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Otepää sai 18. korda talvepealinnaks

O

tepää sai 22. detsembril kell
1.02 taas talvepealinnaks. Traditsioonilised talve vastuvõtmise pidustused algasid Otepääl juba
21. detsembril. Nagu talvepealinnale
kohane, sadas Otepääl laia lund ning
hiljem paistis ere päike.
Talvepealinna
avamispidustused
algasid traditsioonilise talveturuga,
toimusid mitmesugused tegevused:
Otepää avatud noortekeskuse fotojaht, eakate jõukatsumine Talvepensionär 2014 tiitlile, lapsed lustisid
marumäel ja sõisid ponidega, Otepää
Naisselts pakkus laadasuppi, esinesid
Otepää linetantsijad, Nuustaku naisrahvatantsurühm ja eakate ansambel
Tantsurõõm ja FeelingGood. Otepää
Mängud 60 raames toimus sportlikke
ettevõtmisi: linnaorienteerumine ja laskevõistlus „Volikogu versus vallavalitsus“, mille võitis vallavolikogu.
Kui päike pilve tagant välja tuli,
saabusid Keskväljakule jõuluvanad.
Jõuluvanad tulid väga erinevate transpordivahenditega. Kohale tulid politsei-, tuletõrje-, kiirabi- ja postijõuluvana ning Palupera jõuluvana koos
memmega.
Jõuluvanad jagasid lastele kommi
ning korraldasid kuuse all suure rahvakoosoleku, kus arutati päevakajalisi sündmusi. Kokkuvõte möödunud
aastast anti lauluvormis üle Otepää vallavanemale Kalev Laulile. Hiljem viisid
jõuluvanad kõik soovijad Otepää Winterplace lustima.
Otepää grillmeister Tarmo Märss
süütas vahepeal Keskväljakul lõkke
ning küpsetas vardas siga, mida kõik
said talve saabumise ajal maitsta. Muusikasõbrad aga nautisid Raekoja saalis
talvist vanamuusikakontserti.
Ööklubis Comeback toimus talve
vastuvõtt talvepealinna külalistele, kus
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Terevisioon käis
Otepääl
ERRi hommikuprogramm „Terevisioon“
on traditsiooniliselt teinud oma aasta viimased saated väljaspool stuudiot. Seekord
oli „Terevisioon“ 23. detsembril Otepääl.
Teletegijaid võttis Otepääl kuuse all
vastu talviselt lumine ilm. Saates tuli juttu
sellest, mida Otepääl talvel teha saab, üles
astusid mitmed otepäälased ja Otepääga
seotud inimesed. Keskväljakule seati üles
torusaun koos saunalistega, võtete vahepeal sai ennast soojendada Oti pubis.
Saates esinesid Pühajärve Puhkpilliorkester, Otepää Gümnaasiumi lastekoor ja
tantsurühm FeelingGood.
Täname kõiki, kes aitasid „Terevisiooni“ õnnestumisele kaasa! Täname „Terevisiooni“ meeskonda, Lemmikmees OÜd,
Oteks ASi, Otepää Winterplace ja Oti
Pubi, Otepää Turismiinfokeskust, Otepää
Avatud Noortekeskust, Karupesa Teami,
Otepää vallavolikogu liikmeid ja kõiki
pealtvaatajaid.
Monika Otrokova

oma tervituse esitas Narva showtantsutrupp Genesis. Kevadpealinna Türi
vallavanem Pipi-Liis Siemann soovis
Otepääle head talve hoidmist.
Enne talve saabumist toimus 22. detsembril Keskväljakul tule ja valguse
etendus „Valge talv“ tuleteater Kelfirius esituses, kus kokku said jää ja tuli.
Kell 1.02 sai Otepää talvepealinnaks.
Talvepealinna tiitli andsid Otepää vallavanem Kalev Laulile üle Narva Vallavolikogu esimees Tarmo Tammiste ja
Tallinna Kesklinna vanem Alar Nääme.

Otepää vallavanem Kalev Laul lubas
hoida Eestimaa lumevarusid terve
aasta läbi. Seejärel tervitati talve uhke
ilutulestikuga ning kuuma glögi jagasid
Otepää naiskodukaitsjad.
Talvepealinna
avamispidustused
korraldas Otepää Kultuurikeskus koos
mitmete koostööpartneritega: Ilutulestiku Keskus Arnika, Otepää Pensionäride Ühendus, Otepää Naisselts, Naiskodukaitse Otepää jaoskond, Otepää
Avatud Noortekeskus, Otepää Winterplace, Otepää jõuluvanad, Otepää

Vallavalitsus. Toetas Otepää vald. Talvepealinna ametlik raadio on Sky Plus.
Talvepealinnas Otepääl saab talvemõnusid
nautida
Kuutsekal,
Munakal, Tehvandi Spordikeskuses ja
Otepää Winterplaces, samuti on Talvepealinn valmis võõrustama mitmesuguseid üritusi, nagu näiteks MKetapp
suusasprindis, Euroopa MM laskesuusatamises jpt.
MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsus
tänab
talvepealinna avamispidustuste
korraldamise eest
Silver Niitotsa Arnika Ilutulestiku
Keskusest, Otepää peajõuluvana
Valdur Seppa ja teisi jõuluvanasid,
Ene Raudseppa Otepää Naisseltsist,
Helle Kuldmaad Otepää pensionäride ühendusest, Mari Mõttust Otepää
naiskodukaitsest, Priit Tiidot ja Siim
Kaldat Otepää Winterplace’st.

Teisipäev, 27. jaanuar
19.30 Avamine staadionil
Kolmapäev, 28. jaanuar
11.00 Individuaal NJ
14.30 Individuaal MJ
Neljapäev, 29. jaanuar
11.00 Individuaal N
14.30 Individuaal M
Reede, 30. jaanuar
11.00 Sprint NJ
14.00 Sprint MJ
Laupäev, 31. jaanuar
11.00 Sprint N
14.30 Sprint M
Pühapäev, 1. veebruar
10.30 Viitstart NJ
11.45 Viitstart N
14.00 Viitstart M
15.15 Viitstart MJ
Esmaspäev, 2. veebruar
12.00 Segateatevõistlus
		NJ+MJ
Teisipäev, 3. veebruar
10.00 Teatevõistlus N
14.30 Teatevõistlus M

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

noore kultuuripärli toetus summas 160 eurot

Otsustati algatada Otepää vallas Sihva külas

asuva Allika kinnistu ja Päikeseloojangu maaüksuse
detailplaneeringu koostamine.
Tunnistati osaliselt kehtetuks Otepää vallas Mäha

külas asuva Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneering.
n

Võeti vastu ja suunati avalikule väljapanekule

Otepää vallas Kääriku külas asuva Kääriku Spordikeskuse detailplaneering.
n

Võeti vastu Otepää valla 2014. aasta teine lisa-

eelarve.
n

AMETLIK INFO

Otepää vallavanem Kalev Laul

18.12.2014

n

9. jaanuar 2015

Uuel aastal uue hooga

Otepää Vallavolikogus

n

O T E P Ä Ä

Lõpetati Otepää valla 2015. aasta eelarve

Iga uus aasta toob endaga kaasa omad ootused ning
lootused. Siiski ei keera aastanumbri vahetumine ette
puhast lehte, millele saab hakata kirja panema kõike
seda, mis möödunud aastate lehtedele ei ole mahtunud
või mida ei ole varasemalt oluliseks peetud. Tahes-tahtmata ootavad meid äsjaalanud aastas ees juba kõik see,
mis on meie igapäevaelu lahutamatu osa ning vaba
ruumi napib. Nii sai seda tõdeda eelmisel ja üleeelmisel
ja ka varasematel aastatel.
Aeg oma kulgemisega muudab meid kõiki. On asju ja
hetki, mida oleme pidanud olulisteks ja seda nad kahtlemata oma hetkedel on olnud ka. On peetud võitlusi
oma veendumuste eest, kuid võidu puhul tõdetud, et
järjekordselt on targem järele andnud. Aasta algus on

õige hetk, et vaadata üle, kas kõik see, mida oleme oluliseks pidanud, seda ka hetkel on. Ehk on miskit, mis
teeks ruumi uutele väärtustele, uutele tegudele, uutele
hoiakutele?
Me kõik teame, et tehes samu asju uuesti ja uuesti ei
ole meil lootustki saada teistsuguseid tulemusi. Kui olla
tulemustega rahul, siis on kõik korras. Kui aga rahulolematus süveneb, siis on aega midagi teha teismoodi. Aga
mida, on juba individuaalne ja inimesest sõltuv. Näiteks
mõnda aitaks uus töökoht, teist aga töökohtade vahetamise lõpetamine ja ühele tööle pidamajäämine. Mõni
saab uusi elamusi sporditegemise juurde suundumisest,
teine jällegi oma laste arendamisse pühendumisest.

esimene lugemine ja suunati Otepää valla 2015.

järgneb lk.3

Otepää Muusikakooli õpilastele Janetta Luigele,
Heidi Soonbergile ja Karl August Soonbergile Liivimaa Noorteorkestri koosseisus 15. märtsil 2015.
a Valka Kultuurikeskuses toimuval kontserdil ja 4.
juunil 2015. a Valga-Valka linnapäevadel toimuval
kontserdil osalemiseks.
n

Määrati matusetoetus kolmele isikule kogu-

summas 384 eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kuuele inimesele

kogusummas 352 eurot.
29.12.2014
n

Väljastati Elektrilevi OÜle kasutusluba Vana-

Otepää külas Pooskasuu 10/0,4kV komplektalajaa-

aasta eelarve projekt arvamuste ja ettepanekute

ma, Pooskasuu 10kV maakaabelliini, 0,4kV maa-

saamiseks volikogu komisjonidesse.

kaabelliini ja 0,4kV õhuliini kasutuselevõtuks.

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu ja keskkonnamõjude
strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek ja arutelu

Otepää vallavalitsuses

Kinnitati nõudeõiguse osast suurema pindala-

ga õigusvastaselt võõrandatud maa tagastamise korral
riigile tasutava võla suurus.
n

Määrati Sihva külas asuva Vana-Kooli katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 1376340, katastritunnus
63601:002:2050, pindala 0,2 ha, sihtotstarve ühiskondlike ehitiste maa), Jõe katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 1042540, katastritunnus 63601:002:0440, pindala
21,19 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Andruse
katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 442340, katastritunnus 63601:002:1240, pindala 1,9859 ha, sihtotstarve
maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moodustutavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid
ja sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse

Otepää Vallavolikogu võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu oma otsusega
18.12.2014 nr 1-4-70. Koos detailplaneeringu avaliku väljapanekuga korraldatakse ka KSH aruande avalik väljapanek.
Detailplaneeringu eesmärk on Kääriku Spordikeskuse baasil aastaringseid erinevaid sportimise, treenimise- ja aktiivse puhkuse
võimalusi pakkuva tervikliku kompleksi väljaarendamine. Detailplaneeringu ja KSH koostamise korraldaja on Otepää Vallavalitsus
ning detailplaneeringu kehtestaja Otepää Vallavolikogu. Detailplaneeringu arendaja on SA Tehvandi Spordikeskus (aadress Nüpli
küla, Otepää vald). Detailplaneeringu tehniliseks koostajaks ja KSH koostajaks on Klotoid OÜ (Rohu 5, Kuressaare linn, Saare
maakond, 93819). KSH juhteksperdiks on Piret Toonpere (piret@adepte.ee, 5059914).
Detailplaneeringu elluviimisega ei kaasne eeldatavalt riigipiiriülest mõju. Planeeringuala paikneb Natura 2000 võrgustikku kuuluvatel Otepää linnu- ja loodusalal. Seega on võimalik mõju esinemine Natura alale.
Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimub 16.-30. jaanuarini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13,
Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), Kääriku Spordikeskuse hotellis ning valla veebilehel www.
otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil: vald@otepaa.ee kuni 30. jaanuarini 2015. a.
Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 02. veebruaril 2015. a. kell 17.00 Kääriku Spordikeskuse kinosaalis.

plaanidele.
n

projekti koostamiseks.
Väljastati Tartu Spordiseltsile Kalev Arula külas

Madsa Puhkeküla maaüksusel söökla laiendamise ehitusprojekti koostamiseks projekteerimistingimused.
n

Väljastati Lilian Holtsile ja Peeter Holtsile kirja-

lik nõusolek Truuta külas Mäeveere maaüksusel ehitise
Väljastati ASile Eesti Telekom ehitusluba Püha-

miseks.
Väljastati Elektrilevi OÜle kasutusluba Otepää

vallasiseses linnas Kasesalu alajaama 0,4kV maakaabelliini, kaabli ja liitumiskilbi kasutuselevõtuks.
n

Väljastati Elisa Eesti ASile kasutusluba Nüpli

külas Olümpiakeskus Tehvandi//Valga mnt 12 maaüksusel asuva sidekanalisatsiooni trassi (ehitisregistri kood
220712243) kasutuselevõtuks.
n

Anti Eesti Reformierakonnale (registrikood

80043147, aadress Tõnismägi 9, Tallinn, 10119) luba
paigaldada ajavahemikuks 5. jaanuar 2015. a – 18.
jaanuar 2015. a Riigikogu valimiste valimisreklaami
reklaambännerid Otepää vallasiseses linnas vastavalt
asendiplaanile.
n

Anti

Reklaamtreiler

OÜle

(registrikood

10807005, aadress Suur-Kaare tee 14a, Pärnamäe küla,
jaanuar 2015. a – 18. jaanuar 2015. a Riigikogu valimiste valimisreklaam Otepää vallasiseses linnas vastavalt
asendiplaanile.
Anti Agu Kabritsale luba paigaldada ajavahemi-

kuks 5. jaanuar 2015. a – 21. jaanuar 2015. a Riigikogu valimiste valimisreklaam Otepää vallasiseses linnas
Lipuväljak 22a asuva hoone seinale.
n

Anti Rein Randverile luba paigaldada ajavahemi-

kuks 22. detsember 2014. a – 20. jaanuar 2015. a Riigikogu valimiste valimisreklaam Otepää vallasiseses
linnas Valga põik 2 kinnistule.
n

Omandati Otepää vallasiseses linnas asuvate

Lipuväljak 12 ja Pärna tn 1a kinnistud.
n

mishoone (ehitisregistri kood 120281718) kasutuselevõtuks.
n

Väljastati

OÜle

Solarcom

kasutuslu-

ba Otepää vallasiseses linnas Tehvandi põik 2
maaüksusel asuva üksikelamu (ehitisregistri kood
120679058) kasutuselevõtuks.
n

Anti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale

(registrikood 80052459, aadress Toompuiestee 16,
Tallinn, 10137) luba paigaldada ajavahemikuks
3. jaanuar 2015. a – 19. jaanuar 2015. a Riigikogu
valimiste valimisreklaami reklaambännerid Otepää
vallasiseses linnas vastavalt asendiplaanile.
Anti aktsiaseltsile Pühajärve Puhkekodu

Allika ja Päikeseloojangu maaüksuste detailplaneeringu algatamine
Otepää Vallavolikogu algatas 18.12.2014.a istungil otsusega nr 1-4-68 Sihva külas Allika kinnistu ja Päikeseloojangu maaüksuse
detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala hõlmab kahte maaüksust: Allika (katastritunnus 63601:002:0032, sihtotstarve 100%
elamumaa) ja Päikeseloojangu (katastritunnus 63601:002:0033, sihtotstarve 100% elamumaa). Planeeritava ala suurus on 16482 m².
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva Kõrre-Ojaääre kinnistu detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse ja arhitektuuritingimuste muutmine Allika ja Päikeseloojangu maaüksustel.
Info: www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine; merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

sembril 2014. a ajavahemikul kell 22:59 - 23:02 ning

Atlanteri kinnistu ja lähiümbruse detailplaneeringu osaline kehtetuks
tunnistamine Uue-Kõrgemäe kinnistu osas
Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneeringuala asub Mäha külas ning hõlmab järgmisi maaüksusi: Atlanteri (katastritunnus
63601:001:0003), Metsamäe (katastritunnus 63601:001:0004), Lillemäe (katastritunnus 63601:001:0005), Kõrgemäe (katastritunnus
63601:001:000), Uue-Kõrgemäe (katastritunnus 63601:001:1252). Kokku on planeeringuala pindala 24 ha.
Planeeringulahenduse kohaselt on alal võimalik rajada kolm uut elamukohta ning säilib olemasoleva vana talukoha ehitusõigus
Kõrgemäe kinnistul. Maakasutuse juhtotstarbeks on kõigil kruntidel määratud maatulundusmaa. Planeeringuga on Uue-Kõrgemäe
kinnistule määratud maatulundusmaa kasutus (metsamaa) ilma ehitusõiguseta. Tänaseks on vastavalt detailplaneeringu krundijaotusele moodustatud uued maaüksused, kuid uusi ehitisi püstitatud ei ole. Seega on detailplaneeringu eesmärgid lõpuni realiseerimata. Vastavalt planeerimisseaduse § 9 lõikele 1 on detailplaneering maakasutuse ja lähiaastate ehitustegevuse alus. Kohalikul
omavalitsusel on õigus realiseerimata planeering vähemalt neli aastat peale kehtestamist ümber vaadata.
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 10. juuni 2014. a kirjaga nr PVV 14-4/14/12273-2 andnud nõusoleku
Uue-Kõrgemäe kinnistule ühe elamukoha rajamiseks. Üksikelamu püstitamiseks hajaasustusega alal puudub detailplaneeringu
koostamise kohustus nii planeerimisseaduse kui ka Otepää valla üldplaneeringu kohaselt.
Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine Uue-Kõrgemäe kinnistu osas ning ehitusõiguse andmine projekteerimistingimuste ja
ehitusloaga elamukoha rajamiseks ei takista Atlanteri kinnistu ja lähiala detailplaneeringu elluviimist ülejäänud osas.
Info: www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine; merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

Viimsi vald, 74020) luba paigaldada ajavahemikuks 5.

n

Väljastati OÜle Pro Fiksum kasutusluba

Otepää vald) ilutulestiku korraldamise luba 31. detajavahemikul 31. detsember 2014. a kell 23:59 - 1.
jaanuar 2015. a kell 00:02 Pühajärve külas Pühajärve Spa & Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku
korraldamiseks.
n

Eraldati kultuurieelarve reservist kultuu-

riürituse mittetulundusühingule Otepää üritused

järve külas ELA078 Pühajärve juurdepääsuvõrgu rajan

n

Otepää külas Saeveski maaüksusel asuva toot-

(registrikood 10149335, aadress Pühajärve küla

tehnosüsteemide muutmiseks.
n

Tammö 0,4kV maakaabelliini ja 0,4kV õhuliini

n

Väljastati Ene Allmäele projekteerimistingimused

Raudsepa külas Allmäe maaüksusel üksikelamu ehitusn

Väljastati Empower Aktsiaseltsile kasutus-

kasutuselevõtuks.

22.12.2014
n

n

luba Koigu külas Tammö 10/0,4kV mastalajaama,

Eraldati kultuurieelarve reservist 160 eurot

andeka noore kultuuripärli toetuseks. Määrati andeka

6. veebruaril 2015. a toimuva ürituse „Eesti III
Talveöölaulupidu Otepääl“ korraldamiseks 3000
eurot.
5.01.2015
n

Väljastati Siim Antonile projekteerimistingi-

mused Pilkuse külas Veskimäe maaüksusel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Leonhard Weiss Energy ASile pro-

jekteerimistingimused Vana-Otepää külas Pooskasuu alajaama maakaabelliini, kaabli- ja liitumiskilpide elektriprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ASile SAMI ehitusluba Sihva külas

Ülikooli Residents maaüksusel ehitise (ülikooli
residents, ehitisregistri kood 120618235) rekonstrueerimiseks.
n

Väljastati Otepää vallale kasutusluba Otepää

vallasiseses linnas Lipuväljak 13 maaüksusel asuva

Tehase katlamaja detailplaneeringu avalik väljapanek ja arutelu
Otepää Vallavalitsus võttis vastu ja suunas avalikule väljapanekule oma korraldusega 05.01.2015 nr 2-4-5 Tehase katlamaja detailplaneeringu. Tuginedes keskkonnamõju eelhinnangule, otsustati mitte algatada keskkonnamõju strateegilist hindamist.
Detailplaneeringuga määratakse Tehase kinnistul olemasoleval tootmisalal hakkepuidul põhineva energiabloki ehitusõigus.
Kavandatakse olemasoleva segaküttel (sh õli) katlamaja asendamist keskkonnasõbraliku hakkepuidul töötavat katlamajaga.
Detailplaneeringuga muudetakse osaliselt Otepää Vallavolikogu otsusega 28.08.2000 nr 79 kehtestatud Tehase 2, Savikalda, Saviaugu ja Savikese ning selle lähiümbruse detailplaneeringut. Kavandatav on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga, kuna planeeritav ala asub Otepää valla üldplaneeringuga määratud tootmismaa alal.
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 19. jaanuarist kuni 02. veebruarini 2015. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13,
Otepää; kontaktisik Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820), ning valla veebilehel www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/
Planeeringud/Planeeringute avalikustamine).
Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 02. veebruarini 2015. a.
Detailplaneeringu avalik arutelu toimub 03. veebruaril 2015. a. kell 16.00 Otepää Vallavolikogu saalis (Otepää, Lipuväljak 13).

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul,
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.

ehitise (administratiivhoone, ehitisregistri kood
111037369) kasutuselevõtuks.
n

Otsustati vastu võtta Tehase kinnistu katla-

maja detailplaneering ja mitte algatada keskkonnamõju strateegiline hindamine.
n

Määrati Otepää Võrkpalliklubile 10. jaanua-

ril 2015. a toimuva võrkpalliturniiri „Otepää valla
XVI Karikavõistlused võrkpallis“ korraldamiseks
toetus summas 350 eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kahele isikule

kogusummas 64 eurot.
n

Määrati ühele isikule matusetoetus summas

128 eurot.
n

Määrati sünnitoetust kahele isikule kogu-

summas 768 eurot.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 23. jaanuaril.

Uuel aastal uue hooga

algus lk.2

Aasta lõpp tõi muudatusi
Hetk enne jõule sõlmisid SA Otepää Turismi, SA
Tõrva-Helme Turismi ja SA Valgamaa Arenguagentuuri juhatajad ühinemislepingu, mille kohaselt koonduvad maakonna turismiorganisatsioonid ühe katuse alla. Turundus- ja arendustegevusi
koordineeritakse edaspidi ühest organisatsioonist,
kusjuures turismiarenduskonsultant hakkab paiknema Otepääl, piirkonnas, kus on enim turismiettevõtteid. Kui ka ühinevate sihtasutuste nõukogud
liitumise heaks kiidavad ja see teoks saab, vabaneb
valla eelarvest SA Otepää Turismi rahastamiseks
kavandatud summa ning selle arvelt saame läbi viia
Otepää piirkonna turundus- ning mainetegevusi.
Aasta lõpp tõi põhjust rõõmustamiseks Pühajärve
kooli ning lasteaia perele, kuna Keskkonna Investeeringute Keskus otsustas rahastada Pühajärve
koolimaja maakütte väljaehitamist
2014. aasta viimastel päevadel muutis Valgamaa
Partnerluskogu eraldatud toetus vallas korraldatavate spordiürituste läbiviimist lihtsamaks ja kvaliteetsemaks, kuna toetuse abil soetati spordivõistluste läbiviimiseks vajalikku atribuutikat alates stardisildist
kuni autasustamise pjedestaalini. Lisaks sai rahastuse külavanemate ettepanekul partnerluskogule vallavalitsuse poolt esitatud taotlus telkide soetamiseks.
Nüüd on võimalus külakogukondadel oma ürituste
läbiviimiseks kasutada mitut erinevas suuruses telki.

Valla eelarve kajastab elanike vajadusi
Vallavalitsus suunas vallavolikogusse 2015. aasta

eelarve, mis eelmisel volikogu istungil saadeti teisele
lugemisele. Uue eelarve prioriteediks on hoolivus.
Näitame üles hoolivust sellega, et kõrgharidusega lasteaia- ja muusikakooli õpetaja töötasuks on
kavandatud uuel aastal 780 eurot, mis jääb küll alla
riigi poolt kehtestatud õpetaja miinimumtasule, kuid
vaadates möödunud aastaid, on see märkimisväärne
hüpe.
Võimaldame gümnaasiumiastme õpilastele tasuta
toidu, makstes vallaeelarvest kinni riigi toetuse
ja tegeliku toidupäeva maksumuse hinna vahe.
Soovime esmakordselt kasutada kaasava eelarve
mudelit ning vallakodanike otsuse põhjal rahastatakse 8000 euroga objekti, mis kogub enim poolehoidu. Loodan, et need vallavalitsuse ettepanekud
volikogu poolt toetuse saavad ning vastuvõetud
eelarves kindla koha leiavad.
Aasta algusest on vallasisene Otepää–Kääriku–
Otepää bussiliin kõigile tasuta. Vaatamata sellele, et
liini teenindatakse samas mahus kui eelmisel aastal
ja see on sõitja jaoks tasuta, kujunes hanke tulemusel kilomeetri maksumus odavamaks, kui varasemas
hankelepingus.
Käigust ära jäi sellest aastast Otepää–Vidrike–
Anne–Otepää liin, mis väljus kaks korda nädalas ja
mida kasutas keskmiselt ainult kaks inimest. Kaks
inimest võtsid ka liini sulgemise plaani avalikustamise järel vallavalitsusega ühendust, nendega sai vesteldud ja lubatud vajadusel neid aidata transpordi
korraldamisega.
Alanud aasta on toonud selgust linna soojamajanduse kavadesse ning käivad ettevalmistused toetuse
taotlemiseks, et tagada seniste keskkütte klientide

17. detsember oli nn pikk koolipäev
Pühajärve kooli pikk koolipäev algas tegusalt. Sellel
aastal said kõik õpilased kooli ehtimisest ja pühademeeleolust osa.
8. ja 9. klasside tüdrukud said koos Margit Relloga
ette valmistada käsitööde näituste eksponeerimise.
Poisid aga püstitasid Ain Aarti juhendamisel võimlasse uhke kuuse ja kaunistasid saali. 6. ja 7. klass
sättis valmis aula, selle päeva kõige tähtsama ruumi.
Koolimaja ehtisid kaunid pabereist lumehelbekesed ja kaunistatud klaaspurgid, mis lõid akendele
hubase küünlavalguse kuma.
Kooliperel käis külas Eesti parim õpilasfirma

Kolm Põrsakest. Nägime nende põnevat etendust,
millest ei puudunud ka värvilised leegid.
Toimusid töötoad, kus võis hüpitada käest kätte
leegitsevat palli ja ehitada rühmadena kõige kõrgemat spagetitorni. 1.-4. klassi õpilased osalesid ka
vahvas animatsiooni-teemalises töötoas.
Enne jõulupidu sätiti selga kleidid või ette lipsud,
süüdati veel viimased küünlad ja oligi kõik valmis.
Jõulupidu toimus mööda kooli liikudes. Aulas
lugesid luuletusi ja laulsid tublid esimese kuni neljanda klassi õpilased. Edasi liikus rahvas vaibasaali,
kus õpilased mängisid kanneldel jõululaule, mida

Reedel, 13. veebruaril kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis
Eldar Rjazanov / Emil Braginski
lüüriline komöödia

ARMASTUS TÖÖPOSTIL
Lavastaja Peeter Tammearu, tõlkijad Peeter Tammearu ja Arvi Siig, kunstnik Jaak Vaus, muusikaline kujundaja Bonzo.
Osades Tiina Mälberg, Velvo Väli, Anneli Rahkema, Erni Kask, Saara Kadak ja Marin Mägi-Efert.
Tõrksa taltsutamise lugu meisterlikult kirjutatud rollidega – on naine, kes on üksi ja teeb
tööd. Ja on mees, kes on samuti üksi. Ka tema
käib tööl. Nad kohtuvad. Armastus on igal pool,
isegi tööpostil. Nii võibki öelda “ka ülemus on
inimene...”, kuigi sama hästi sobib “isegi alluv
on inimene...”.
Ühes läbi aegade parimas lüürilises komöödias lõpeb nali siis, kui algavad pisarad ja
vastupidi. Nõukogude riigikord on ainult taust,
sest tolleaegsed inimlikud omadused kannavad
väärtusi ka täna.
Pilet 13/11 eurot. Sooduspilet kehtib õpilastele ja
pensionäridele. Piletid müügil Otepää Kultuurikeskuses
T-N kell 8-14 ja Otepää Turismiinfokeskuses.

SÜNNID
23. detsembril
24. detsembril

„Otepää on tuntud ja tunnustatud ning kiirelt arenev
puhkepiirkond“, selliselt sõnastati viie aasta eest
Otepää valla visioon aastani 2020. Viie aasta jooksul
on visiooni poole liikumiseks paljugi ära tehtud:
Tehvandi ja Kääriku spordikompleksi jätkuv uuendamine, sh rahvusvahelistele standarditele vastavate
laskesuusaradade valmimine ja Tehvandi staadioni
peahoone renoveerimine ning Kääriku tenniseväljakute ehitus, Otepää – Väike-Munamäe kergliiklustee rajamine, linnamäe oru korrastamine, remondi
alustamine kultuurikeskuses ja tervisekeskuses ning
mitmeid muid suuremaid ja väiksemaid töid.
Nüüd, 2015. aasta alguses, on taaskord aeg
hinnata senitehtut ning mõelda läbi, kuidas ja milliste tegevustega vallas edasi minna. Otepää vallavalitsus on algatanud valla uue arengukava koostamise,
sõnastamaks uuesti kaugemad ja lähemad eesmär-

Õigusbüroo
Otepää vallavalitsuse
hoones
Lipuväljak 13
III korrus kab. 321
nõustamine, dokumendid,
esindamine.
Tel. 5050 126
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Kultuurikalender
kvaliteetne teenindamine ning anda võimalus uutele
klientidele liitumiseks.

Tegevused peavad olema suunatud
kaugemale
Pilk ja tegevused vallas peavad olema suunatud kaugemale kui alanud aasta. Nii näiteks eelmise aasta
lõpus omandasime vallale SA Otepää Tervisekeskuse kõrval asuvad Lipuväljak 12 ja Pärna tn 1a kinnistud, et hakata tegema ettevalmistusi uue tervisekeskuse rajamiseks. Vastav meede avaneb juba käesoleva aasta suvel ja rahastamise otsuse loodame kätte
saada aasta lõpuks, et 2016. aastal ehitustegevusega
pihta hakata.
Vaatamata sellele, et 2015. aasta alles hakkas,
oleme alustanud ettevalmistustega järgmisel aastal
aset leidva Otepää 900 juubeliaasta väärikaks tähistamiseks. Ootame siin kõiki nõu ja jõuga appi.
Veel pikem perspektiiv on uuel valla arengukaval.
Kuna hetkel kehtiv arengukava ei sisalda piisaval
määral infot, mis oleks aluseks uuel struktuurifondide perioodil taotluste koostamisel, siis oleme alustanud uue arengukava koostamist.
Saadame huvigruppidele lähiajal välja küsitlused ja palungi siinkohal, et kõik kodukoha arengust
huvitatud elanikud aega leiaksid, et küsimustele
vastata ja oma arvamust avaldada.
Soovin kõigile, et alanud aasta annaks võimaluse
teha seda, mis rõõmu pakub ja julgust ning pealehakkamist muuta seda, mis paremakssaamist vajab.

said kõik tütarlaste ansambli abiga kaasa laulda.
Saalis, kus oli ka suur kuusk, lõid tantsu nii väiksed
kui suured rahvatantsijad. Pärast tantsiti jenkat.
Siis liiguti tagasi aulasse, kuhu oli jõudnud jõuluvana. Algklassid laulsid koos tütarlaste ansambliga
“Heade soovide kaudu”. Koos esitati “Jõulupopurrii”.
Jõuluvanale loeti luuletusi, lauldi ja tantsiti.
Õhtu muutsid vahepaladega terviklikuks Annabel,
Gabriel, Iti-Riin, Ats, Laura ja teised. Kõige suurem
osa oli peo korraldamisel õpetajatel, kes tegid tänuväärset tööd.
Pidu oli sisutihe, meeleolukas ja hästi korraldatud.
Liis Antsi, Pühajärve Põhikooli 9. klass

Vallaelanike küsitlus

Rakvere Teater

Lisanne Neemeste
Gregor Jääger		

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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gid, kuhu tahame jõuda viie või viieteistkümne aasta
pärast. Arengukava lähtub otepäälaste huvidest
ning püüab järgida tasakaalustatuse põhimõtet – et
igaühel igas valla piirkonnas oleks piisavalt võimalusi enese teostamiseks ja igaühele oleks kättesaadavad riigi, kohaliku omavalitsuse ja kogukonna poolt
pakutavad hüved.
Oluline on arengukava uuendamine Euroopa
Liidu uute toetusmeetmete avanemise valguses.
Suuremate investeeringute teostamiseks tuleb ka
lähiaastatel kasutada struktuurifondide vahendeid
ning arengukavas määratakse suuremate projektide
läbiviimise järjekord ja rahaline maht. Lisaks peab
uus arengukava võimalusel toetama valla elanike,
ettevõtete ja mittetulunduslike ühenduste tegevust,
muuhulgas projektitoetuste taotlemisel.
Valla elanike võimalikult suurema kaasamise

Puksiirabi
käivitusabi

tel. 525 5545

13. veebr. kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi
saalis Rakvere Teatri etendus „Armastus
tööpostil“. Lüüriline komöödia. Lavastaja Peeter
Tammearu. Osades Tiina Mälberg, Velvo Väli,
Anneli Rahkema, Erni Kask, Saara Kadak ja
Marin Mägi-Efert. Pilet 13/11 eurot. Sooduspilet
kehtib õpilastele ja pensionäridele.

22. veebr.
VI Euroopa Saunamaraton
Otepääl.
23. veebr. kell 18.00
Otepää Gümnaasiumi
saalis Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert „Georg Otsa laulud“. Esitavad Kadri
Kipper (sopran, RO Estonia), Jassi Zahharov
(bariton, RO Estonia), Tarmo Eespere (klaver, RO
Estonia). Tasuta. Korraldab Otepää Kultuurikeskus
koostöös Eesti Kontserdiga. Toetavad Eesti Kultuurkapital, Valgamaa ekspertgrupp ja Otepää vald.

SPORDikalender
Otepää valla suusapäevakud 2015
21. jaan.
11. veebr.
25. veebr.
11. märts

Kääriku 		
Tehvandi 		
Tehvandi 		
Kääriku 		

(KLASSIKA)
(SPRINT - UISK)
(KLASSIKA)
(UISK)

Reedel, 16. jaanuaril kell 18.00 toimub
muusikakooli saalis muusikalise
eelkooli UUSAASTAKONTSERT.
Kolmapäeval, 28. jaanuaril kell
18.00 toimub muusikakooli saalis Otepää
Muusikakooli ANSAMBLITE KONTSERT, mille
silmapaistvamad ansamblid esindavad meie
kooli 17. veebruaril Otepää Gümnaasiumi
aulas toimuval Anu Kase nimelisel
ANSAMBLIMUUSIKA PÄEVAL.

MTÜ Karukäpp saab kokku
13. ja 27. jaanuaril kell 18 vallamaja III korruse ruumis.
Info Mari, tel. 527 6551.

Alliansspalveõhtud 2015 Otepääl
EELK Otepää Maarja kogudus ja Otepää Palveränduri
kogudus kutsuvad kõiki inimesi ühistele
palveõhtutele:
13. jaanuaril kell 19 Palveränduri koguduses (Pärna
15).
15. jaanuaril kell 19 Maarja koguduse pastoraadis.
Ühispalves alanud aasta, toob meile hea
Issanda aasta!

huvides korraldame jaanuarikuus küsitluse, selgitamaks välja otepäälaste hinnangud kohaliku elu
erinevatele valdkondadele (konkreetsed teenused
ja üldine areng), arvamused olulisemate lahendamist vajavate probleemide kohta, ning ettepanekud
üksikute projektide algatamiseks ja elluviimiseks.
Küsitlusankeete saab täita internetikeskkonnas
kuni 26. jaanuarini, link küsitlusele on kättesaadav
Otepää valla koduleheküljel (www.otepaa.ee). Kelle
jaoks interneti kasutamine pole nii lihtne, võib saada
küsitluslehe pöördudes vallavalitsusse. Järgmisel
nädalal saadetakse e-posti teel eraldi küsitluslehed
välja valla asutustele, ettevõtetele ja organisatsioonidele, et saada ka nende arvamused ja ettepanekud
juba kitsamate teemade kohta.
Pärast küsitluste kokkuvõtete tegemist koostavad
erinevate valdkondade töörühmad analüüsi Otepää
valla hetkeseisust ning panevad kokku uuendatud
arengukava valla visiooni, eesmärkide ja tegevuskavaga. Arengukavasse on võimalik teha veel täiendamisettepanekuid, kui esialgne versioon eeldatavalt
märtsikuus valmis saab ja enne vallavolikogus kinnitamist avalikule väljapanekule läheb. Arengukava
koostamise protsess lõpeb Otepää visioonikonverentsiga 2015. aasta kevadsuvel.
Kutsun siinkohal üles kõiki otepäälasi andma oma
panus ühiste huvide määratlemisel ja arengukava
uuendamisel, osaledes küsitlusel ning tehes oma
ettepanekuid vallaelu paremaks korraldamiseks.
Otepää valla arendusnõunik Aado Altmets

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera valla õpilased joonistasid ja
pildistasid kodukohta suure rõõmuga

23.12.2014 korraldati:
n

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras kaks taotlust korralda-

tud jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks. Üks ajalise kestusega
1.01.15–31.12.15 ja teine 01.01.15–31.12.17, kuna kinnistuid kasutatakse vaid suvilatena.
n

Võetakse vastu omanikult Neeruti külas Kruusa-Pärdo-Vasila

teelõik, 781 m². Kinkelepingu vormistamisega seotud kulud kannab
kohalik omavalitsus.
n

Määrati detsembrikuul toimetulekutoetust 5 perele kogusum-

mas 590,41 eurot.
n

Määrati detsembrikuul hooldajatoetust 14 isikule kogusummas

316,98 eurot.
n

Määrati detsembrikuul täiendavat sotsiaaltoetust 8 isikule

kogusummas 184,04 eurot.
n

Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sattunud perele

ühekordne toetus a´ 20 eurot ja üks sünnipäevatoetus 90a. ja vanemale eakale 20 eurot.
n

Valgamaa Omavalitsuste Liidu keskkonnaosakond kuulutas välja sügisehakul loovkonkursi „Valgamaa keskkonnaobjektid“, mille eesmärk oli ergutada Valgamaa
õpilasi pöörama tähelepanu oma kodukoha keskkonnaobjektidele. Konkurss toimus neljas vanuserühmas.
Auhinnalised kohad said tänuks toredad kingikotid ning
tänukirju jagus kõigile osalejatele. Konkursil kogutud
materjale kasutatakse Valgamaa keskkonna-aabitsa
koostamiseks.

Toimetulekutoetuse vahendite ülejäägist määrati ühele

isikule küttetoetust 128 eurot ja kahele isikule ühekordset
toetust a´ 32 eurot.

Talveperioodil 2015
teostavad lumetõrjetöid
Palupera valla teedel
Hellenurme-Palupera piirkonnas Moiraks OÜ ja Räbi-Päidla-Nõuni-Neeruti-Lutike piirkonnas Tasemix OÜ. Kergliiklusteed hoiab lumevabad FIE Vahto Sikk Vahi talu.
Lepingujärgselt kuuluvad teed lumest puhastamisele vajadusel kuni 24 tunni jooksul. Teede osas, mille lumetõrjet
kohalik omavalitsus ei finantseeri, tuleb töö tellijal tasuda ise
vastavalt kokkuleppele teostajaga. Võimalus on esindajate
poole pöörduda, kui on soov lumetõrjeteenust osta (Margo
Narits tel. 5269983 Moiraks OÜst; Tamur Tamm tel. 5053426
Tasemix OÜst). Selleks on aga kasulik teada tee, millest
juttu tuleb, nimetust ja numbrit. Kel see veel teadmata,
võta ühendust maakorraldaja Tõnu Kukk´ega 76 79 504 või
e-post: palupera@palupera.ee.
Palume mõistvalt suhtuda ja vaadata üle teede registrisse kuuluvate erateedeäärne võsa. Teele langev võsa lõhub
suure masina, seetõttu jääbki see teelõik siis lumetõrjeta.
NB! Palupera valla lumetõrjet teostavad ettevõtjad paluvad tähistada (nt punase lehvikuga või helkuriga pikem tokike) kinnistutel, kus lumetõrjet teostatakse erilist tähelepanu
vajavad postid, kivid, kiviktaimla jms. et ära hoida nende
võimalikku kahjustamist töö teostamisel.

Palupera valla aasta tegu 2014
Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, ühingute, ettevõtete poolt ettepanekuid, et valida “Palupera valla aasta tegu
2014” ja tunnustada väärt teo tegijaid.
Vabas vormis ettepanek võiks sisaldada ka lühikest
põhjendust. Saada oma ettepanek hiljemalt 10. veebruaril
e-postile terje@palupera.ee, helista 7679501, 5174740 või
pöördu lihtsalt vallamajja.
Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusürituski toimub juba veebruaris, Iseseisvuspäevale pühendatuna.

TÄHELEPANU!
Tulemas on 22. mälumänguturniir Palupera valla karikale.
Esimene voor toimub 23. jaanuaril algusega kell 19.00
Nõuni Maakultuurimajas.
Mäng toimub klassikalise mälumängu süsteemi alusel, kus
võistkonnas on 4 mängijat ja üks noormämgija – 18a.
Turniir on 3vooruline, kokku 108 küsimust. Igas voorus on
36 küsimust, millest 2 muusika- ja 4 pildiküsimust.
Mängu teemaks on Eesti ja kõik Eestiga seonduv. Samuti ka
võimalusel Piibli teemalised.
Turniiri võitjale kuulub karikas, parimatele võistkondadele
diplom ja auhind, vastavalt saavutatud kohale.
Parim Valgamaa võistkond saab maakonna meistrimedalid.
Info ja registreerimine tel. 5139071, Kalev Lõhmus, palubuss@gmail. Com.
PEATSE KOHTUMISENI NÕUNIS!

Meie valla äramärgitud tööd
Palupera Põhikooli joonistused:
III koht – Argo Roodla, 1. klass (tööga „Ussike Palupera mõisapargis“),
III koht – Tiina Jaska, 1. klass (tööga „Kalad Elva jões),
II koht – Caroliis Miks, 6. klass (tööga „Palupera mõisakool“).
Eripreemiad:
Marten Kuus, 2. klass (tööga „Sügis Palu metsas“),
Cristo Teder, 3. klass (tööga „Sügisvärvid Palupera
mõisapargis“).
Fotod:
I koht – Caroliis Miks, 6. kl, Palupera Põhikool (tööga

„Palupera Põhikooli park“),
III koht – Aavo Tilga, 7. kl, Otepää Gümnaasium/ Nõuni kultuurimaja noorteklubi (tööga
„Nõuni järv).
Palupera Põhikooli kunstiõpetaja Marika Viks

Valsiga jõuludesse
Tormisel, 13.12. kell13.00. Need
maagilised arvud tähendasid
maagilist valsside pärastlõunat
Hellenurme rahvamaja väikeses
ja hubases saalis (mis on tihti nagu
kummist, mahutades kõiki häid
kultuuri armastavaid inimesi).
Pidu austas oma kohalolekuga
ja alguse tervitusega vallavanem
Terje. Küünlasäras kuusk, hubane
saal, toredad esinejad. See kõik
tekitas nii sooja tunde!
Kontsertosas
keerutasid
valsse tantsurühmad Hellenurme Fiiling, Marbella, Mathilde, Sangaste-Keeni Kesa-line,
Õru Murueidetütred, Valguta
Nägusad Moorid, Kanepi Sügiskulla Leedid, Nõuni Oikumaru.
Tantsijatele pakkus vaheldust
oma esinemisega lauluansambel
Mis Sest Elvast. Vahepalu luges
alati särav Anita. Kuna kuulajaid-vaatajaid-esinejaid oli sedavõrd hulgaliselt, siis jälgiti pidu nii
saalist kui ka istekohtadelt laval.
Kontsertosa lõpetas lauluansambel Mis Sest Virve Kösteri
lauluga ”Kui uus aasta ulatab
käe”, mis tuli kordamisele ja
kõik kohalviibijad ühendasid
käed ning püsti seistes laulis kogu

publik kaasa. See oli nii südantsoojendav ja tekitas ühtekuuluvustunde.
Seejärel siirduti kohvilauda,
kus maitsti head-paremat, mida
kaasa oldi toodud. Samal ajal
seadis laval end valmis Rõngu
vahva kapell Rukkilill, kelle
viiside saatel pidu jätkus. Ei
takistanud torm, ei takistanud
tuul, kõik sõbrad olid kohale saabunud!. Isegi pensionärid, kes
tänavad valda meeldiva kingituse
ja kaunilt kaetud peolaua eest.
Suur tänu meeldiva peo korraldamise eest kõigile, kes oma
panuse andsid ja need olid tantsuklubi Mathilde sõpruskollektiivid, kes laulsid nagu lõokesed,
kes mängisid võrratuid vanaaegseid tantsulugusid ja tantsijad,
kes tantsisid hoogsalt, imeliselt ja
kaasakiskuvalt.
Seda pidu toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp
ja Palupera vallavalitsus.
Õnne ja edu uueks aastaks!
Uute kohtumisteni!
Lauluansambel Mis Sest
juhendaja Milje-Küllike,
Linetantsude juhendaja
Katrin ja Elsa.

Noortekeskus avatud jaanuari kuul
05.01 - 11.01
E,T,K,R 16.15-20.00,
L 11.00-13.00 Kitarriõpe algajatele (Hellenurme NK)
L 13.00-17.00 Pritsikuur
12.01 - 18.01
T,K,R 16.15-20.00
L 10.00-14.00
P 12.00-14.00 Pritsikuur, käsitööpäevak
19.01 - 25.01
E,T,K 16.15-20.00
L 10.00-14.00
R 17.00-20.00 Pritsikuur
26.01 - 31.01
E,T,K 16.15-20.00
L 10.00-14.00
R 17.00-20.00 Pritsikuur
L 14.15– 17.00 Pritsikuur Lisainfo: 58687501 Mari-Liis

Kui südamel mõnikord nukrus
miks, kui vaid ise ma teaks ...
Viibisin üritusel Valsiga Uude Aastasse.
Tore oli näha erinevas vanuses tantsijaid, kes innukalt oma kava esitasid. Iga
tants jutustas oma lugu.
Aitäh Anitale südamlike sõnade eest, mis sidusid kogu kava. Lauluansambel oma kaasahaaravate lauludega pani ka publiku saalis rõkkama. Aplaus ei
tahtnud kuidagi lõppeda.
Aitäh kõikidele tantsurühmadele, pillimeestele ja lauljatele, kes panid valsi
särama tantsupõrandal ja meie südames. Sõnadel ja muusikal on maagiline
jõud panna meid hingama ühes rütmis.
Aitäh peokorraldajatele Elsale ja Annele.
Hinge jäävad veel kauaks helisema sõnad:
		 ...valss see on võlu ja sära
		
valss see on ikkagi valss.
Kultuurihuviline AGNES Hellenurmest

Tore päev Pärnu
Tervisekeskuse
veepargis
Möödunud aasta 18. detsembril käisid Puka
kooli õpilased ekskursioonil Pärnu Tervisekeskuse veepargis. Päev oli täis lusti ja rõõmu,
nauditi veemõnusid, söödi maitsev lõunasöök
restoranis.
Tänu õpetaja Karin-Kaja Liigandi heale organiseerimisele sujus ekskursioon edukalt. Kõik
osavõtjad jäid väga rahule.
Suur tänu ekskursiooni toetajatele: Jaanus
Trees, Ahto Kadaja, Neiveland OÜ, Jaanus
Teder, Kimar Transport Rõngu Bussifirma, Päikesepõld OÜ, Triinu Riided, Jumak AS, Bacula
AS, Tehne Töökoda AS, Pärnu Tervisekeskuse
Veepark.
Lapsevanemad

Puka valla tublid
sportlased
Valgamaa 2014. a lahtised meistrivõistlused püstolist laskmises (väikekaliiber

12-17aasta vanuses, 30 lasku/25 m)
I koht
II koht
III koht

Annabel Teder,
Gerli Rosenberg,
Karel Objartel.

Valgamaa koolinoorte 2014. a sisekergejõustiku meistrivõistlused
III koht

Risto Johanson – PA kõrgushüppes.

Eesti karikavõistlused laskmises
III koht

Marchus-Joonas Koppel.

Eesti meistrivõistlused rulluisutamises –
Jõulumäe sügissprint
III koht

Steve Vahi – M14.

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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MTÜ Puka noortepesa on hoos
14. märtsil 2014 sündis organisatsioon
MTÜ Puka noortepesa, mis ühendab
aktiivseid noori, kes soovivad panustada Puka valla noorte vaba aja tegevuse
organiseerimisse ning arendamisse.
2014. aastal üritasime vallakodanikke harjutada sellega, et varsti hakkab
meie väikses vallas tihedam noorsootöö käima.
Selleks korraldasime kaks sündmust:
septembri alguses Perepäev ning detsembri lõpupoole Talvevõlumaa.
Perepäeva ideeks oli elavdada valla
elu ning pakkuda perekondadele võimalust midagi koos teha. Terve päeva
jooksul oli võimalik saada endale
näomaalinguid ning patse, õppida
vibuga laskma, teha perepilte ning
tutvuda Oriflame toodetega. Kindlasti oli päeva üheks suurhetkeks tordioksjon, kus müüdi 4 imelist torti.
Erinevate tegevuste vahepeal esinesid
külalistele Rõngu noortebänd Small

ja trummar Joel Hainsalu, kelle juures
sai hiljem ka trummidel mängimist
õppida. Rahvast oli kohal vähevõitu,
kuid arvame, et inimesed, kes kohal
käisid, jäid oma päevaga rahule.
Talvevõlumaa mõte oli jõulutunde
tugevdamine. Terve sündmuse aja oli
kohal Jõuluvana, esinesid kaks andekat
noort tütarlast, pakkusime sooja teed
ning piparkooke. Iga soovija sai oma
maitse järgi piparkooke kaunistada.
Lisaks meelelahutusele oli võimalik
osta kingitusi. Valik oli lai, pakuti erinevaid käsitöötooteid, moose, küünlaid. Avatud oli ka jõulukohvik, mida
pidasid meie sõbrad Pritsumehe
Marid. Taas kord soovisime suuremat
osavõttu. Usume siiski, et noortepesa
tegemistega hakatakse juba harjuma
ning järgmised sündmused on veelgi
rahvarohkemad!
2015. aasta prioriteediks on noortekeskuse loomine. Tahame, et valmiks

vahenditest. Kogu ruumi remont saab
teoks tänu Regionaalsete investeeringutoetuste andmise programmile. Lisaks saame hasartmängumaksu
vahenditega korraldada restaureerimise koolituse ning õpitegevusi.

ruumid, mis on hoitud ja väärtustatud
kogukonna poolt ning kus iga noor
saaks lõbusalt/kasulikult/harivalt vaba
aega sisustada.
Noortekeskuse ruumid saavad
olema Puka keskkooli vanas osas. Just
nimelt saavad kindlalt olema, sest projektid on saanud heakskiidu ning Puka
vald aitab omaosalusega. Välistrepi
betoneerimist ning uue välisukse paigaldamist rahastab siseministeerium
kohaliku omaalgatuse programmi

Siinkohal meie üleskutse: kui sul on
kodus üleliigne tugitool, diivan, peegel,
riiul või muu sisustuselement ja sa
tahaksid toetada Puka noortekeskuse valmimist, siis kirjuta: carol.tutk@
gmail.com või helista 56 625 640 ning
voila, sinu vana on meie uus!
Nüüd aga tähelepanu! Juba 23. jaanuaril kell 18.00 Pritsumehe Maride
(koolimaja) juures õpime koos tegema
kott-toole ja seda ikka noortekeskuse
tarbeks. Kohtumiseni!
Juhatuse liikmed Cärol Tutk
ja Kaija Tamm

Sööbik ja pisik
Juba teist aastat järjest teeb Puka lasteaed koostööd Otepää Tervisekeskusega. Dr. Veronika ja õde Kaja tegid
meie lastele profülaktilist hammaste
kontrolli. Meedikud saabusid lasteaeda täies varustuses: kaasas hambapeeglid ja sondid, seljas töökitlid ja
käes kummikindad. Arstitädi nägi oma
otsmikulambiga välja kui maadeavastaja.
Aga tõsi see on, et laste suust oli ühtteist Sööbiku ja Pisiku tekitatud pahandust avastada küll! Nii mõnelgi sipsikul
supsas lutt suhu, et ega siis arstitädi
sinna ei näe. Aga peeti läbirääkimisi,

saavutati kokkulepe, hambavaatluse
tehing teostus ning tasuks sai iga laps
endale rõõmsa kleepsu. Üks sipsikutest
jäi endale kindlaks, ei avanud suud ja
teatas, et tema hambaid pole tarvis üle
lugeda.
Arsti poolt anti lastevanematele koju
teatis lapse hammaste olukorra kohta.
Siinkohal teen üleskutse lastevanematele. Laste hammaste ravi on tasuta!
Palun lase hambaarstil korda teha oma
lapse hambad, kuna katkised hambad
on organismis põletikuallikaks.
Krista, Puka lasteaia tervishoiutöötaja

Miks müüa oma metsa või põllumaad
interneti enampakkumistel?
Mets - meie varandus.
Eestis on 90 000 erametsa omanikku. Osad neist majandavad oma
metsa aktiivselt. Teised seevastu pole metsamajandamise ja kõige sellesse puutuvaga väga kursis. Tegelikult ei peagi olema. Meil kõigil on
oma töö ja tegemised ning pole võimalik ning vajalik alati kõigest kõike
teada. Oluline on leida vajadusel oma ala spetsialist ning kasutada kvaliteetseid teenuseid. Seda ikka selleks, et kvaliteet ja tulu oleksid maksimaalsed ning hiljem poleks vaja kahetseda tehtud otsuseid.
Mets kasvab pikalt ja tulu sealt saab vaid mõne korra põlvkonna
jooksul. Seda enam on oluline see, et saadav tulu oleks õiglane ja ei
peaks tundma hirmu pettasaamiste ees.
Ostjad ründavad uksest ja aknast.
Paarikümne aasta tagusesse aega jäävad juhused, kus metsaomaniku ukse taha ilmus metsaostja ja tegi oma pakkumise. Täna on tegutsemisstiil koos infotehnoloogia arenguga muutunud moodsamaks –
nüüd laekuvad ostupakkumised otse metsaomaniku elektronposti aadressile. Sageli juhtuvad need peale seda, kui maaomanik on tellinud
metsamajandamise kava. Kas see on juhus? Raske uskuda... Justkui
mingi ime läbi on ostuhuviline saanud teada sellest, et Teie kinnistule
on äsja valminud metsamajandamise kava.
Iseenesest on ju tore, kui pakkumine koju kätte tuleb. Kuidas aga
olla kindel, et pakutav hind ka turuhinnale ligilähedane on? On ju
teada tõde, et ostja tahab osta alati võimalikult odavalt ning müüja seevastu müüa võimalikult kallilt.
Oksjoniportaal Maaturg.ee aitab.
Oleme tänaseks juba üle kolme aasta tegelenud internetis oksjonite
korraldamisega. Meie eesmärk ja missioon on pakkuda eraomanikule
teenust, mille kaudu saab metsaomanik oma kinnistu või raieõiguse
müügi puhul hetke parima turuhinna.

See saab juhtuda kuna meil on:
suur ostuklientide andmebaas;
avalikud enampakkumised, kus pole võimalikud kulissidetagused
kokkulepped;
enampakkumistel tekib hasart ja vahel lisatakse mõned tuhanded
ka emotsioonide ajendil.
Kolm aastat tagasi alustasime internetis metsakinnistute ja kasvava
metsa raieõiguse enampakkumiste korraldamisega. Algus oli väga
raske. Arvasime, et metsaseltsid võiksid saada kasu meie portaali kasutamisest. Läbi selle, et lisaks aja kokkuhoiule aitab see tagada erametsaomanikule, keda metsaseltsid nõustavad ja kelle vara haldavad, tema
vara parima ja tulusaima teenimise. Võta näpust! Isegi tasuta proovikasutamist pakkudes jäi seltside huvi pehmelt öeldes leigeks. Me ei
löönud käega vaid püüdsime jõuda eraomanikeni ilma metsaseltside
vahenduseta. Tänaseks on see ka õnnestunud.
Meie portaalis on toimunud üle 100 õnnestunud enampakkumise. Müüdud varade väärtus on kasvanud keskmiselt 16,5 %. Meil on 5
suurt püsiklienti-ettevõtet, kes müüvad oma vara regulaarselt läbi meie
portaali. Lisandunud on põllukinnistute müük ja rentimine. Põllumaade enampakkumistega oleme veel algusfaasis, aga üsna mitmed põllumaa omanikud on leidnud läbi meie keskkonna oma põldudele hea
hinnaga ostja või eelnevast oluliselt kõrgema hinnaga rentniku. Hetkel
arendame metsamaterjali müügikeskkonda. Osalesime sel suvel RMK
hankel metsamaterjali internetioksjonikeskkonnas müümiseks. Paraku
ei osutunud me seal edukaks, sest aega toimiva keskkonna väljatöötamiseks oli napp nädal. Saime sellest oma õppetunni ning osaleme päris
kindlasti järgmisel suvel toimuval hankel.
Maaturg.ee tahab olla abiks.
Meie soov on jätkuvalt aidata erametsaomanikel saada oma vara
müügist parim hind. Lisaks pakume asjaajamisteenust, kus oleme

müüja kõrval alates metsakava tellimisest kuni notaris tehingu tegemiseni või lepingute sõlmimiseni. Oleme olnud abiks ka metsamajandamise kavade tellimisel, sest sagenenud on juhtumid, kus metsaomanikule tehakse pakkumine ilma metsamajandamiskava olemasoluta. See
on nagu vaadata sisse laudauksest, kus on 50 lehma, ja teha pakkumine kogu homse piima ostuks omapoolt pakutava hinnaga. Sellisel
puhul arvestab potentsiaalne ostja tehtava pakkumise sisse alati riski ja
hindab kogust pigem väiksemaks kui suuremaks. On olnud juhtumeid,
kus esialgne pakkumine on peale kava tegemist ja enampakkumisel
müümist tõusnud pea kahekordseks.
Esmalt metsamajandamise kava ja seejärel enampakkumine.
Metsa müügi esimeseks eelduseks on kindlasti metsamajandamiskava olemasolu. Kui peale kava valmimist tehakse Teile ostupakkumine,
siis pange oma vara müüki meie portaalis ja saate veendumuse, kas
tehtud pakkumine oli võrdväärne turuhinnale. Teile pakkumise teinud
ostuhuviline saab selle osta siis juba enampakkumisel ja kui pakutud
hind oli õiglane, siis see tal ka õnnestub. Nii lihtne see ongi.
Küsige julgesti lisa Maaturg.ee portaali kohta kas siis e-postiaadressil mirko@maaturg.ee või telefonil +372 53443610.
Head metsaomanikud, just Teile mõeldes on Maaturg.ee loodud.
Oleme alati Teie jaoks olemas!
Meeldivate kohtumiste ja tehinguteni!
Mirko Metsaoru

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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Sangaste Vallavolikogus
26.11.2014
n

Võeti vastu Sangaste valla arengukava 2015–2021.

n

Võeti vastu Sangaste valla eelarvestrateegia aastateks 2015–

2018.
Võõrandati Väike-Maarja vallas Pandivere külas asuv Titemäe

kinnistu Eldur Eelmaale hinnaga 5000 eurot.
n

Otsustati maksta 30. septembril 2014. a ning ajavahemikul

30.-31. oktoober 2014. a Läti Vabariigis välislähetuses viibinud vallavanemale Kaido Tambergile välislähetuse päevaraha.
30.12.2014
n

Võeti vastu 2014. aasta lisaeelarve.

n

Muudeti vallavara valitsemise korda.

Sangaste Vallavalitsuses
n

Väljastati projekteerimistingimused LEONHARD WEISS

ENERGY ASile Mäeküla külas mastalajaama ja maakaabelliinide
ehitusprojekti koostamiseks, OÜle ELTAM Restu külas maakaabelliinide ehitusprojekti koostamiseks, LEONHARD WEISS ENERGY
ASile Vaalu külas ja Keeni külas alajaama ja maakaabelliinide ehitusprojekti koostamiseks, LEONHARD WEISS ENERGY ASile Sangaste alevikus Sangaste ristmiku valgustuse ehitusprojekti koostamiseks ning OÜle KESKKONNAPROJEKT Lossiküla külas elektri
õhuliinide ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ehitusluba Revo Falkenbergile ja Ruth Kõivule Pringi

külas asuval asuval Metsanotsu kinnistul elamu püstitamiseks.
n

Otsustati kvalifitseerida riigihanke “Sangaste vallateede tali-

hoolduse tellimine” pakkuja OÜ KESA-AGRO ja jätta kvalifitseerimata pakkuja AS Teede REV-2. Vastavaks pakkumuseks ja edukaks
pakkumuseks tunnistati madalaima hinnaga pakkumusena OÜ
KESA-AGRO pakkumus maksumusega 54 eurot/tund (ilma käibemaksuta).
n

Eraldati vallaeelarve reservfondist 8612 eurot hariduskulude

katmiseks.
n

Vabastati kuus isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.

n

Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 128 eurot.

n

Määrati õpilase oktoobrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas 239,28
eurot.
n

Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas 351,16
eurot.
n

Määrati novembrikuu toimetulekutoetus kümnele isikule

kogusummas 1311,09 eurot.
n

Määrati detsembrikuu toimetulekutoetus kümnele isikule

kogusummas 1605,02 eurot. Rahuldamata jäeti kahe isiku avaldused.
n

Määrati detsembrikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele

isikule kogusummas 143,85 eurot.
n

U

us ja villane on nüüd
siis tulnud! Elagu Ta
siis juba ette, sest kui
ise hästi tahame, küll Ta siis hea
saab olema!
Mis siis ootab meid ees sel uuel
ja uudsel aastal vallas ja valla
ümber? Mitmed masinavärgid on
vahepeal käima saadud ja seetõttu on oodata nii mõndagi. Oleme
siin kogukondadega sihi seadnud,
et koduvald peab kaunis olema.
Eks samme on ka tehtud ja ilu
koduneb meil vallas üsna usinasti.
Jätku tuleb ka ja lisaks Sangaste
ristmiku tuledesse puhkemisele
peaks ülesse saama rida ilusaid
kaarte ja infotahvleid Sangastesse, Lossikülla ja Keeni.
Otsime edasi võimalusi asularuumide kaunistamiseks ja ilmestamiseks. Suuremad plaanid on
seotud Keeni asulaga. Loodetavasti saab sügiseks koostöös
Maanteeametiga Keeni endale
uue LED-tänavavalgustuse Viljandi-Võru maantee ulatuses, korrastatakse Keeni ristmik ja ehitatakse koolini välja kergliiklustee.
See peaks lahendama ohutu koolitee ja jalgsi liiklemise probleemi
suuremas osas Keenis. Korraga
anname uue ilme ka parklale, teisaldame bussijaamad kokku jne.
Keenist läbisõitmine peaks seejärel olema täitsa uus kogemus
ja silmarõõmustav elamus, nagu
seejärel Keenis elamine ja töötaminegi. Keeni asula siseselt tuleb
koostada volüümikas haljastus- ja
ilmestuskava asulale särtsu andmiseks. Geoalused on selle stardiks juba valmis.

S

angaste vallale annab jumet ka 2015. rukkiaasta,
mis algab tänuüritusega
Sangaste rukkile ja krahv Bergile 14. veebruaril Sangaste lossis.
Krahvil on 170. sünnipäev ja Sangaste rukkil täitub 140!

Loodetavasti päädib see rukkiaasta augustis uhke monumendi ,,Kummardus rukkile“ avamisega Sangaste teeristis. Seda
juhul, kui rahastuse selleks leiame
ja sponsorid helded on. Kuulutame vastava annetuste kampaania
varsti välja. Olgem siis helded
oma rahva leivavilja ja seejuures
ka oma kodukandi väärindamiseks rahakoti raudu raksutama.
Suvel on käes järjekordsed
juba traditsioonilised Rukkipäevad ,,Silva platsil“, mis samuti
koguvad tuuri ja jõudu üha
juurde. Eks sellest ka süvitsi siis,
kui täpsem kava ilmet võtab.
Loodetavasti saab 2015. aastal
kaaned ümber ka ,,Sangaste“
raamat. Kuidas ja mismoodi seda
tellida saab, sellest siis, kui aeg
niikaugele jõuab.

S

uurim ja võimsam projekt
on aga Sangaste ,,Lossi
Termide“ kavandamine
ja ehitamine paari aasta jooksul.
Projekteerimine juba käib ning
on oodata valda tõelise pärli valmimist, uusi töökohti ja uut hingust. Samuti luuakse sellega ka
ujulavõimalus meie inimestele ja
eelkõige lastele. Projekti rahastama on kavandatud EU fondid
ja erainvestorid. Vald korraldab
ja suunab protsesse kogukonnale
kasulikumas suunas.
Kooli võimla saab uue katuse
ja katusealuse soojustuse. Keeni
kooli kütte- ja elektrisüsteemid
projekteeritakse ning otsitakse
rahastamist nende uuendamiseks
võimalikult lähimatel aegadel.
Valla tegemised on tõmmanud
tähelepanu ka mujal ja hetkel on
olemas huvitatud ettevõtjad väljastpoolt, kes kaaluvad võimalust
Sangastesse oma tootmisettevõtteid rajada. Plaanid on üsna huvitavad ja uuenduslikud ning jääb
vaid loota, et otsused meie kasuks

tehakse. Töökohtade valiku rikastamine on ainult kasuks meile
kõigile.
Jätkuvalt toidame ja sõidutame
oma lapsed, hoolitseme abivajajate eest ning lükkame lume ära.
Valla asi on areneda ja arendada, inimeste asi on seda nõuda ja
vallalt oodata.
Elu on oma olemuselt dünaamiline. Ei pea miski kestma 100
aastat edasi ainuüksi seepärast, et
nii on 100 aastat olnud. Kui muutuvad olud, peavad muutuma
ka asjad. Seepärast tuleb aegajalt ikka ka harjumuspäraseid
asju ümber vaadata ja vajadusel
ka muuta. Midagi siis kindlasti
muutub ka sel põhjusel 2015. a,
sest olud on muutunud. Ümber
tuleb vaadata ja ühtsed reeglid
kehtestada seltside ja ringide
rahastamisele. Asju peab põhjalikult põhjendama ja aruandlus korras olema. Raha – see on
reeglid!

M

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus seitsmele isikule kogusum-

mas 452,82 eurot.
n
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Lammas all paremas nurgas…

AMETLIK INFO

n

SANGASTE

Määrati puudega inimestele osutatud sotsiaalteenuste kulude

katmiseks toetus neljale isikule kogusummas 182,99 eurot.
n

Määrati hooldaja kahele puudega isikule.

n

Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus kahele

Uuest aastast ei pea töötaja pärast
haigust viima tööandjale paberil
haiguslehte

isikule.

SÜNNID
Gerte-Ly Toomsalu 		

28. detsembril

Tähelepanu!
Alates 31.12.2014 on uuesti muutunud liini nr 112
Tallinn-Antsla bussiliini graafik.

Tallinn
Tartu

SIIANI
7.15
10.00

NÜÜD
8.30
11.05

Otepää
Sangaste
Antsla

10.45
11.18
11.40

11.50
12.23
12.45

Tagasi sõidab buss vanal kellaajal:
Antsla
Sangaste
Otepää
Tartu
Tallinn
Buss on käigus iga päev (E-P).

14.35
14.57
15.35
16.30
19.05

Alates 01. jaanuarist 2015 ei anna arst enam inimesele peale haiguse lõppemist või sünnituspuhkusele minnes paberkandjal töövõimetuslehte, vaid
edastab andmed tööandjale riigiportaali kaudu elektroonselt.
Andmete elektrooniline edastamine muudab asjaajamise senisest kiiremaks ning võimaldab ka töötajale hüvitise kiiremini välja maksta. Töövabastuse perioodi lõppedes vormistab arst elektroonilise töövõimetuslehe
oma arvutis ja edastab selle haigekassa andmekogusse. Selle tegevusega
muutub töövõimetusleht süsteemis tööandjale nähtavaks ning täienduste
tegemisteks avatuks. Seejärel tuleks töötajal teavitada oma tööandjat, et
haigusleht on lõpetatud ning andmed arsti poolt riigiportaali sisestatud, et
tööandja saaks omalt poolt hüvitise arvestamiseks vajaliku info süsteemi
sisestada. Kui tööandja on omalt poolt andmeid täiendanud, käivitub järgmine etapp, mille käigus arvestatakse Maksu- ja Tolliameti andmebaasist
eelmise aasta tulude kohta laekuva info alusel haigekassa poolt väljamakstava hüvitise suurus ning teostatakse ülekanne töötaja arvelduskontole.
Ülekanne tehakse üldjuhul järgmisel tööpäeval pärast tööandja andmete
lisamist. Kuni 5% juhtudest kulub rohkem kui üks päev, selle peamiseks
põhjuseks on töötaja arvelduskonto andmete puudumine. Oma töövõimetuslehe menetlemise hetkeseisu saab iga inimene ka ise riigiportaalist www.
eesti.ee kontrollida.
Kõik hüvitised kantakse ühele kontole.
Seetõttu on oluline, et haigekassal oleks olemas kõigi kindlustatute
korrektne arvelduskonto number. Iga inimene saab oma arvelduskonto
numbrit kontrollida riigiportaalis www.eesti.ee või helistades haigekassa
infotelefonil 16363.
Eesti Haigekassa

ida sooviks ise sellelt uuelt ja villaselt
aastalt vallale? Ehk
jõulisemat kodanikualgatust küla
tasandilt, rohkem seksikaid ettepanekuid ja ideid kogukonnalt meie
endi asjade edendamisel ja korraldamisel. Vingu-peeru reeglistiku
järgi, et alul vaikin ja vahin pealt
ja pärast panen (salaja) sarjama,
suurt maja ei ehita! Isegi eneserahulduseks on see vingatsile endale
nadi. Julgust ja ettevõtmist meile
kõigile!
Et see uus 2015 meie mõtteid
edendaks ja plaane täidaks ilma
lihtsalt pidurdamise iharuse
pärast pidurdajateta vedurite rattakodarates!
Head kõike ja rõõmu teile,
meie kogukond ja naabrid!
Vallavanem KAIDO TAMBERG

Raamatu esitlus
Sangastes
Sombusel detsembriõhtul säras Sangaste seltsimaja tuledes ja saali kogunes
rahvast kaugemalt ja lähemalt.
Põgusaks autogrammitunniks ja uue
raamatu esitluseks astusid läbi Vahur ja
Liina Kersna. Õhtu algas Vahuri hoogsa
sissejuhatusega ning kulges soojas ja südamlikus õhkkonnas. Kõik soovijad said
soetada endale raamatu ja pealekauba ka
autorite pühendusega autogrammid.
Tänan kõiki kohaletulnuid ja loodan, et
jäite rahule.
Eriline tänu Kuno Laulule, kes selle mõtte
algatas ja seltsimaja perenaisele Railile,
kes lahkelt lubas oma ruumid ja hoolitses
tänukingituse eest. Aitäh!

Head inimesed!
Tuletan ka meelde, et vaadake ikka üle
omad ja laste riiulid ning tagastage templiga raamatud kogudesse. Mõni laenutus
ulatub juba mitmete aastate taha…
Noored, kel on läbitud ja lõpetatud koolid – tooge tagasi see nn. kohustuslik
kirjandus, et ka uutele tulijatele jätkuks
lugemisvara.
Vajadusel võin siin nimekirja avaldada.
Tänud juba ette ja kohtume ikka raamatukogus !
Aino Oja

Sangaste Seltsimajas

23. jaanuaril 2015 kell 13.00
naeruterapeut Eve Mander.
Olete kõik oodatud!

9. jaanuar 2015
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KUULUTUSED

KUULUTUSED
Müüa lõhutud küttepuud kohaleveoga. Samas müüa ka küttepuu
jääke ehk klotse. Tel. 5117109
Müüa lõhutud küttepuid. Tel.
5093 453; 7654 300
Autode ost - 58395949
Ettevõte teostab katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 5062377
Kuiv kütteklots 51978500
Müüa kahetoaline keskküttega
remonti vajav korter Otepääl.
46,6 m². Tehvandi staadion 300
m. Hind 35 000 eurot. Kontakt:
Janek Moros, tel. 529 4294 või
info@varaleidja.ee.
Müüa või anda üürile 2-toaline
korter Sihval. Tel. 53 732 788.

GSM: +372 5350 3303		
www.evelypeterson.com
epost: info@evelypeterson.com
Aadress: Kirde 2a Elva
https://www.facebook.com/evelypeterson

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

Aitan Teid kinnisvaraga
seotud küsimustes!

OMANIKU JÄRELVALVE

Võtan müüki Teie kinnisvara!

EhitusEST OÜ

Kinnisvara Otepääl ja
mujal Lõuna-Eestis.

506 7848
ehitusest@gmail.com

Pakun tööd autoremondi
lukksepale Pukas! CV-d saata
toffer@toffer.ee.
Vahetan uue möbleeritud korteri
Tartus Karlova linnaosas maa
või talukoha vastu Otepää lähistel. Võimalikud erinevad variandid. Tel: 59068972
Müün või annan üürile 4toalise
korteri Otepääl. Tel: 529 1651

Avaldame kaastunnet
Aare Lillesele

EMA

LAINE ROOLAAN

21.04.1922 - 13.12.2014

Armast tädi

LAINE ROOLAANI

Südamlik kaastunne Ainole,
Jaanusele, Akselile ning Lea
perele kalli abikaasa, isa,
õemehe ja tädimehe

Lahkus meie kallis klassiõde

Sügav kaastunne Ainole ja
Jaanusele kalli abikaasa ning isa

MARGARETA KIKKASE

mälestuseks.
Südamlik kaastunne Heinole,
Marikale ja Kaidole.
Aksel, Lea, Lilian ja Siim.

Südamlik kaastunne Heinole ja
laste peredele kalli abikaasa ja
ema

MARGARETA KIKKAS
kaotuse puhul.
Perekonnad Edesi ja Tanni

Südamlik kaastunne
Heino Kikkasele perega
abikaasa, ema ja vanaema

MARGARETA KIKKASE

Oleme leinas Sinuga kalli ema

LAINE ROOLAAN
Maila, Aime, Hilja

kaotuse puhul.

Langetame leinas pea

Kallis Eha!

Viivi ja Heldur.

Töökaaslased Otepää
teedepiirkonnast.

Otepää Keskkooli 1955. a
lõpetajad.

09.04.1940 - 04.01.2015

kaotuse puhul.

KALJU MUNA

Sügav kaastunne lähedastele.

MARGARETA KIKKAS

mälestavad

surma puhul.

EVE VÄHI (RETSNIK)

Kutseline maakler
Janek Moros, EKMK liige.
Tel. 529 4294
info@varaleidja.ee

Kallist õde ja tädi

LAINE ROOLAANI
mälestab õde Aino, Marju ja
Enel peredega.

Vilma perega.
Siiras kaastunne Endlile, Raidole
ja Raivole peredega kalli

KALJU MUNA

abikaasa,

kaotuse puhul.

ema ja vanaema

Aksel, Lea, Lilian ja Siim

Meie siiras kaastunne Veerale
kalli õe

MARGARETA KIKKAS
kaotuse puhul.
Tunneme kaasa lähedastele.
Töökaaslased Pühajärvelt

kaotuse puhul.
Helve, Mati ja Egle perega.
Mälestame head ja abivalmis
naabrimeest

JAAN MITTI
Südamlik kaastunne abikaasale,
õde Maiele, tütar Annele, poeg
Andrusele peredega.
Arno Järv perega

NORMA TEDER

28.09.2941 - 4.01.2015

Siiras kaastunne Elvile, Annele ja
Andruse peredele kalli abikaasa,
isa, vanaisa, äia

NORMA TEDER

JAAN MITTI

Mälestame kauaaegset töötajat.

surma puhul.

MART-VELLO LIIVAK
2.03.1947 - 30.12.2014

VAINO-JAAN PARTS
30.07.1938 - 20.12.2014

ALLAN MARKNA

Eha, Rein, Kätlini ja
Evelini pered.

Endised kolleegid Otepää
Lasteaia Pähklikese majast.

10.01.1951 - 23.12.2014

Tunnen kaasa õde Elvi Mitile
abikaasa ja lastele isa

Avaldame kaastunnet Aimele
abikaasa ning Annele ja
Marekile isa

Avaldame kaastunnet Maarikale
ja Avele peredega ema, vanaema
ja ämma

MARKIAN VENTŠIKOVI

Margareta Kikkas

Südamlik kaastunne Maarika
Reha perele ema ja vanaema

Avaldame kaastunnet Maie Arro
perele kalli venna

MARGARETA KIKKAS

Jaan Mitt

Jaan Miti

Endised töökaaslased Tiiu, Heli,
Kerli, Leele, Maarja ja Faadme.

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Otepää Posti pere.

Vend Kalju perega.

Sügav kaastunne
Kaido Kikkasele kalli

Südamlik kaastunne Annele
perega kalli isa

EMA

JAAN MITT

surma puhul.

LEIDA KOKK

13.06.1931 - 17.12.2014

surma puhul.

lahkumise puhul.

Naabrid Kopli 1a majast.

OÜ Karni-Voori pere

Südamlik kaastunne Annele
perega kalli isa, äia ja vanaisa

Mälestame ja avaldame
kaastunnet omastele

Mälestame kallist naabrinaist

JAAN MITTI

VELLO LIIVAKU

Tunneme südamest kaasa
lahkunu abikaasale ja lastele
peredega.

Margareta Kikkast

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

lahkumise puhul.

Arvu ja Heino peredega

Töökaaslased

Töökaaslased Käärikult

Tiina

Vaida, Tõnu ja Rando peredega.

Liisa, Jan, Enno

Südamlik kaastunne Aimele
abikaasa ja laste peredele isa,
vanaisa ja vanavanaisa

Südamlik kaastunne Annele ja
Piretile peredega kalli isa,
vanaisa, vanavanaisa ja äia

Mälestame

Südamlik kaastunne Annele ja
Einarile kalli isa ja äia

Südamlik kaastunne Maarikale
kalli

MARKIAN VENTŠIKOVI

MARKIAN VENTŠIKOVI

JAAN MITTI

Südamlik kaastunne Siirile kalli
abikaasa

Jaan Mitti

VELLO-MART LIIVAK

surma puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Töökaaslased endisest
Kaubamajast.

Meie südamlik kaastunne Elvile,
Annele ja Andrusele peredega.

EMA

surma puhul.

Riina, Andres, Triin ja Riin
perega.

Hillart ja Kristiina peredega

Tehvandi Spordikeskus

Töökaaslased Pühajärvelt

surma puhul.

Igavene rahu anna talle.
Issand Sa ja Sinu valgus paistku
talle lõpmata!

MARKIAN VENTŠIKOV

31.10.1935 - 05.01.2015
Olid töökas, abivamis ja
kaaslastest hooliv teekaaslane.
Siiras kaastunne omastele.
Endise töökaaslased KEKi
päevilt.

Mis tulema peab, see tuleb,
kel otsa saab aeg, see läheb.
Minnes võtab ta kambrist tule
ja süütab taevasse tähe.

Uinus igavesele unele keie kallis

MARKIAN VENTŠIKOV

31.10.1935 - 05.01.2015
Leinavad abikaasa, tütar ja poeg
peredega.
Ärasaatmine Otepää leinamajast
10.01.2015 kell 12.00.

Said otsa helmed elukees,
kuid mälestustes elad veel...

Tuul puude ladvus tasa kiigub,
me vaikses leinas langetame pea…

Jaan Mitt

13.07.1939 - 01.01.2015

Mälestame kallist onu ja
avaldame südamlikku
kaastunnet Milvile perega

Südamlik kaastunne lähedastele.

VELLO KARTAU

Ülar, Meelis, Niina ja Sass.

kaotuse puhul.
Elvi, Kaja ja Liia peredega.

Ei võta sõnad leinavalu,
Ei kuivata nad pisarad …

Südamlik kaastunne
Siiri Liivakule abikaasa

VELLO LIIVAKU
kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

kaotuse puhul.
Sirli ja Ragne
Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.
Vikerkaar, helge ja särav,
su hingest saab tähekild...

Unustamatu õpetaja

Norma Teder

13.06.1931 - 17.12.2014
Mälestavad tänutundes Sinu
1985/1986 aasta klassi lapsed
koos vanematega.
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