. aprillil.
Otepää vallavalitsus

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

toimub
19. aprillil kell 11.00
Otepääl J.Hurda 5, Otepää AMS-i majas.

Mida teha nõrkade peredega? Kuidas moodustada
uusi peresid?
Kuidas vältida sülemlemist?
Lektor Tõnu Hiiemäe.

AMETLIK INFO
hinnaga pakkumus.
Anti Klubile Tartu Maraton (registrikood 80038037;
aadress Laulupeo pst 25, Tartu) luba korraldada Otepää
valla haldusterritooriumil 11. mail 2014. a ajavahemikus kell 06.00-18.00 avalik üritus SEB 32. Tartu
Jooksumaraton.
Anti MTÜle Spordiklubi Raudsõrmus (registrikood
80200581; aadress Iigaste mnt 8-6, Laatre alevik, Tõlliste
vald) luba korraldada Otepää valla haldusterritooriumil
29. märtsil 2014. a ajavahemikus kell 12.00-18.00 avalik
üritus „Rajaajaja karikasari 2014“ II etapp - päevane
valikorienteerumisvõistlus „Nuustaku 2014“.
Anti Otepää Aianduse ja Mesinduse Seltsile
(registrikood 80055788; aadress J. Hurda 5, Otepää)
luba korraldada Otepää vallasiseses linnas J.Hurda 5
majaesisel platsil, J. Hurda, Tähe ja Jaani tänavatel 17.
mail 2014. a ajavahemikus kell 8.00-15.00 avalik üritus
Kevadlaat.
Eraldati Otepää valla külaseltsidele või külaseltsingutele tegevustoetusteks alljärgnevad summad: 1.MTÜ
Pilkuse Külaselts 700 eurot; 2. MTÜ Arula Külaselts 200
eurot; 3.MTÜ Sihva Külaselts 200 eurot; 4.Kastolatsi
Külaseltsing 150 eurot; 5.MTÜ Pedajamäe Külaselts 200
eurot.
Määrati andeka noorsportlase lisatoetust kuuele
klubile ja 16le noorele sportlasele. (vaata viidet veebilehel: http://avalik.amphora.ee/otepaa/document.
aspx?id=92200).
Määrati spordiürituste korraldamiseks toetust 14le
spordiklubile (vaata viidet veebilehel: http://avalik.
amphora.ee/otepaa/document.aspx?id=92209).
Algatati Otepää külas Pihlaka kinnistu detailplaneeringu koostamine.
Kinnitati Otepää valla hoonete kindlustajaks UAB
DK „PZU Lietuva“ Eesti filiaal (registrikood 12378577),
kui kõige soodsama pakkumuse esitaja.
Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2014. aasta hankeplaan.
Nimetati mittetulundusühingus Valgamaa
Partnerluskogu Otepää valla poolseks liikmeõiguste
teostajaks Margit Prede.
Määrati kultuurialase tegevuse toetust 13le kultuuriühingule. (vaata viidet veebilehel: http://avalik.
amphora.ee/otepaa/document.aspx?id=92505).
Määrati kultuuriürituse toetust kuuele kultuuriühingule erinevate ürituste läbiviimiseks. (vaata viidet
veebilehel: http://avalik.amphora.ee/otepaa/document.aspx?id=92507).
Eraldati kultuurieelarve reservist 150 eurot andeka
Otepää noore toetamiseks.

Autorienteerumine
Otepää ümbruses
Laupäeval, 29. märtsil toimub Valgamaal „Rajaajaja Karikasari 2014“ II etapp, päevane valikautoorienteerumine “NUUSTAKU 2014”. Start kell
12.00 Otepääl Oti Pubi juurest ja finiš samas ca
kell 15.30–16.30.
Kontrollpunktid (mustad 30 x 30 ruudud, millel
täht või number) on paigaldatud Otepää, Valgjärve ja Kanepi valla territooriumile.
Korraldaja loodab, et need märgid teie igapäevaseid toiminguid ei sega ja palub märke mitte
teisaldada. Palume vallarahva mõistvat suhtumist võistlejatesse, kes võib-olla ka teie elukoha
läheduses kontrollpunkte otsivad (tavaliselt metsatukad, kraavid ja mahajäetud hooned jne.).
Samuti palume ette vabandust, kui mõni
võistlusauto kogemata valest teeotsast sisse
keerab ja sellega teie rahu rikub.
Täiendav info võistluste kohta /www.autoorienteerumine.ee/ ja tel. 52 91585; mati@tolliste.
ee.
MTÜ Spordiklubi RAUDSÕRMUS

Head Otepää vallas 1. klassi
minevate laste vanemad!
Palun esitage Otepää Vallavalitsusele
avaldus valla koolidesse esimesse klassi astumiseks hiljemalt 15. aprilliks 2014.
Avaldus on Otepää valla kodulehel: www.
otepaa.ee -> Haridus- ja kultuur -> Eeskirjad ja korrad, taotluste vormid -> Haridusalased eeskirjad ja korrad, taotluste vormid.
Lisainfo: Margit Prede 766 4807, 5690
0450, Margit.Prede@otepaa.ee

Info: Aili Konts, 5650 9770.

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 11. aprillil.

28. märts 2014

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Gümnaasiumi noored omandasid matkatarkusi

O

tepää Gümnaasiumis kestis pikemat
aega SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse projekt „Matkaõpe neljal
erineval aastaajal“.
Projekt algas 2012. aastal ning sisaldas
kolme kahepäevast matkalaagrit, mis toimusid kevadel, sügisel ja talvel. Suvist matkalaagrit KIK ei rahastanud ja seda ei toimunud. Projekt oli mõeldud algselt 6.-7. klasside
tervislike eluviiside ja liikumise õppegruppide õpilastele, kuid hiljem kaasati ka 8. klassi
noored. Projekti eesmärk oli keskkonnateadlikkuse suurendamine; looduses matkamise ja
toimetulekuoskuste omandamine eri aastaaegadel; keskkonnasäästliku eluviisi propageerimine ning sotsiaalsete oskuste ja tervislike
eluviiside arendamine. Matkaõpet teostasid
selle ala asjatundjad: Tõnu Jürgenson ja Imre
Arro. KIKist saadud toetussumma oli 5871,37
eurot.
Kevadine laager toimus 2013. a mais Kiidjärve-Kooraste puhkealal Valgamaal RMK
Soontaga metsamaja territooriumil ja selle
lähiümbruses. Õpiti välilaagri püstitamist,
kuulati loengut keskkonnasäästlikkusest, õpiti
tuld tegema mitmel erineval moel ning toidu
valmistamist lõkkel ja priimusel. Toimus tõukeratastel matk loodusesse, kus õpiti maastikul orienteerumist.
Sügisene matkalaager toimus 2013. a
novembris Sakala puhkealal Saarjõe kaitsealal Järvamaal. Üheskoos õpiti prügikotist vih-

1. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Otepää linna
78. sünnipäeva kontsert. Esinevad Otepää Muusikakooli
õpilased (juh. Anne Are, Merike Roop, Arno Anton), Otepää
Gümaasiumi mudilaskoor, poistekoor, lastekoor, segakoor,
Eveko koor (dir. Eve Eljand, Vilve Maide ja Pille Möll). Tantsuja rahvamuusikat mängib Lille Tali pereorkester “Pillipuu”.
6. aprillil kell 14.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Otepää
Laululaps 2014. Esinevad Otepää piirkonna laululapsed.
Saateansambel Ursel Oja juhendamisel.
17. aprillil kell 18.00 Otepää Palveränduri kirikus
HINGEMUUSIKA kontsert. Kadri Ploompuu (digiorel), Madis
Kari (klarnet). Tasuta.
22. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi saalis Jazzkaar 2014
- James Dalton (USA). Pilet 4/6 €. Sooduspilet õplastele, õpetaja-

6.-7. klasside õpilased Tõnu Jürgensoni ja Imre Arro loengut kuulamas.
makeebi valmistamist ja vee varumist. Toimus
10 km jalgsimatk ümbritsevasse loodusesse,
mis viis C.R.Jakobsoni Talurahvamuuseumi
õuele.
Talvine matkalaager toimus Kiidjärve-Kooraste puhkealal Põlvamaal RMK Kooraste
metsamaja territooriumil ja selle ümbruses.
Vaatamata vähesele lumele õnnestus korraldada tõukekelgumatk. Kuna Pokumaa jäi laagripaiga lähedusse, külastati ka seda. Talvelaagris
õpiti talvist välilaagrit püstitama ning 8. klassi
nooremehe Ranner Ennemuisti ettepanekul
õpetasid matkaõpetajad kilesauna ehitama.
Tõnu Jürgenson ütles, et teadmised sellest,
kuidas ühes või teises olukorras hakkama
saada, pannakse esialgu tallele oma aega

ootama. Samuti ei ole võimalik loota, et
peale kolme matkalaagrit kellestki veel asjalik
looduse- või matkahuviline saaks. Mõlemad
matkaõpetajad arvasid, et töö Otepää Gümnaasiumi noortega oli huvitav ning vastastikku
täiendav ja hariv.
Merlili Länikule (7. a klass), kes osales kõigis
kolmes matkalaagris, meeldisid kõik laagrid
väga, sest need olid huvitavad ja harivad.
Südamlik tänu abi eest järgnevatele inimestele: Tõnu Jürgenson, Imre Arro ja Andres
Joosepson, Margit Turb ja Terje Puudersell,
Ene Must ja Heli Laikask, kooli juhtkond ja
kolleegid, 6.-8. klassi tervislike eluviiside ja liikumisrühma õpilased!
Projektijuht MERLIN JALAJAS

Meie imelisi ajasambaid
Teatrikuu hällilapsi: Helmi Rannas – 95, Heino Napp – 85
„Midagi ei kao, mis on olemas. Vanadus ei kao.
See on olemas.
Noorus ka ei kao. Ta on olemas.” (A.Suumani
kogumikust „Sõnad sulavad taevaga ühte”)
Tegusa inimese elu on nagu AJASAMMAS
– sellelt saab leida märgilisi sündmusi minevikust.
Kolm kunagist kaasteelist Otepää teatrist
otsustasid
teatrikuu
hällilast Helmit (pildil)
õnnitlema minna. Rahvateatris olid suurjuubelid omal ajal suurejooneliselt märgitud:
trükiti kutsed uuslavastuse etendusele juubilariga peaosas, külalisi
kogunes kodu- ja naaberlinnadest, mandrilt, saartelt ja pealinnast…
Au- ja tänukirjad, õnnitlusi luule-, laulu- ja
proosavormis. Lilleõisi sületäite kaupa!
Nüüd oli Otepää hooldekeskuse pisikeses,
3kohalises toakeses samuti üks lauake lillevaaside päralt. Juubilar istus voodil ja luges „Postimeest”. Muuseas – prillideta! Hiilisime ligi
ja sirutasime ette oma kimbud. Pingutasime
oma hääletorusid õnnitluslauluks ja lisasime
teatrile tavapärase „Hip-hip-hurraa!” Edasine
kulges vestlusvihiku abiga (kuulmispuue ongi
tema suurim mure): meie kirjutasime küsimused-vastused Helmile, tema luges ja vastas.
Juttu jätkus paariks tunniks.
Mäletab ta väga hästi seda, et märtsis tuleb
ka juubelisünnipäev Heino Napil. ”Tema on
minust 10 aastat ja mõni päev noorem, aga
teatris tähistati neid päevi tihtilugu koos.”
Võime meenutada ka pärisalgust 1954.
aastast, kui valmis sai uus kultuurimaja, kus

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.

KULTUURIÜRITUSED

direktoriametis alustas
otepäälane
Heino
Napp (pildil). Direktor
oli asjaline kõikjal – valgustajana, helitehnikuna, lavameistrina.
Suursündmus
oli
teatri ametlik algus
1957. aastal, kui teatripapa Kalju Ruuven
tõi lavale paarikümne
meestegelasega „Eskaadri huku”. Helmi oli
laval junga osas. Mänginud on ta aga tegelasi poisikestest fuuriateni, karjanaisest kõrgklassi daamideni. Kodulinnas nimetati Helmit
Otepää teatri Salme Reegiks. Nelja aastakümne jooksul mängis 48 rolli, kostüümid õmbles
35 lavastusele.
„Mul on hoitud see raamat, mille eelmisel
juubelil tõite – „Teatrimaagia kütkes”. Ikka
loen, mõtlen ja meenutan. Ka öösiti, sest und
ju enam ei tule… Hakkan nüüd aga seda uut
Otepää ärkamise lugu lugema… Kuulge, kas
teater ikka tegutseb?” Vastuseks on kolm
vaikset pearaputust.
Meenub üks Helmi lemmikütlusi pärast väljasõite, kui meie teatribuss oli kella 1-2 vahel
öösel kodulinna jõudnud. Hüvastijätu asemel
korrutas: ”Kui ma 10 tundi magada ei saa,
olen kogu tööpäeva nässus! Üksnes PrometiRummo komöödiaga „Naine on ka inimene”
tehti 71 väljasõitu. Brechti „Punttilas…”
mängis Helmi apteegipreilit, olles üks osaline
neljalises Punttila pruutide pundis. Seda
„punti” tavatses lavastaja teatrikuul esinema
saata kõikjale, kuhu kutsuti! Kiiksuga inimesed – nii ütlesid tõsimeelsed inimesed. Helmi
silitab nüüd kaua Anni kätt – temaga oli aas-

takümnete jooksul enim koosmänge, Annil
ühtekokku 28 rolli Otepää laval.
Helmi nihutab end voodiserval Valdurile
lähemale: „Kuule, teeme veel ühe teatritüki
üheskoos!” Nojaa… Aga mida ta muidu teeb?
Kas igav ei ole? Vastuseks tõstab Helmi käsiloleva raamatu krimkade sarjast pealkirjaga
„Surra tohib vaid äärmisel juhul”.
Kui me end lahkumisele seame, ei jää
Helmi maha sammugi – alguses liigub rulaatori abiga, treppidest laskumisel on abiks käsipuud ja tema enda käed-jalad. Lehvitab meile
välisukselt. Kõik meie kolm oleme ühte meelt
– suuremat positiivsuse laengut ei ole me pika
aja jooksul kusagilt mujalt kogunud!
Kaasmõjud ulatuvad ilmselt aastakümnete taha. Mu majanaaber Leili meenutab
aegu 1970ndate algusest: Valgjärvel olnud
kogu külas vaid 2 televiisorit. Koguneti siis
ühte majja telerist ülekantavaid teatriõhtuid
vaatama, istuti pikkadel pinkidel nagu kinos.
Just sealt mäletab Leili ühte Helmi Rannase
mängitud uudishimulikku mutti, kes käis kogu
aeg naabrit tüütamas ja kelkimas, et sai Saksamaalt proteesiliimi, ehk kukimenti. Tegelikus
elus pole Helmil seda liimi vaja – kõik hambad
tänaseni suus! Veidi kadedalt on ta lõunalauas
vaadanud ühte soliidset, vesihallide juustega
kaaslast. Helmil endiselt tumedad juuksed.
Tegelikus elus pidas kogu Eesti 13liikmeline
rahvateatrite pere Otepää rahvateatrit kõige
sõbralikumaks ja külalislahkemaks koosluseks, kus polnud kadedust ega intriige.
Otepää teatrist oli teleekraanil aastail 1959–
1982 ühtekokku 12 saadet, neist 5 täispikka
teatriõhtut.
Otepää teatri pere nimel palus leheruumi
õnnitlusteks AILI MIKS

Miks korraldatakse Pühajärve pargis
Jaanipäeval suurüritusi?
Pühajärve pargis on läbi aegade toimunud
erinevaid üritusi, Beach Partyst Talveöölaulupeoni välja. Selleks on parki ehitatud ka laululava.
Ka tänavu toimub 22.-23. juunil Pühajärve
Jaanituli, kus esinevad tuntud artistid Eestist
ja välismaalt. See üritus on leidnud kindla
koha Eesti suveürituste hulgas. Populaarne
ja pulblikurohke üritus toob kohalikele ettevõtjatele tulu ning pigem on ootus, et Otepääl
toimuks palju rohkem üritusi.
Samal ajal, 22. juunil kell 18.00 on Kultuurikeskuse pargis Otepää valla jaanituli. See on

tasuta pidu nii suurtele kui ka väikestele vallakodanikele ja meie külalistele. Täpsem info
selle kohta selgub juuni esimesel poolel.
Lisaks korraldatakse ka Otepää külades
jaaniõhtuid.
Suurüritusi on veel ootamas: 1. juunil on
lastekaitsepäeva tähistamine keskväljakul,
4. juunil saab Eesti lipp 130. Hommik algab
rongkäiguga ja õhtul on kirkikus kontsertjumalateenistus. 15. juunil on aga rahvapidu
kirikumõisas, kus võtame vastu Tartus Raadil
süüdatud laulupeotule.
Otepää valla kultuurijuht SIRJE GINTER

tele, pensionäridele. Piletite müük enne kontserdi algust koha peal.

Uudiseid Otepää
Muusikakoolist
Tänavu toimusid muusikakoolide õpilaste konkursid akordioni, viiuli, kitarri, löökpillide ja kandle erialadel. Regioonides
toimusid eelvoorud, kus said osaleda kõikide 84 muusikakooli vastavate erialade õpilased.
7. märtsil toimus Lõuna-Eesti ja Lääne-Pärnumaa regioonide akordionistide õpilaskonkurss Tarvastu Muusika- ja
Kunstikoolis. Otepää Muusikakoolist osales neli akordioni
eriala õpilast: Katrin Kivimaa, Merelle Liivamägi, Maris Turb
ja Vivian Mitt, nende juhendaja on Merike Roop. Maris Turb
saavutas esikoha ja Vivian Mitt teise koha ning eripreemia
kohustusliku pala esituse eest. Mõlemad andekad tüdrukud
said edasi vabariiklikule noorte interpreetide konkursile.
Samal päeval võistlesid Viljandi Muusikakoolis viiuli eriala
õpilased, kus meie koolist osales kaks õpilast: Grete Kudu ja
Veronika Maide, kes saavutas konkursil 4. koha. Nende juhendaja on õpetaja Milvi Erm ja kontsertmeister Ülle Rebane.
17. märtsil osalesid Maris Turb ja Vivian Mitt vabariiklikul
noorte interpreetide konkursil Tallinnas Eesti Muusika- ja
Teatriakadeemias. Nagu žürii teatas, on kõik sellel konkursil
osalejad võitjad, sest nad on vabariigi parimad. Lõplik konkursi tabelnäitab, et Maris Turb saavutas 4. koha ja Vivian
Mitt 7. koha. Tüdrukud andsid endast parima ja esinemine
õnnestus.
Otepää Muusikakool direktori kt MERIKE ROOP

Pühajärve Põhikooli tublid õpilased,
kes õppisid 3. õppeveerandil väga hästi:
1. klass
Katriin Ostrak, Silver Ostrat
2. klass
Tuule-Liis Jaagant, Kristelle Kõiv, Sonja
Nämi, Aneth Kaileen Peterson
3. klass
Pipi Õun
5. klass
Oliver Kiho
7. klass
Iti-Riin Jaagant, Mirjam Leopard
9. klass
Karl Kimmel

Otepää Avatud Noortekeskus
korraldab 5. aprillil Otepää Gümnaasiumi aulas algusega
18.00 Valgamaa talendikonkursi

Valgamaa Noor Talent 2014!
Oskad hästi laulda, staare jäljendada või oled lihtsalt andekas? Oled vanuses 3-26? Sel juhul ootame Sind osa võtma
noorte talendikonkursist!
Lisaks on avatud meeleahutuslik vanusegrupp alates 27.
eluaastast, kuhu ootame vanemaid osalisi näitama oma talendikust, olles noortele eeskujuks! Võimalik on näidata oma
talenti ka videoklipi abil!
Tegeled mõne huvitava hobiga või oled osav lumelaual?
Tule ja võta osa!
Registreeruda saab ankeedi alusel 1. aprillini Merit.
Nigula@otepaa.ee. Ankeedi leiad Otepää ANK koduleheküljelt! Täpsem info ja reeglid: www.noortekeskus.otepaa.ee.
Pilet pealtvaatajatele 1€!
Toetavad: Otepää vald, Eesti Kultuurkapital, Otepää Seikluspark, Sangaste Rukkiküla, Ööklubi Comeback ja Oti Pubi!

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Seltsi liikmete

aasta üldkoosolek

toimub
laupäeval, 12. aprillil kell 11.00
AMS-i majas J.Hurda 5.
Päevakord: aruanded, sõnavõtud.
Liikmemaksude vastuvõtmine ja suvisteks ekskursioonideks
kirjapanek algab kell 10. Võtke kaasa liikmeraamatud.
Info: Aili Konts, 5650 9770.

14. aprill kell 18.00

Pilkuse Külamajas

MTÜ Pilkuse Külaseltsi erakorraline üldkoosolek.
Päevakord:
1.Juhatuse aruanne külamaja projekti kohta.
2.Liikmete nimekirja kinnitamine.
3.Revidendi valimine.
MTÜ Pilkuse Külaselts
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavalitsuse istungil
18.03.2014 korraldati:
Määrati kaheksale perele vajaduspõhist peretoetust
kogusummas 143, 85 eurot.
Määrati neljale majanduslikesse raskustesse sattunud
perele ühekordne toetus 20 eurot/pere, viiele kutsekooli
või kõrgkooli õpilasele õppetoetus 40 eurot/õpilane, ühele
kõrgkooli lõpetajale toetus 35 eurot, ühele isikule haigla
voodikoha päeva tasumiseks 8,75 eurot ja ühele lapsevanemale sünnitoetus lapse sünni puhul 130 eurot.
Väljastati liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart V.R-ile tähtajaga 28.02.2017.
Otsustati tasuda SA Otepää Tervisekeskus hooldusteenuse eest vastavalt arvetele L.J. kohamaksu maksmiseks pensionist ja pereliikmete makstavast puudujääv
summa – 100 eurot kuus.
Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest määrati Kirmi 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Vana-Kirmi, Tiirike II katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Väike-Tiirike, Tallermaa 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Tallermaa, ühe Raiga 2
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Suure-Raiga, ühe
Raiga 2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks VäikeRaiga, Kraavi 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks
Kraavi mets, Agariku-Kera tee katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Agariku tee, Raiga 2 katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Raiga-Räbi-Nõuni-Lutike tee, Kintsli tee
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kintsli-Rootsu tee,
Raiga 2 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kesapõllu ja
ühe Soka 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Savi.
Määrati teenindusmaa Nõuni külas V.V-le kuuluvale
endisele töökojahoonele, suurusega 183 m² ja katastriüksuse nimeks Tehnika.
Määrati teenindusmaa Nõuni külas A.K-le kuuluvale
endisele töökojahoonele, suurusega 167 m² ja katastriüksuse nimeks Trei.
Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Pilna 10/04 kV
komplektalajaama, 10 kV ja 0,4 kV maakaabelliinide väljaehitamiseks.
Väljastati ehitusluba Tsura Talu OÜ-le Talu linnumaja
ehitamiseks Neeruti külas asuvale Tsura kinnistule.
Jagati Astuvere külas asuv Savi kinnistu kaheks uueks
maatulundusmaa sihtotstarbega katastriüksuseks järgnevalt: Soometsa (4,31 ha) ja Savimetsa (4,07 ha).
Määrati 4187 m² suuruse maaüksuse, mida vallavolikogu taotleb munitsipaalomandisse Palupera külast
nimeks Peatuse, sihtotstarbeks 10% transpordimaa ja
90% üldkasutatav maa ning maksumuseks 13 eurot.
Tunnistati edukaks pakkumuseks Palupera mõisa lindla
siseruumide ning mõisapargi tiigi korrastustööde muinsuskaitselise järelvalve teostamisel OÜ Marksi Maja
pakkumus 510 eurot käibemaksuta.
Lihtmenetlusega hanke „Palupera mõisapargi tiigi
puhastamiseks ja ümbruse korrastustöö“ teostamiseks
laekunud pakkujad OÜ Tooman Ehitus ja ühispakkujad OÜ Vesiehitus ja Villaare OÜ tunnistati kvalifitseerituks, nende pakkumused tunnistati vastavateks.
Edukaks tunnistati ühispakkujate pakkumus 6060 eurot
käibemaksuta. Hankelepingu maksumuseks jääb aga 6860
eurot käibemaksuta, kuna töösse lülitati ka lisatöö – pumpamine ja veetõrje.
Palupera mõisakooli akende vahetuse, ehitustöö osutaja hankele laekus e-riigihangete registris 4 pakkumust
(AKTSIASELTS EVIKO, OÜ HASPO, JAAGOR GRUPP OÜ
ja ühispakkujatena OÜ KOLMETI ja Kestev Ehitus OÜ).
Kõik pakkujad tunnistati kvalifitseerituks ja nende pakkumused vastavateks. Edukaks osutus ühispakkujate
pakkumus 33 478 eurot käibemaksuta.
Anti nõusolek OÜle Eesti-West Nõuni algkooli kinnistul
ja Nõuni töökoja sissesõidutee äärse ala korrastamiseks
vastavalt korralduses lisatud asendiplaanile ajavahemikul 20.03.–1.05.14.
21.03.2014 korraldati:
Kuulutati välja ja otsustati korraldada lihtmenetlusega
riigihange nimetusega “Palupera mõisa lindla sisetööd,
restaureerimistööde osutaja hankimine”. Vastutavaks
isikuks riigihankel ja hindamiskomisjoni esimeheks
määrati vallavanem Terje Korss. Komisjoni kuuluvad
veel vallasekretär Heldi Laks, maakorraldaja Tõnu Kukk,
pearaamatupidaja Merike Terve ja vallavolikogu vastava
komisjoni aseesimees Kaido Lokk. Kinnitati riigihanke
hankedokumendid. Riigihange kuulutati välja valla veebilehel (vt Pakutakse tööd) ja infolehes Otepää Teataja.
Pakkumuste esitamise tähtaeg 14.04.2014 kell 10:00.
Määrati märtsikuul täiendavat sotsiaaltoetust 11 isikule
kogusummas 260,72 eurot.
Määrati märtsikuul hooldajatoetust 19 isikule kogusummas 352,78 eurot.
Määrati märtsikuul toimetulekutoetust 6 perele kogusummas 908,80 eurot.
Kehtestati looduslikest mõjudest tingitud ajutine liikluspiirang Palupera valla haldusterritooriumil asuvatel ava-

Nõunis mõõdeti vastlaliugu tritsukaare
pikkuse ja hobu vankriratta järgi
Nõuni järvel oli sellel aastal mõnus jää, kus nii
mõnedki said elus esimest korda proovida päris
uisusamme. Vanematele tegijatele mõõtis sammulugeja koguni 11,9 km.
Mis veel lastest, ka isad sattusid hoogu, otsisid
keldrinurgast uisud välja ning ühinesid lastesummaga. Ning Pärdu talu noorel hobusel oli
lusti kui palju, lastekoorem peale ning rõõmsalt
vankriga traavi. Tore oli, mis sest, et kukkumisest
olid valusad tagumised põsed ning püksid põlvini
märjad. Vastlakuklil on imeväärne omadus ravida
ja aidata unustada.
Ja üks tore karussell rõõmustab vana koolimaja
rannas nii tegijaid kui ka karussellitajaid. Nimelt
onu Jalmar ja onu Enno meisterdasid toreda karusselli, just sellise nagu nende lapsepõlves. Aitäh
teile!

likult kasutatavatel kohalikel teedel mootorsõidukitele, mille kogukaal on üle 8 tonni. Erandkorras on
suurema massiga mootorsõiduki liiklemine lubatud
vallavalitsuse kirjalikul eriloal. Liikluspiirangu rikkuja on kohustatud hüvitama kohalikule teele tekitatud kahju. Liikluspiirang kehtib 20.maini 2014.
Liikluspiirangu ennetähtaegsest lõppemisest seoses teede seisukorra normaliseerumisega anname
teada Palupera valla veebilehel.

SÜNNID
Kristofer-Robin Anniko

5. märtsil

Palupera valla hanked
2014 kevad

MARIKA VIKS

Õppeprogramm Tean tulest
Otepää Päästekomando meeskond sõitis 7. märtsi
hommikul Palupera Põhikooli õuele. 1. ja 2. klassi
õpilased osalesid õppeprogrammis „Tean tulest“.
Algul rääkisid päästjad lastele erinevatest tuleõnnetustest tikkude, küünalde, järelvalveta jäetud
lahtise tulega kaminas või ahjus. Kuumaks köetud
ahju vastu ei tohi midagi panna ja põlevad küünlad
tuleb alati toast lahkudes kustutada. 2009. aasta
suvest peab igas kodus olema suitsuandur, mille
korrasolekut võiks kord kuus kontrollida.
Koos päästjatega kordasid õpilased üle põhitõed
112 numbrile helistamisel – ütled oma nime ja
koha, kus on juhtunud õnnetus. Püüad seda asukohta võimalikult täpselt kirjeldada ning helistamisel ei katkesta enne kõnet, kui selleks antakse luba.
Päästjad näitasid lastele suitsusukelduja kostüümi, maski ja seljas kantavat ballooni. Maskiga
päästjat ei ole vaja karta ega peitu pugeda. Koos
õpilastega evakueerusime suitsusest ruumist. See
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õnnestus meil suurepäraselt.
Kooliõuel tutvustasid päästjad tuletõrjeautos
olevat varustust ja selle kasutusvõimalusi päästetöödel. Poistele meeldisid tugevat müra tekitavad
töövahendid: mootorsaag, suitsu elamisest väljasaamise puhur ja tuletõrjeauto sireenide helid. Ühiselt
tutvusime soojaanduri tööpõhimõttega ja proovisime teise raadiosaatjaga ühendust saada.
1. ja 2. klassi õpilased ning nende õpetajad
tänavad sõbralikku Otepää Päästekomando pealikku Heiki Musta koos oma toreda meeskonnaga
vajaliku ja õpetliku õppeprogrammi „Tean tulest“
ning klassidele jäänud kinnistavate õppematerjalide eest. Tuleõnnetuste ärahoidmisel kõige tähtsam
on ennetustöö ja kord kuus kontrollida oma koduse
suitsuanduri korrasolekut. Õnnetuse korral tuleb
end kõikvõimalikke vahendeid kasutades teha
kuuldavaks ja nähtavaks.
Õpetaja RELIKA KALBUS

”Metsinimesed” Saarepeedi laval

Palupera Vallavalitsus kuulutab välja alljärgnevad hanked:
Valla teeregistris olevate teede greiderdamine. Ühekordne ring greiderdamist vajavate
teede osas on ca 40 km. Aasta jooksul tuleb
greiderdada vastavalt vajadusele ja ilmastikule
kuni 2 korda. Ootame töötunni hinda ja tööd
teostava masina iseloomustust pakkujalt,
kes omab Maanteeameti poolt väljastatud
teehoiutööde tegevusluba. Mainida ära käibemaksukohuslus ja kasuks tulevad ka kogemused. Esimene ring tuleb teostada peagi! Esitada
pakkumus, märksõnaks „Greider“.
Bussipeatuste trimmerdamine ja heakord.
Sügiseni vajavad trimmerdamist 5 bussipeatuse (Pastaku 2, Astuvere, Päidla, Neeruti) ümbrused, kuni 2 m laiuselt. Heakorda vajab aga
14 bussiootepaviljoni ja/või peatust (Palupera,
Palupera rist 2, Kalmemäe, Päidla, Kintsli, Ristimäe, Makita, Lasteaed, Palu 2, Hellenurme 2,
Nõuni) – ümbruse koristus, prügikastide tühjendus (olemas kümnes paviljonis). Sagedus
– vastavalt vajadusele, millest anname teada.
Esitada ühe ringi maksumuse kohta pakkumus,
märksõnaks „Bussipeatused“. Info peatuste ja
paviljonide kohta tellijalt või www.palupera.ee
– Pakutakse tööd.
Hinnapakkumusi ootame hiljemalt 14. aprillil
2014. a. kell 10.00 (laekumise tähtaeg) kinnises
ümbrikus või e-postile palupera@palupera.ee.
Info tel. 5174740, Terje Korss, Palupera vallavanem.

Palupera vallavalitsus ostab
küttepuid

MTÜ Tantsuklubi Mathilde showtantsutrupp Muhedad said kutse osaleda Viljandimaa Saarepeedi loometantsupäeval, kus tantsisid kaks tantsu: “ Ürgtants” ja “Palupera mustlased”. Ürgtantsu eest pälviti esikoht.

Tuletame meelde,
et kuni 15.04.2014 kestab Majandustegevuse registris (MTR) registreeringute andmete
õigsuse kinnitamise periood. 15. aprilliks kinnitamata jäänud registreeringud peatatakse 1. mail.
Registreeringu õigsuse kinnitamise eest riigilõivu
tasuda ei tule.
Ettevõtjal on võimalik kasutada kiiret ja mugavat
võimalust kinnitada registreeringute õigsus elektrooniliselt riigiportaali www.eesti.ee e-teenuste
keskkonnas. Vastav link on leitav MTR kodulehelt:
www.mkm.ee/mtr - sisenemine MTR-i.
Ettevõtjail on võimalik kinnitada õigsust ka taotluse vormiga nr 18 pabertaotlusena või e-posti teel,
saates taotluse registreeringu teinud kohalikule
omavalitsusele. E-posti teel saatmisel on nõutav
digitaalallkiri.
Palupera Vallavalitsuses registreeringu teinud
ettevõtjad, kes soovivad esitada registreeringu
õigsuse kinnitamise taotluse paberkandjal pöörduda Palupera Vallavalitsusse või saata 15. aprilliks
2014 aadressil Hellenurme, Palupera vald 67514
Valgamaa. Taotluse elektroonilisel esitamisel saata
digitaalselt allkirjastatud taotlus e-posti aadressil:
palupera@palupera.ee.
Palupera vallasekretär HELDI LAKS

Projekti Palupera kogukond
aktiivsemaks atraktiivsemas
mõisakooli kompleksis
teavitusüritus I

Rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt
EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel
Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein
and Norway through the EEA Financial Mechanism
and the Norwegian Financial Mechanism.
Toimumise aeg ja koht: 31. märtsil 2014, algusega
kell 15.00, Palupera põhikool.
Päevakorras:
projekti tutvustus – tegevus- ja ajakava,
planeeritud tulemused;
tegevuste käivitamine;
meediaga suhtlemine;
teavitamine;
vestlusring kohvilauas, OÜlt Toidupada.
Projektijuht TERJE KORSS

Palupera põhikool ostab uueks kütteperioodiks
lõhutud küttepuid (lepp), 50 cm pikad, kokku
kuni 100 ruumimeetrit, kohaletoomisega. Hind
oluline lõpliku koguse määramisel. Puud kohale tuua hiljemalt 22. aprilliks 2014.
Lisaks
otsepäringutele
on
oodatud
pakkumused hiljemalt 4.04.2014 e-post:
palupera@palupera.ee. Esitada pakkuja rek-visiidid, ruumimeetri hind ning info käibemaksu
lisandumise kohta. Info tel. 7679 501, 5174740.

Peremehetute ehitiste
hõivamise teated
Palupera Vallavalitsus teatab, et on peremehetu ehitisena hõivanud ja arvele võtnud järgmise ehitise:
1.Neeruti külas endisel Ronni 11 talumaal
asuva Vahe-Saare elamu (ehitisregistri kood
120691563). Hoone viimane teadaolev haldaja
oli Evald Lakovits (teadmata kadunud).
Kõigil, kellel on vastuväiteid nimetatud ehitise peremehetuks tunnistamise kohta, esitada
need kirjalikult Palupera Vallavalitsusele, aadressil 67514 Valgamaa, Palupera vald, Hellenurme, hiljemalt 20. mail 2014.
14.03.2014 lehes teates olnud Urmi külas
endisel Vaenda 11 talumaal asuva Väike-Vaenola elamu osas laekus testament ja seega on
menetlus lõpetatud selle ehitise peremehetuks
tunnistamise osas.
Vapramäel pühapäeval, 30. märtsil kell 12-16
MEISTERDAMISE PEREPÄEV.
Kevade puhul meisterdame erinevai lilli.
Tule kogu perega sulle sobival ajal. Perepäeva
viivad läbi VVV SA retkejuhid Liina Luure ja
Anna-Liisa Peterson.
Info tel 5575215 (Liina), e-post liina.luure@gmail.com.

28. märts 2014

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

PUKA
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Puka Vallavolikogus
Kinnitati Puka valla 2014. aasta eelarve tulud ja
kulud summas 1 417 142.- eurot;
Muudeti Puka Vallavolikogu 25. jaanuari 2007 otsust
nr 3„Maa munitsipaalomandisse taotlemine“ – maareformi seaduse § 28 lõike 1 punkti 4 alusel taotletakse
Puka valla omandisse Purtsi külas asuvaid Kullijärve
äärset ala ning Voore linnamäge.
Vaadati üle Puka vallas kehtestatud üldplaneeringud.
Puka valla kehtivad üldplaneeringud:
1) Puka valla üldplaneering on kehtestatud Puka
Vallavolikogu 22. juuni 1999 määrusega nr 17;
2) Puka aleviku osa-üldplaneering on kehtestatud
Puka Vallavolikogu 24. jaanuari 2002 määrusega nr
1;
3) Võrtsjärve piirkonna üldplaneering on kehtestatud
04. veebruari 2003 otsusega nr 13.
Kehtestatud planeeringute ülevaatamisega on selgitatud: 1) planeeringukohase arengu tulemused ja
planeeringu edasise elluviimise võimalused; 2) uue
planeeringu koostamise vajadus või detailplaneeringu
kehtetuks tunnistamise vajadus; 3) planeeringu elluviimisel ilmnenud olulised mõjud majanduslikule, sotsiaalsele, kultuurilisele ja looduskeskkonnale ning oluliste negatiivsete mõjude vähendamise tingimused; 4)
muud planeeringu elluviimisega seotud küsimused.
Vallavolikogu leidis, et Puka vallas kehtivad üldplaneeringud vastavad valla arengueesmärkidele ning
nimetatud planeeringuid on võimalik rakendada,
lähtudes kehtivatest õigusaktidest.
Volikogu andis volitused Keskkonnainvesteeringute
Keskusele 2014. aastal esitatud projektide kaasfinantseerimiseks: Puka aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise I etapi projekti kogumaksumusega
1 156 020 eurot ja Puka aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise II etapi projekti kogumaksumusega 714 220 eurot esitamisega. Nõustuti projektide
elluviimiseks vajaliku omafinantseeringu (I etappi
puhul 173 697 eurot ja II etapi projekti puhul 107 170
eurot) katmiseks laenu võtmisega.
Määrati 2013. a majandusaasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides.
Neli volikogu liiget esitasid päevakorda eelnõu Puka
valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks komisjoni
moodustamiseks haldusterritoriaalsete korralduse
muudatuste ettevalmistamisel. Eelmisele volikogule
esitas Rõngu vallavolikogu ettepaneku liitumisläbirääkimiste alustamiseks. Toonane volikogu võttis läbirääkimiste ettepaneku vastu ja määras esialgseid läbirääkimisi pidama vallavanema ja volikogu esimehe.
Volikogu istungi toimumise ajaks ei olnud ühtegi arutelu ega koosolekut toimunud, seega rahva küsitluse
teostamine ja selleks komisjoni moodustamine ennatlik. Otsustati esitatud eelnõud mitte toetada.
Volikogu esimees Kalle Põldmägi ja vallavanem
Heikki Kadaja vastasid volikogu liikme Andrus
Looskari arupärimistele. Kuna arupärimises esitatud
nõuded ei olnud seadusega kooskõlas, siis volikogu
otsustas neid istungil mitte arutada.
Kinnitati Puka valla eelarvest makstavad täiendavad
sotsiaaltoetused:
1)matusetoetus – 70.- Matusetoetust makstakse
avalduse alusel isikule, kes organiseerib matused ja
katab sellega kaasnevad kulud;
2)õnnetusjuhtumite korral makstav ühekordne toetus
– toetuse suuruseks kuni 64.- toetuse taotleja esitab
vallavalitsusele avalduse koos õnnetusjuhtumit kajastava dokumendiga;
3)toetus raske majandusliku olukorra tõttu – toetuse
taotleja esitab vallavalitsusele põhjendatud taotluse;
4)erivajadusega laste haridusasutustes õppivate laste
toiduraha kompenseerimine – kompenseeritakse kuni
2,00 eurot päevas;
5)sünnitoetus – toetuse suuruseks on 350.-€ lapse
kohta, millest esimene osa 150.-€ makstakse lapse
sünni registreerimisel ja teine osa, 200.- € lapse
18kuuseks saamisel, kui lapse rahvastikuregistri
järgseks elukohaks on Puka vald;
6)jõulupakitoetus – jõulupakiks on kommipakk, mis
antakse kõikidele valla eelkooliealistele ja valla haridusasutustes õppivatele lastele ning vanaduspensionäridele alates 80ndast eluaastast;
7)lastelaagri tuusikute kompenseerimine – lastelaagri
soodustuusikute maksumus kompenseeritakse riiklikust toetusest puudujääva osa ulatuses vähekindlustatud perede lastele, erandkorras toetatakse laste
leinalaagrist osavõtmist;
8)invavahendite toetus – toetust makstakse rahaliste
vahendite olemasolu korral puudest tingitud erivajadustega seotud kulutuste kompenseerimiseks, toetust on võimalik taotleda isikul, kes vajab oma igapäevase eluga toimetulekuks invavahendite abi (nt
ratastool, kargud, ortopeedilised abivahendid jm);

Loodusteemaline emakeelepäev
Puka lasteaias
14. märtsil külastasid Puka lasteaia lapsi Otepää
looduspargist Margit ja Tarmo, kes viisid lastega läbi
lõbusa õppeprogrammi. Külalised õpetasid lastele
linnu- ja nahkhiire pesa ehitamist ning jagasid teadmisi loomade eluviisidest ja -kommetest. Kuulati ka
erinevate loomade hääli ja mängiti lustakaid mänge.
Kõige meeleolukamaks kujunes aga loomatopiste
ja -nahkade uudistamine.
Mida aga lapsed sellisest üritusest meenutasid,
saab lugeda järgnevalt.
Kermo: “Nad näitasid loomade pilti ja me pidime
maki pealt ära arvama, mis looma hääl see on”.
Jasper: “Mulle meeldis kaks asja – kui panime
nahkhiire ja linnu pesa ülesse ja kui saime neid
loomade nahku katsuda”.
Hegert: “Nad näitasid, kuidas pesakasti õigesti
ehitada ja sammalt sisse panna”.
Angela: “Mulle meeldis liblika ja nahkhiire mäng.
Seal pidi kinniste silmadega kedagi otsima”.
Marie-Eliise: “Nad tegid nahkhiire pesa”.
Enriko: “Mulle meeldis kuidas nad näitasid neid
karvu, mis loomadel küljes on”.
Gedly: “Mulle meeldisid need loomad, mis tal
kaasas olid... ja öökullil olid kõrvad peidus”.
Elisabet: “Seal olid loomad, neid sai katsuda ka.

2 jänkut ja rebane. Sai vaadata, kuidas onu pani
seda ülesse, seda linnule....majakest!”.
Berit: “Maja ehitasid, onu ja tädi linnukesele.
Nad panid need sinna puu peale. Võtsime süüa
muru linnukesele. Püüti kinni liblikad...me mängisime liblika mängu. Seal kastis olid riided, kaks jänkut
ja öökull kaa...rebane ja kits olid kaa”.
Meeldiva hommikupooliku eest tänavad,
Puka lasteaia lapsed ja õpetajad

Puka valla 2014. aasta eelarvest
13. märtsil toimunud Puka Vallavolikogu istungil
võeti Puka valla 2014. aasta eelarve 7 poolhäälega
vastu.
Eelarve tulud ja kulud on tasakaalus ja nende
maht on tänavu 1 488 321 eurot. 2013. aastal oli
eelarve mahuks 1 431 881. Eelarve on kasvanud
seega ligikaudu 3,8%. Peamiseks tulude kasvu
põhjuseks on tulumaksu laekumise prognoositav
suurenemine. Riigilt saadavad eraldised ei ole
võrreldes eelmise aastaga oluliselt kasvanud.
Eelarve kuludes on võrreldes möödunud eelarveaastaga asutuste lõikes toimunud nii kasvusid
kui ka langusi. Suurem kasv on Puka rahvamaja
eelarves ja sotsiaaltöötajate eelarves, võrreldes
möödunud aastaga ligikaudu 13%. Puka rahvamaja eelarves on see tingitud töö ümberkorraldusest ja sotsiaaltöötajate eelarves on kulude kasv
seotud peamiselt elektriauto kasutuskuludega.
2014. aasta eelarves on üle 6 aasta taas vahendid palkade suurendamiseks. Viimati suurendati
töötajate palkasid 2007. aastal ja järgnevatel aastatel on toimunud palga vähenemine.
Teede korrashoiuks riigilt eraldatud vahendid
vähenevad ligikaudu 5,7%. Õnneks kulus talvel
lumekoristuseks vähe ja see jättis raha ka teede
remondiks. Teede remondiks on 73 484 eurot.
Investeeringuid kavandame teha fondidest
saadud vahenditega ja valla eelarvest lisame omaosaluse. Projektides osalemise kaasfinantseerimiseks on kavandadtud 10 000 eurot.
Oluline tegevus 2014. aastal on taas Päästeameti ettekirjutuste täitmine. Vajalik on Puka
Keskkooli piksekaitsete korrastamine ja elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistuse taotlemine. Puka lasteaias on samuti vaja elektripaigaldisele nõuetekohasuse tunnistus taotleda. Lisaks
on veel väiksemaid ettekirjutusi. Kokku on vajalik
investeeringu maht ligikaudu 30 000 eurot.
Rohkesti sekeldusi on toonud ka arvutiprogrammi Windows XP kasutuselt kadumine. Teadaolevalt selle programmi tehniline tugi lõpeb aprillis ja seega tuleb vanu arvuteid ja tarkvara uuendada. Eelarves tähendab see täiendavaid kulusid.
Käesolev aasta on oluline ka veemajanduse valdkonnas, sest käivitunud on veeettevõtte tegevus ja olulisi investeeringuid kavandame
veetrasside korrastamiseks ning uute rajamiseks.
Veetrasside korrastamiseks taotleme vahendeid
Keskkonnainvesteeringute Keskusest ja omaosaluse katmist kavandame laenu abil. Taotlus on
vajalike tegevuste rahastamiseks esitatud.
Oluline on Tööstuse tänava inimeste joogiveega varustamine. Selleks rajatakse uus puurkaev.
Praegu on vallavalitsus sõlminud olemasoleva
puurkaevu kasutamiseks lepingu, mis on aga äär-

miselt kulukas ning lõpeb aasta lõpus. Ka uue
puurkaeva rajamise finantseerimiseks on taotlus
Keskkonnainvesteeringute Keskusele esitatud.
Kokkuvõttes on 2014. aasta eelarves enamikes asutustes siiski toimunud võrreldes 2013.
aastaga kulude kasv ja see annab eelarvele positiivse tausta, sest eelnevad 6 aastat oleme pidanud
eelarvet vähendama.

Puka valla 2014. aasta eelarve
Tulu nimetus
Eelarve eurodes
Maksutulud (tulumaks, maamaks)
741 542
Kaupade teenuste müük
108 000
Sihtotstarbelised riigi toetused
6 000
Mittesihtotstarbelised riigi toetused
528 897
Muud tulud
3 000
Finantstulud
1 600
Eelmise aasta jääk
25 798
Tulud kokku
1 414 837
Lisandub teede remont
73 484
Kulude nimetus
Eelarve eurodes
Volikogu
7 950
Vallavalitsus
79 690
Reservfond
2 000
Laenu teenindamine
2 000
Liikmemaksud
18 910
Maakorraldus
9 068
Arendusprojektid
10 000
Majanduse haldamine
48 519
Jäätmekäitlus
1 950
Haljastus
10 868
Tänavavalgustus
5 000
Muu elamu ja kommunaalmajandus
34 292
Puka kunstikool
24 230
Vaba aja ja spordiüritused
6 800
Aakre raamatukogu
11 964
Kuigatsi raamatukogu
14 658
Puka raamatukogu
9 060
Aakre rahvamaja
26 637
Puka rahvamaja
25 530
Kino
2 216
Ringhääling, ajaleht
4 160
Puka lasteaed
119 987
Aakre Lasteaed-Algkool
176 012
Puka Keskkool
491 019
Õpilasliinid
46 063
Logopeed
5 542
Puudega inimeste sots kaitse
30 000
Hooldekodu
37 500
Perede ja laste sots kaitse
12 871
Sots. toetused
12 434
Muud sots toetused
9 000
Sots. töötajad
16 205
Kulud kokku
1 414 837
Lisandub teede remont
73 484

AMETLIK INFO
9)huvialakoolides õppivate laste toetamine – huvialakoolides õppijatele kompenseeritakse osalustasu alates
teisest õppeaastast, maksumuse tasumise kompenseerimine otsustatakse igal juhtumil eraldi;
10)ranitsatoetus – suuruseks on 20.- €. Toetust makstakse Puka valla koolide I klassi astujatele, erandkorras
makstakse nendele I klassi astujatele, kes asuvad õppima
koolidesse, mida ei hõlma valla bussiring;
11)kinkekaardid – suuruseks on 30.- €, kinkekaardid
kingitakse Puka valla koolide esimesse klassi astujatele,
erandkorras nendele esimesse klassi astujatele, kes asuvad õppima koolidesse, mida ei hõlma valla bussiring;
12)lastele optiliste prilliklaaside maksumuse kompenseerimine – toetuse suuruseks on kuni 64.- €, kompenseeritakse lastele kuni 18eluaastani;
13)küttepuude toetus – toetuse suuruseks on üldjuhul
32.- €, küttepuude maksumuse kompenseerimist on võimalik taotleda üksielaval pensionäril.

Puka Vallavalitsuses
Puka valla haridusasutustes õppekoha tegevuskulude
arvestuslik maksumus ühes kuus lapse kohta 2014. aastaks on alljärgnev (eurodes):
Aakre Lasteaed-Algkoolis ühe lapse/õpilase kohta 279.Puka Keskkoolis ühe õpilase kohta
145.Puka Lasteaias ühe lapse kohta
259.Puka Kunstikoolis ühe õpilase kohta
50.Nõustuti Aakre külas asuva Kraavi maaüksuse jagamisega kaheks: Väike-Undi, sihtotstarbega maatulundusmaa ja Kraavi, sihtotstarbega elamumaa.
Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi Roose AJ F2 0,4 kV
õhu- ja maakaabelliinid, 0,4 kV kilbid ehitamiseks.
Tunnustati olümpiaadidel ja maakondlike võistlustel osalenud Puka valla koolide õpilasi (nimekiri 14.
veebruari Otepää Teatajas) ning Tõrva Gümnaasiumist
Marel Jaama – piirkondlik keemiaolümpiaad II ja bioloogiaolümpiaad I.
Tunnustati: Valga lahtised meistrivõistlused 2002-2004
„D“ tüdrukud - lahtine sihik, istudes, toelt: Kadi Kertu
Elijas I, Eliise Uibo II, Kadi Prii III; 2002-2004 „D“ poisid
- lahtine sihik, istudes, toel - Kaur Kadaja III; 2000-2001
„C“ tüdrukud - diopter sihik, istudes toelt: Sandra Kuus
I, Annabel Teder II.
Puka naisansambel tähistab aprillis oma tegevuse aastapäeva, vallavalitsus toetab üritust 70.- euroga.
Klubi Tartu Maraton korraldamisel toimuvad Puka
valla territooriumil kaks Eesti rahvaspordi suursündmust
– Tartu Maraton ning Tartu Rattamaraton. Käesoleval
aastal jäi lumepuudusel maraton ära, küll aga korraldab
MTÜ Tartu Maraton teisi üritusi. Vallavalitsus toetab
100.- euroga.
Toimetulekutoetust otsustati maksta kolmele, ühekordset kolmele, matusetoetust ühele, sünnitoetust
kahele ning vajaduspõhist toetust ühele taotlejale.
Hooldus lõpetati ühel isikul.

Piirangud Puka vallateedel
Puka vallateede kahjustamise vältimiseks ning
seoses kevadise teede lagunemisega vallavalitsus
kehtestas 25. märtsi 2014. a korraldusega nr 73 piirangud Puka vallateedele.
Kuni 20. aprillini 2014 on keelatud vallavalitsuse
eriloata 8 T ja raskemate sõidukite liiklemine Puka
vallateedel.

Puka vald Valgamaa talimängudel
Valgamaa valdade talimängudel oli Puka vald väikeste valdade (elanikke alla 2000) seas neljas.
Saalijalgpallis võideti III koht, mängisid: Kaspar
Kants, Ivar Levin, Silver Linde, Reijo Jõesaar,
Argo Kaldmäe ja Reeno Sööt.
Kabetajad Elle Luik, Enno Allev ja Adu Kurg
võitsid II koha.
Lauatennises saadi 4. koht – Kerli Kislõi, Heini
Härm ja Henri Härm.

Võrkpallis jäi tulemuseks 8. koht, võistkonnas mängisid: Kaire Kuvvas, Terje Kartau, Eva
Ojakivi, Romet Arak, Gunnar Arak, Tiit Rosenblatt ja Kristjan Tafenau.
Vallajuhtide kolmevõistluses võitsid II koha vallavanem Heikki Kadaja ja volikogu esimees Kalle
Põldmägi.
Mälumängus saadi III koht, võistkonnas Eerik
Müts, Agur Ostrak ja Tõnis Mark.

SÜNNID
Mia-Liisa Merjel

19. veebruaril
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Üleskutse „Teeme südamele pai!“
Hea Sangaste valla rahvas!

100
Soovime tervist ja südameheadust,
hellust ja õrnust ja natuke teadvust
sellest, et hommikud päikesesäras
viivad Su argise kurbuse ära,
päiksekiir kurrud toob silmanurka,
ajab kõik halva kambrinurka.

Sangaste Vallavalitusel ja Sangaste Vallavolikogul on hea meel tagantjärele õnnitleda Sangaste
valla eakaimat inimest, Lossiküla küla elanikku

ILMAR KROONI,
kellel 2. märtsil 2014 täitus 100 eluaastat.

Maailmade sõda ja
sirge silmavaade
Maailm meie ümber on rahutu. Ukraina sündmused jms.
ilmaelu pingestumine teeb inimesi ärevamaks. Maailm
meie sees on samuti mitmeosaline ja ettearvamatu.
Inimese sisemised mitmed minad sõlmivad vahel rahu,
vahel aga on seal meie sees ka nende sisemiste maailmade sõda. Õppigem siis endaga rahu sõlmimist, sest
kui on endaga rahu, siis on väiksem tõenäosus sattuda
ka päris maailmade sõtta.
Iseendaga sõjajalal inimene kisub ka teisi sõtta. Tehes küll rahutuvi nägu ja ajades inglijuttu, kisuvad tema
sisemised pinged tegelikult pärispingeid üles. Sellises
väändes rahutuvi seisus inimene sosistab kuulujutte
ja vormib oma luulusid tõesena tunduvaks luuleks. Ja
hakkab siis neid lõpuks ka ise uskuma.
Sama on ka päris sõjaga. Mida rohkem lasta siin hirmul silmi suurendada , seda hirmsamad asjad tunduvad
ja tegelikkuses ka lõpuks lähevad. Kainus ja sirge silmavaade maailma asju jälgides aitab kaasa nende asjade
vaospüsimisele. Mõtte jõud on suur.
Taoliselt pole vaja ka ülemõtlemist ja kartusteõhku täis
ajamist Keeni Põhikooli ja Sangaste lasteaia ühinemise
teemal. Tegu on ikkagi ühe võimalusega vallaelu arengus ja sedagi saaks teha alles aastate pärast. Praegu ju
alles seda asja kaalutakse ning küsitakse inimestelt. Kas
üldse kunagi nii teha ja kui teha, siis kuidas? Ei koli keegi
asutusi kokku lähiaastatel ja asjad kulgevad omasoodu
harjunul moel edasi. Tegu on võimaliku tulevikuaruteluga. Hirmu silmad võiks siin kinni küll olla. Ei teha siin
ju ühtki liigutust ilma lapsevanemate nõusolekuta ka
tulevikus.
Et edasi minna, on vaja asju arutada. Asju arutada
ei tohiks peljata. Paraku tundub mõnedel meist olema
hirm ükskõik kui tavalise ja loomuliku arutelu ees. Keegi
aga üritab siis ka vett sogaseks ajada ja sealt mingeid
omi kalu püüda. Panikööride ja sisemise maailmasõja
ohvrite ohvriks sattumise vältimiseks kordame veelkord
tõest infot.
Lasteaia ja kooli kokkukolimist ei ole keegi otsutanud
ega hakka ka lähiaastatel otsustama enne, kui see inimestele sobib ja ka vallal tekivad vastavad võimalused.
Kool ja lasteaed ühise juhtimise alla viia on ainult
juhtimiskorralduslik teema, mis ei muuda tavalise lastevanema jaoks midagi. Ka hoolekogud jätkavad eraldi,
lasteaed on Sangastes ja kool Keenis, nagu ennegi.
Lihtsalt kahe direktori asemel oleks mingist ajast üks. Nii
lihtne ongi!
Iseasi, kas just ummisjalu kiirustama peaks, aga
kui antakse piisav ettevalmistamise aeg selleks, siis
vallajuhina kiidan taolise ettepaneku heaks. See oleks
ratsionaalne ja tagaks ühtlasema arengu nii koolis, kui
lasteaias. Vastväited on arutlusteema.
Seega mu head kaaskondlased! Ärgem laskem end hirmutada ja ärevusega ehmatada. Vahepeal on maalitav
koll tegelikkuses hulga vähem kole, kui hirmualdis maalimeister paista tahab lasta.
Vähem sõdu me ümber ja sees,
kui selgem silmavaade ees!
KAIDO TAMBERG

Kutsume teid 1.-27. aprillini võimalikult palju
värskes õhus liikuma: kõndima, jooksma, jalgrattaga sõitma. Liikumiseks saab kasutada nii valda
rajatud kergliiklusteid kui ka kõiki muid teid. Liikumiseks võib kasutada sportlikke abivahendeid:
rulluisud, jalgratas, kõnnikepid jne. Vallakodanikud peavad läbitud kilomeetrite üle arvet ise. Liikumispäevikuid on võimalik saada alates
31. märtsist Keeni ja Sangaste kauplustest, raamatukogudest, postkontorist, apteegist, perearstikeskusest, noortekeskusest, vallavalitsusest, Keeni
koolist. Aga liikumispäeviku võib ka ise teha:
selleks tuleks paberile üles märkida kuupäev,
tegevus ning kui palju meetreid või kilomeetreid
läbisite. Sangaste vallas on kokku 8063 meetrit
kergliiklusteid! Alljärgneva info abil on veidi
kergem arvestust pidada:
kergliiklustee Keenist Sangastesse – 4352
meetrit;
kergliiklustee Sangaste vallamaja parklast
Sangaste lossini – 3711 meetrit (Sangaste vallamaja parklast Sangaste aleviku piirini – 943 m, Sangaste aleviku piirist Sangaste lossini 2768 m).

27. aprillil toimub Sangaste seltsimajas kokkuvõtete tegemine
PALUN VÕTKE KINDLASTI KA LIIKUMISPÄEVIK KAASA!
11.00 inimesed alustavad ümberkaudsetest
küladest liikumist Sangastesse.
12. 00 Sangaste seltsimajas pakutakse osalejatele sooja jooki;
perearst oma meeskonnaga mõõdab vererõhku, nõustab inimesi ning jagab infomaterjali;
liikumispäevikute alusel selgitatakse välja
kõige rohkem kilomeetreid läbinud inimesed,
parimatele on auhinnad;
osavõtjate vahel loositakse välja tervisetooteid;
tervem süda ja hea tuju kauba peale.
13.00. inimesed alustavad liikumist tagasi kodudesse.
Sangaste Vallavalitsus
Keeni Põhikool
Sangaste valla pensionäride ühendus „Härmalõng“
Sangaste Spordiklubi
Sangaste valla noortekeskus SVANK2

Hambahaldjas ja haldusreform
Kujutagem end ette istumas patsiendina haigete
hammastega hambaarstitoolis. Arstionu asendav
luuameister käsib aeg-ajalt suu avada, viskab sinna
kiire asjatundmatu pilgu ja hakkab retsepti kirjutama. Et kuna osad hambad on terved, siis tuleb
haiged hambad sillata tervete külge ning kõik su
suus näib nagu uus.
Taolise hambahaldjaliku imeootusega on ka
ehitud hetkel käibelolev tõmbekeskustepõhine
reformieskiis. Olles ise küll üks neist pidurikskirutud vallajuhtidest, olen nõus, et reforme on vaja.
Kummaline on minu jaoks aga haldusreformist
imerohu tegemine ning selle peaime: valitsuskulude kokkuhoiu väide. Ehk siis oleks väga ilus, kui
keegi selle summa konreetsete juba toimunud
näidete najal arvuna välja ütleks ja kinnitaks, et
nii saab ka olema peale ühinemispäeva. Pädevaid
arvutajaid Riigil ju terve rahaminni tornmajatäis
ja enamgi.
Ise ei suuda kuidagi ülesse leida seda suurt kokkuhoidmise kohta, aga on mul ka ju vaid taskuarvuti. Oletame näiteks, et liituvad Tartu ja Sangaste. Ministri väitel on valitsemiskulude kokkuhoid omavalitsuste ühinemisel 15-20 %. Sangaste
valla valitsemiskulu on ca 151 000 eurot aastas.
Kokkuhoid selle loogika järgi siis 15-20 000 eurot
valitsemisest. Tartul on see sadu kordi suurem
summa. Kui siis Sangaste ja Tartu ühisembusesse
hüppaksid, kas siis oleks kokkuhoid summeeritav?
Kas siis Tartu hoiaks Sangastega liitumisest paar
kuni paarkümend milli kokku?
Selles matemaatikas ei saa olla lihtsustatud
loogikaid. Efekt on selliselt vaid hinnatav samaväärsete ühinemisel ja tegelikud summad seetõttu suhteliselt väiksed. Sest suured ju ei ühinegi
ja nende valitsemiskulud on vähemalt 2/3 kõigist

valitsemise kuludest riigis. Ehk siis suurt efekti ei
saa sündida, sest suuri ju ei liideta?! Samuti kaasnevad liitmisega ju ka kulud? Eestis on kombeks
tihtipeale arvata, mitte arvutada.
Reformi on vaja, sest praegune ülekiidetud
maksusüsteem ei arvesta inimeste oluliselt suurenenud liikuvuse ja mitmepaiksusega, demograafiliste mustrite muutumisega ja olukordade erinevusega linn-maa liinil. Reformi on vaja, et lõhkuda
otsutamiste killustatus, korrastada lonkav logistika
ühistranspordis ning viia riiklik ja omavalitsuslik
korraldus vastavaks uutele oludele.
Reformi efekt ja mõte on märksa laiem, kui
pelgalt mingi hüpoteetiline väikevaldade valitsemiskulukeste kokkuhoiust saadav boonuseke.
Ministri eufooria ei ole läbiarvutatud nii, nagu
peab. Reform ei ole püksiluku mudel, et peab vaid
lahti ja kokku töötama. Tagumik peab pükstel ikka
ka terve olema ja püksid jalga sobima.
Korralik haldusreform on põhjaliku riigireformi
osa. Need asjad tuleb teha koos ja korralikult ning
populistliku mulata. Ametnike armeed riigiametites ja ettevõtlusele takistuseks muutunud kõikemattev bürokraatia tuleb kahanema saada koos
haldusreformiga.
Ka omavalitsused ei ole pelgalt mingid teenuste osutamise turuputkad. Omavalitsus on ikkagi
eelkõige kohaliku demokraatia instrument. Juba
teenustepõhisus reformiretoorikas on seetõttu vildakas. Asjadest tuleb ikka õieti aru saada ja ausalt
rääkida, siis saab ka reformitud nii, et inimesel hea
on ja riigil kasulikum. Lihtsalt asjade korrutamisest ei piisa.
Asja tuleb ka ikka jagada!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Sangaste Valgamaa talimängudel

V

äikeste omavalitsuste arvestuses sai Sangaste Karula ja Palupera järel kolmanda koha.
Meie selja taha jäid seekord Puka, Tõlliste
ja Hummuli.
Alade kaupa olid Sangaste kohad järgmised:
mälumängus 2. koht, võrkpallis ja juhtide võistluses 3. koht, kabes 4.-5. koht. Murdmaasuusatamises ja males 5. koht ning bridžis 9. koht. Eriti tublid
olid kolm suusatajat (Maive , Olev ja Sulev) ning
võrkpallurid. Võrkpallurite 3. koht oli turniiril näidatud mängu põhjal neile isegi kerge pettumus.
Poolfinaalis tuli mõõn sisse ning kaotati napilt.
Maive Vill tuli kahekordseks Valgamaa meistriks
suusatamises. Olev Matt teenis kaks hõbemedalit
suusatamises.
Pronksile tulid: Sulev Kõiv suusatamises, Rando
Undrus juhtide võistlusel, mälumängurid Aivo
Maiberg , Virgo Roose ja Mati Raudsepp, võrkpallurid Marili Vihmann, Kätti Allik, Marit Gross,
Marjan Pavlovits, Timo Teearu, Rauno Sisask ja
Oliver Koroljov.
Lisaks eelpool mainitud medalivõitjatele ,
andsid oma panuse: Aime Ilves, Kalev Ilves, Priit
Areng, Kalev Kaseväli, Mairo Peterson, Lauri
Oja, Reio Vill, Martin Raudsepp, Keio Kaljumäe,
Reino Muttik, Viljar Vihmann ja Imre Õim.

Mati Raudsepp 3. koha karikaga.
Sangaste Spordiklubi ja vallarahva nimel
täname kõiki osavõtjaid!
Sangaste Spordiklubi

Tagasiside lastevanemate
koosolekult Keeni koolis
Aitäh lapsevanemad: Piret Punapart, Raili ja
Rando Mandli, Anu Jõearu, Raili Linde, Anneli
Puksov, Maire Roio, Margit Šamarin, Lea Albrecht, Terje Villemson, Marju Karavin, Kairi
Aamer, Marjana ja Kalmer Lehepuu, Kristina
Minajev, Els ja Jüri Hinn, Erika Tiisler, Marju Levin, Meeri Gubal, Piibe Vällo, Imre Õim, Monika
Otrokova.
Aitäh, et hoolite ennekõike oma lastest, kooli
heast käekäigust ja aitasite kaasa oma mõtetega
motiveerimissüsteemi täiustamisele.
Tagasiside lehtedelt saime teada, et kutse sai
enamik teist just klassijuhataja helistamise/SMS
teel, klassijuhataja e-kirja kaudu, kooli kodulehelt
ning ka Otepää Teataja on hea infoallikas. Vaid
üks osalejatest ei olnud rahul teavitamisega.
Koosolekul käsitletud teemad olid kasulikud
13 osalejale ja viis lapsevanemat leidsid, et said
teada midagi uut. Aineõpetajatega kohtumist
pidasid vajalikuks ja kasulikuks kolmteist lapsevanemat.
Esimese astme õpilaste lastevanemad kohtusid aga klassijuhatajatega. Tänan vanemaid,
kes toetasid mind järgmiste heade sõnadega:
jääda tuleb direktoriks, saagu selle liitmisega,
mis saab; praegune direktor, palun mõelge hästi
järele, uus luud ei pühi mitte alati paremini.
Hea lapsevanem, oled alati oodatud kooli!
Peatsete uute kohtumisteni kooli üritustel!
Direktor DIANA SARAPUU

NATURA metsatoetus
Kõikidel metsaomanikel, kelle metsamaa jääb
Natura 2000 alale (näiteks Otepää Looduspargi, Soontaga-Sauniku, Võrtsjärve, Rubina, Lasa,
Koorküla, Elva-Vitipalu, Hauka, Valgjärve ja
palju teisi väiksemaid loodusalasid), on võimalik
saada riigilt toetust.
Natura 2000 alal asuva erametsamaa kohta
antava toetuse eesmärk on kaasa aidata Natura
2000 võrgustiku alal asuva erametsamaa säästvale
kasutusele, kompenseerides erametsaomanikele
Natura 2000 metsaalade majandamisel saamata
jäänud tulu.

Taotlusvoor on sellel aastal planeeritud
varaesmale ajale – 02.04.–21.04.2014.

Metsaühistu aitab taotlemisel
MTÜ Ühinenud Metsaomanikud metsaühingu liikmed ja ka teised metsaomanikud saavad
toetuse taotluse täitmisel abi Otepää kontoris
02.04; 04.04; 09.04; 11.04; 16.04; 17.04; 21.04.
Laatre alevikus aitab Kaja Papagoi taotlusi
täita 7. ja 21. aprillil.
Kokkuleppel ka muudel aegadel.
Täpsem info www.eestimetsad.ee ja www.
eramets.ee, Otepää vallamaja III korrus või telefonil 53 058 890.
MTÜ ÜHINENUD METSAOMANIKUD

Teeme Ära talgupäev 3. mail
Seitsmendat korda kutsub Teeme Ära talgupäeva meeskond kõiki inimesi, kogukondi, ühendusi, asutusi ja ettevõtteid üle Eesti korraldama 3.
mail ühiselt talguid. Maikuu esimesel laupäeval
peetav Teeme Ära talgupäev on aastatega kujunenud kümnete tuhandete eestimaalaste jaoks
kevadiseks oodatud suursündmuseks, mil tullakse kokku ning võetakse käsile kodukandis kõige pakilisemalt ärategemist vajavad tööd. Seega
iga inimene ja iga kogukond saab ise otsustada,
millised tööd ja tegemised 3. mai talgupäeval
ühiselt ette võetakse.
Tänavu soovib Teeme Ära talgupäeva meeskond innustada talgutel osalema senisest
rohkem noori, keda senisest veelgi enam toetatakse. Samuti tehakse koostööd Liikumisaasta
2014 projektiga, sest talgud ja liikumine on väga
tihedalt seotud. Üheskoos kutsume üles korraldama kõikjal Eestis talguid terviseradade ja
spordirajatiste heaks.
Talguid saab kirja panna juba täna ning talgutele registreeruda 14. aprillist ikka kodulehel:
www.teemeara.ee. Mulluse talgupäeva tagasivaatena: 2013. aastal korraldati üle Eesti 1522
talgut, millest võttis osa 40 098 talgulist.
Täpsem info: www.teemeara.ee, Valgamaa koordinaator Kaija Tamm 57 877 437 või
tammkaija@gmail.com.

KUULUTUSED

Ratastraktorite ja liikurmasinate

Mapomets OÜ:

Ohtlike puude raie & puude
hooldustööd. 56 866 157

TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2014. a.

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

Ehitus-remonttööd. 5353 5160
Kuiv kütteklots, puitbrikett, kaminapuu 51978500
Aedade-terrasside ehitus. 5675
3918

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

Müüa lõhutud küttepuid (lepp
al.28 eurot/RM, kask 32 eurot/RM.
Hind koos veoga, koorem 6 RM.
Tel.5394 6271.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Küttepuud. 5459 9484

OMANIKU JÄRELVALVE

Lambasõnnik. 5666 6900
Soovin osta elamukrunti Otepääl
või selle lähedal hind kuni 10 000
eurot. Tel.5256439

EhitusEST OÜ

Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Tel. 5117109

ehitusest@gmail.com

506 7848

Ehitus -ja remonditööd: fassaaditööd, katusetööd, sise/välisviimistlus.OÜ VIIMVAL.Tel. 55547996

MAGNETMASSAAŽ
Reuma, radikuliit, migreen, astma, suhkruhaigus, kõrge ja Madal vererõhk,ainevahetushäired,
mitmesugused nahahaigused,
Parkinsoni tõbi, insult, unehäired, stress, allergia, mitmesugused südamehaigused jne.
haigused, mille puhul on saadud
abi.
5669 5952

OSTAME METSAJA PÕLLUMAAD!
ants@metsatervenduse.ee
www.metsatervenduse.ee
Tel. 5091575
Ants Erik

Tänan siiralt kõiki abilisi, hulgimüügifirmasid ja ostjaid,
kes aitasid ja tunnustasid väikese kaupluse tegutsemist,
eriti viimastel aastatel!
Suur tänu ka minu kõikidele endistele töökaaslastele 50
tööaasta vältel!
Lugupidamisega Elsa Susi

Kiilung (Aakre)
Pukamõisa
Komsi
Palupera

9.00
10.00
11.30
13.30

Põllumaa 2000 – 3200 EUR/ha.

Huvi pakuvad ka
põllumajandusüksused.

Anname rendile
kinnistud Valgamaal,
Otepää lähistel:

Traktor 17.- EUR
Haagis 10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920

„ANNI BUTIIK“
Pühajärve tee 2,
Otepääl

caddiemasterklienditeenindaja.

SEEMNED,

Samas vajadus 3-4toalise korteri üürimiseks Otepääl.

JA TIPPSIBUL.

LILLESIBULAD

Tel. 56 239 302 või e-mail: kristi.laur@otepaagolf.com.

Tunneme kaasa lähedastele.

kaotuse puhul.

Kopli 12 elanikud

Südamlik kaastunne
Kersti Tammele armsa onu

Südamlik kaastunne Marjule
perega ema, ämma, vanaema ja
vanavanaema

HELVE MATVEJEVAT

lahkumise puhul.

LOREIDA

Avaldame kaastunnet abikaasale ja
lastele peredega.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

kaotuse puhul.
Helin, Aivar, Tiiu ja Endel.

Malle, Eevi, Ene, Karin, Mare.

Südamlik kaastunne Annele kalli
venna

Südamlik kaastunne Marjule
perega kalli

Sügav kaastunne õdedele Laine,
Maimu, Maie kalli venna

AIVAR MITTI

EMA

AKSEL UNTI

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased Käärikult

Vineeritehase II vahetus.

Malle perega

Südamlik kaastunne Heilile ja
Herkile kalli

EMA
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasiumi 68. lend ja
klassijuhataja

Mälestus viib meid kallile kalmule,
kus mulla põues puhkab kallis isake.
Seal vaikselt vilgub küünlaleek
ja unelaulu laulab kevadtuul.

EDGAR ALLEV

24.03.1914 - 30.03.1981
100. sünni-aastapäeval mälestavad lesk, lapsed ja
lapselapsed peredega.

Mälestame

Avaldame kaastunnet Heinole,
Herkile ja Heilile abikaasa ja ema

Silvia, Aivar, Kersti.

kaotuse puhul.
Kalju, Eve, Malle, Elina, Helve, Mati
ja Eve

E-R 9-18 ja L 9-16.

Südamlik kaastunne
Maivele ja Annelyle peredega
kalli ema

HELGI TALVIKU

Südamlik kaastunne
Annele venna

AIVAR MITI

kaotuse puhul

kaotuse puhul

Elsa lastega

Tiina

Sügav kaastunne Heinole, Erkile ja
Heilile perega kalli abikaasa, ema ja
vanaema

Mälestame kunagist Otepää
Vallavalitsuse töötajat

HELVE MATVEJEVA

surma puhul.
Maire, Mart, Maarika, Ene, Hillar ja
Marko.

HELVE MATVEJEVAT
25.05.1953 - 21.03.2014

Avaldame kaastunnet lähedastele.
Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Mälestame

KARL VESTERSTEINI

HELVE MATVEJEVAT
HILLAR VÄINA

21.08.1938 - 03.11.2013

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...

sügav kaastunne lähedastele

ÜLO AALMAA
surma puhul
Otepää Invaühing

Lahkus meie hulgast armas vend

AKSEL UNT
22.01.1925 - 24.03.2014
Ärasaatmine Otepää leinamajast
laupäeval, 29.03.2014 kell 12.00.
Leinavad õed Laine ja Maie perega.

Siiras kaastunne Heinole ja
omastele.
Elin, Lembit ja Toomas.

tütar Katrin ja vend Paul.

Sügav kaastunne Kerstile perega
kalli onu

kaotuse puhul.

HELVE MATVEJEVA

mälestavad tema teisel
surma-aastapaeval

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

AKSEL UNTI

Mälestame

HELVE MATVEJEVAT

Aino ja Peeter

Ei võta sõnad kaotusvalu,
ei kuivata nad pisaraid.

Info:
mob: 5595 2906,
e-mail: marek.ujuk@gmail.com.

müügil

Südamlik kaastunne Maie Kikkasele
poeg

HELGI TALVIK

Purdemäe: ca 6 ha,
Kraavi:
ca 9 ha,
Kolli:
9,21 ha,
Oja:
2,1 ha.

Kaupluses
Tel. 5645 1927,
info@meiletop.ee, www.meiletop.ee

16.05.1940 - 22.03.2014

Tunneme kaasa vanematele, õele ja
vennale perega.
Klassikaaslased Pühajärve kooli
päevilt.

11.00
15.30
16.30

Metsa-, põllu- ja
rohumaa OST.

Erinevad
pinnasetööd.

03.04.1933 - 14.03.2014

AIVAR MITTI

Nõuni
Hellenurme
Voki

Ortumäe-Oru Põllud ja
Metsad OÜ

Kaevan,
puhastan
tiike ja kraave.

KAIDO

Mälestame

9.00
10.00
11.30
13.30

Otepää Golfikeskus
võtab tööle

lõpetab oma 66-aastase tegutsemise
märtsikuuga.

AKSEL UNTI

Aakre
Restu
Keeni
Mägiste

Tule tööle ja veeda meiega meeldejääv suvi!

Otepää raamatukauplus ”VARAMU”

AITA LUIK

06. aprill

13. aprill

Kui Teil on soov osta või müüa
oma kinnisvara ja vajate selleks
kohaliku spetsialisti abi, siis võtke minuga julgelt ühendust.
Leiame koos lahenduse!
Sinu maakler Otepääl
Janek Moros.
Tel. +372 529 4294,
info@varaleidja.ee.

Müüa kruusa, mulda ja killustikku.
Tel: 5291256

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

12. aprill

Head alanud kevadet!

Müüa küttepuid. 5399 8661

7
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28. märts 2014

Raske on leida lohutussõnu,
neid õigeid, mis leevendaks valu...

Mälestame

Ei enam kõndimas Sind teel,
Su hääl me kõrvus kõlab veel...
Ei enam naeratust Su suul,
nüüd tasa leinas nutab tuul...

HELVE MATVEJEVAT

Mälestame

Südamlik kaastunne Heinole
abikaasa, Herkki ja Heili peredele
ema ja vanaema kaotuse puhul.

HELVE MATVEJEVAT

OÜ TERNES ja perekond Pallase.

Siiras kaastunne lähedastele.
Endised töökaaslased: Ülle, Vello,
Ants, Helgi, Eha, Evi, Sale, Mari,
Kersti, Kristi.

Maga vaikselt, puhka rahus südamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd sa ikka meiega.

Kallist venda ja onu

AKSEL UNTI
mälestavad sügavas leinas õde Maimu, õelapsed
Üllar, Alar, Marianne, Liivia ja Kersti peredega.

MITMESUGUST

8

Otepää Gümnaasiumi meediaklass
koolinoorte suusatamise MMil

28. märts 2014

Kevadised eripakkumised
Pühajärve Spa & Puhkekeskuses!
Valik mõnusaid protseduure P-N -40 %
Soe savipadi
Kõrgsooturba soojendus
Vesimassaaživoodi
Massaažitool
Soolakamber
Virsikuparafiini kätehoolitsus
Parafiinihoolitsus jalgadele
Külmparafiini mähis
Massaaživann erinevate ekstraktidega
Piimavann
Osaline massaaž 20 min

4,20
4,20
4,20
4,20
4,80
6.6.6.6.6.8,40

tavahind
7.7.7.7.8.10.10.10.10.10.14.-

Info ja broneerimine märksõnaga „Otepää Teataja“ telefonil 76 65 555.
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2014.

OG meediaklassi tublid noored said ajakirjanikutöö vilju maitsta 9.-14. märtsini Tehvandil toimunud koolinoorte murdmaasuusatamise MM-i kajastamisel. Võimed tuli proovile panna nii pressiteadete kirjutajal,
intervjueerijatel kui ka fotoreporteritel ja filmimeestel. Sealjuures kasutati suhtluskeelena mitte eesti, vaid
inglise, saksa ja vene keelt. Meie tubli töögrupp pälvis erilise kiituse võistluse korraldusmeeskonnalt nii
kodu- kui välismaalt.
Fotol esireas vasakult: Randel Uibopuu, Erkki Teder, Martin Krüünvald; tagareas vasakult: Saamuel
Stepanov, Birgit Kannes, Gertrud Aasaroht, Kevin-Markus Toover, Mariia Medvichuk.

Hind kehtib kuni 18aastastele õpilastele
õpilaspileti ettenäitamisel.
Pakkumine kehtib kuni 31.05.2014.

MARIKA PAAVO, meediaõpetaja

Otepää Naisselts ja Otepää vallavalitsus ootavad
kandidaate

6. aprillil kell 14.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

Eesti Töötukassa mobiilne nõustamine „TÖÖTA TARGALT!“

Otepää laululaps 2014

08.04. 2014 Otepääl Palveränduri Koguduse saalis (Pärna pst.15)
09.04.2014 Lüllemäe Rahvamajas
Oodatud kõik huvilised. Üritus tasuta!

Laulukonkursi juhend ja registreerimisinfo
Otepää valla kodulehel.
Info: 5804 3215

PÄEVAKAVA
9.00-9.15
9.15-10.10

Tervitussõnad
Riiklikud pensionid, toetused ja hüvitised
Raja Kutsar, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist,
Heli-Malle Sõmer, Sotsiaalkindlustusameti peaspetsialist
Maksusoodustused, maksuvabastused
Füüsilisest isikust ettevõtja maksud
Astra Meinert, Maksu- ja Tolliamet Valga teenindusbüroo

10.10-11.00

vanemspetsialist

11.00-11.10
11.10-11.30

Seljasirutus
Teenused alustavale ettevõtjale
Anneli Kattai, Valgamaa Arenguagentuur, ettevõtlus-

11.30-12.10

Töötukassa võimalused tööle aitamisel, töötaja leidmisel
Merike Metsavas, Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna

konsultant

juhataja

12.10-12.30
12.30-13.50
•
•
•
•
•
•
•
•
13.50-14.00

Lõunapaus
Missuguseid erinevaid võimalusi töötamiseks pakub
tööturg?
Palgatöö ja selle alternatiivid
Missugune võiks olla mulle sobilik valik?
Millest koosneb töötasu ja millised tegurid selle taset
mõjutavad?
Organisatsioonisisene töötasu kujunemine
Organisatsioonivälised töötasu mõjutajad
Kuidas hinnata oma teenimisvõimalusi tänasel tööturul?
Infoallikad ja nende kasutamine
Töötasude erinevused – millest need tulevad?
Töötajate palgaootused – millised on erinevused?
Millised on minu töötasu ootused?
Pille Mõtsmees, OÜ Sinekuur juht ja konsultant
Tagasiside. Lõpetamine.

Kaugemalt tulijad toob kohale Õpibuss. ÕIGE AEG ON ÕPPIDA.
Õpibussi koordineerib Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon
Andras koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga Euroopa Liidu elukestva õppe programmi raames.
Täpsem info ja soovist kasutada transpordiks Õpibussi, andke palun
teada telefonil 58700020.

Aasta ema aunimetusele.

Ettepanekud esitada hiljemalt 15. aprilliks e-maili aadressile:
ylle.perv@mail.ee või tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile.
Aasta ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt rubriigis
http://www.otepaa.ee/omavalitsus/aukodanikud/aasta-ema.

Otepää vald Valgamaa talimängudel
6.-15. märtsini toimusid Valgamaa valdade
ja linnade talimängud. Otepää valla võistkonnad osalesid kõigil talimängude kavas
olnud aladel.
Kokkuvõttes saavutati Valga linna (97
punkti) järel tubli II koht, kusjuures esikoht
jäi ainult kolme punkti kaugusele. Kahjuks
jäid ilmastikuoludest tingituna ära meie
vallale väga sobilikud teatesuusatamine,
suusasprint, kalapüük ja reesõit, mis olnuks
eelduseks ka esikohale pretendeerimisel.
Kindla esikoha sai Otepää vald murdmaasuusatamises, edestades II koha saavutanud
Palupera võistkonda 25 punktiga ja 4. koha
saanud Valga linna lausa 138 punktiga.
Talimängude võitjad murdmaasuusatamises meie vallast olid: klassikatehnikas
– Merlin Müür, Ene Aigro, Tõnu Jürimaa,
Karl Teearu, Hans Teearu. II koha saavutasid Mall Palm, Jelena Všivtseva, 5. koht
Ain Fjodorov ja Liia Piho. Vabatehnikas
võitsid Jelena Všivtseva, Ene Aigro, Hans
Teearu. II koht – Mall Palm, Ülle Pärle,
Jaanika Kuusik, Jaan Oja. III koht Liivi

Parik, Liia Piho, 4. koht Marika Vasemägi,
Tõnu Jürimaa, Priidik Vesi, 5. koht Peeter
Voolaid, Karl Teearu, Meelis Danilas, 6.
koht kuulus Urmas Kuldmaale ja 9. oli Joel
Pärle. Eriauhinna suusatamises sai kõige
noorim osavõtja Meriliis Kukk (s.a. 2000),
kes sai väljaspool arvestust kuni 18a. tüdrukute grupis kindla esikoha.
Esikoht tuli Otepääle turniiribridžis, kus
võistkonda kuulusid Lembit Dalberg ja
Toivo Jullis.
Saalijalgpallis tuli FC Otepääle II koht.
Esikohamängus kaotati Valgale tulemusega 1:2. Võistkonda kuulusid: Mihkel Teder,
Marko Liiva, Martin Raid, Mart Kaur,
Simmo Suiste, Robi Männiste, Raul Lehismets ja Priit Lehismets.
7. koha saavutas jalgpallis PJK Revali
koosseisus Siim Sepma, Mikko Buht, Ardo
Kuus, Tarvi Sikk, Kermo Sikk, Martin Möll,
Juhan Rootsma, Karl-Tõnis Laks.
Kabevõistkond koosseisus Toivo Lukka,
Heiko Heitur ja Aili Visnapuu tuli Valgamaa talimängude võitjaks.

Juhtide mitmevõistluses sai kokkuvõttes
võitjakarika Otepää vald, kus Margit Prede
oli naistest võitja ja meestest saavutas 8.
koha Kuldar Veere.
Malevõistkonnale koosseisus Aivar Pullerits, Juhan Mõtus ja Merlin Jalajas kuulus
4. koht.
Võrkpallivõistluses 5.-6. koha mängus
võitis Otepää võistkond Karulat 15:14. Võistkonda kuulusid: Heidi Sibul, Anniki Jaama,
Illo Hansing, Ats Teder, Enno Kurvits ja
Jaan Kolga.
Lauatennises sai Otepää valla võistkond
5. koha koosseisus: Jüri Tamme, Kuldar
Veere ja Eve Ojakivi.
Mälumängurid saavutasid 9. koha. Mängisid Kaido Mägi, Mairold Kõrvel ja Urmas
Kuldmaa.
Täname kõiki võistlejaid, samuti kohtunikena tegutsenud Ants Orassoni, Toomas
Tiidtu, Jüri Tammet ja Liivi Parikut ning
kõiki Pühajärve Põhikooli tublisid abilisi,
kus finaalvõistlused toimusid!
Spordispetsialist HARALD LAIDRE

Hans Teearu on kolmekordne maailmameister

O

tepääl toimusid 20.-22. märtsil intellektipuudega inimeste murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlused, kus otepäälane Hans Teearu tegi puhta
töö kõigil distantsidel ja võitis kolm kuldmedalit.
Hans Teearu sai kuldmedali meeste 8,1
km pikkusel klassikatehnika distantsil, vabatehnika distantsil 13, 5 km ning vabatehnika

sprindivõistlusel. Hans Teearu treenib Kalju
Ojaste käe all.
Võistluste peakorraldaja, Eesti Vaimsete Puuetega Inimeste Spordiliidu esinaine
Mallika Koel, pidas võistlust igati kordaläinuks nii korralduse kui tulemuste poolest.
Mallika Koel tõstis esile Tehvandi Spordikeskuse tublit kollektiivi, kes rasketes ilmastiku tingimustes suutsid tagada väga head

võistlustigimused ning tänas ühtlasi teisi
võistluste korraldamisel osalenud inimesi.
INAS (Rahvusvaheline Organisatsioon
Intellektipuudega Sportlastele) egiidi all
toimunud murdmaasuusatamise maailmameistrivõistlustel osales kümmekond riiki .
Allikas: www.paralympic.ee
MONIKA OTROKOVA

