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Nädalavahetusel võistlesid maailma
parimad suusatajad taas Otepääl

RÕNGU
vald
PALUPERA
vald
PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Rõngu vald osaleb
selles Otepää Teataja
numbris
Tänane Otepää Teataja on ka tavapärasest
erinev. Lehe kuues ja osa seitsmendast leheküljest kuulub seekord Rõngu vallale.
Tegemist on nn proovinumbriga, kus
meie piirkonna teised naabrid kahjuks veel
siiski ei osale.
Otepää Teatajal on pikk ajalugu, lehe esimene number juba ilmus 18. märtsil 1932.
Alates 1935. aasta 21. numbrist seisis
lehe nime all: ”Otepää, Kambja, Rõngu,
Sangaste ja Urvaste ümbruskonna häälekandja”.
1989. aasta tõi kaasa Otepää Teataja
taassünni. Kaasaegse, so ajalehemõõdus
Otepää Teataja esmanumber jõudis lugejani 14. märtsil 1997. aastal.
2006. aasta märtsist taastati Otepää Teataja väljaandmine kaks korda kuus.
Nime poolest on Otepää Teataja küll ajaleht, olles aga omavalitsuste rahastada,
oleks õigem teda nimetada infoleheks.
Soovime kõigile head lugemist!
Toimetus

T

egelikult oli tegemist murdmaasuusatamise maailmakarikavõistluste sprindidistantsidega ja mitmeid paremaid kohal ei olnud.
Eelmistest kordadest vähem oli
ka pealtvaatajaid, aga laupäevaste
finaalsõitude ajaks olid staadioni
tribüünid ergutajaid täis. Ja ergutati mehiselt, olgugi, et eestlastel finaali
asja polnud.
Pühapäeval tuli staadionile ja raja
äärde juba tunduvalt vähem inimesi.
Ilm ja omade tulemused ei kutsunud
eriti kaasa elama.

Julge algus tõi võidu Tomas
Northugile
Laupäevased klassikatehnikas individuaalsprindid võitsid norralased Tomas
Northug ja Ingvild Flugstad Østberg.
Meeste sõidus üllatas Northug lumesajus kaaslasi, minnes eest juba esimesel tõusul. Tavaliselt sprindis nii vara
võitja ei selgu, aga seekord said Ola
Vigen Hattestad Norrast ja Toni Ketelä
Soomest võidelda vaid teise koha eest.
Fotofiniš andis ülinapi paremuse Hattestadile, kes võitis teise koha ka eelmisel Otepää MKetapil 2012. aastal.
Naistest olid kiireimad Ingvild Flugstad Østberg Norrast, Stina Nilsson
Rootsist ja Celine Brun-Lie Norrast.
Parimad eestlased olid 33. Peeter
Kümmel ja 42. kohaga Heidi Raju.
Otepäälastest pidi Triin Ojaste
leppima 46. ja Andreas Veerpalu 67.
kohaga.

Põneva teatesõidu võitsid
Rootsi naiskond ja Venemaa
meeskond
Otepää maailmakarikaetapi murdmaasuusatamises sprinditeade sõideti
vabatehnikas. Naistest oli kiireim
Rootsi koosseisus Ida Ingemarsdotter
ja Stina Nilsson, kellele järgnesid Norra
(Maiken Caspersen Falla ja Ingvild

Flugstad Østberg ) ning Poola (Justyna
Kowalczyk ja Sylwia Jaskowiec) naiskonnad.
Meestest võitis Venemaa (Aleksei
Petuhhov ja Sergei Ustjugov), kellele
järgnesid Norra (Anders Nøstdahl
Gløersen, Finn Hågen Krogh) ja Itaalia
(Dietmar Nöckler, Federico Pellegrino) meeskonnad.
Poolfinaalist tänu kolme konkuren-

di kukkumisele edasi pääsenud Eesti
I meeskond (Raido Ränkel, Peeter
Kümmel) ei suutnud seal midagi korda
saata, tulemuseks kindel viimane koht.
Eesti naiskond (Piret Pormeister, Heidi
Raju) pidi leppima 17. kohaga.
Esialgsete plaanide kohaselt toimub
MKetapp Otepääl taas 2017. aastal.
ARVO SAAL

Otepää ja Tartu vahel sõidab tasuta suusabuss
Alates 20. jaanuarist on kaheksa järgmise nädala jooksul kõigil võimalik suusabussiga Munaka
Express sõita tasuta Otepäält Tartusse ja Tartust Otepääle.

Otepää Vallavalitsus
tänab
MK-etapi korraldajaid meeldejääva
suusapeo eest!
„Maailmakarikavõistluste etapp oli
suurepärane elamus, käisin ka ise
võistlustele kaasa elamas,“ ütles
vallavanem Kalev Laul. „Võistlused
tõid üle hulga aja kohale
sportlased ja suusapubliku ning
elavdas Otepääd.
Jääme ootama järgmist MK-d
2017. aastal.“

Väljumised toimuvad igal teisipäeval ja neljapäeval Otepää bussijaamast kell 16.00. Buss saabub Tartu Lõunakeskusesse kell 17.00 ja Vanemuise parklasse kell 17.15.
Sama buss väljub Tartu suusahuvilistega Otepääle ning jõuab Väike-Munamäe Suusakeskusesse kell 18.00.
Kell 20.15 sõidab suusabuss Väike-Munamäe suusakeskusest Tartusse ja jõuab kell 21.15 Lõunakeskusesse.
Tagasi Otepääle saabutakse kell 22.00.

Austatud Otepää piirkonna
majutusettevõtete juht!

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et ettepanek liituda suusabussiga tuli Väike-Munamäe Suusakeskuselt.
„Saame lisaks oma valla tasuta bussiliinile Otepää-Kääriku-Otepää pakkuda otepäälastele talvisel ajal tasuta
reisi võimalust Otepäält Tartusse ja tagasi,“ ütles Kalev Laul. „Kutsun üles kõiki tartlasi külastama Otepääd ja
nautima siin talverõõme!“

Kutsume Teid üles pakkuma 22. veebruaril
Euroopa saunamaratonile tulijatele soodustingimustel majutust.

Suusabussiga reis on suusatajatele eelregistreerimisel tasuta, suusabuss viib mäesuusatajad, lumelaudurid &
murdmaa huvilised Väike-Munamäe parklasse. Otepäälased, kes soovivad bussiga Tartusse saada ja tagasi,
ennast eelregistreerima ei pea.
Suusahuvilistel tuleb registreerimiseks Väike-Munamäe Suusakeskuse kodulehel täita registreerimisvorm ja
vajutada avaneval ürituse lehel Liitu! (Vorm http://www.munakas.ee/2015/01/suusabuss-munaka-express/).
Suusabussiga sõidutavad: Tartu Linnavalitsus, Tartu Lõunakeskus, Tartu Mill, Otepää Vallavalitsus, Munakas
Sport Resort.

Soodustingimustel majutuse pakkujate
andmeid levitatakse Otepää valla kodulehel www.otepaa.ee ja valla Facebooki lehtedel ning need leiavad kajastuse pressiteates enne ürituse toimumist.
Palume tagasisidet kuni 09.02.2015
e-posti aadressile: turism@otepaa.ee.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tunnustati Otepää valla ettevõtjaid

T

Otepää vallavalitsuses
09.01.2015
n

O T E P Ä Ä

Moodustati Otepää vallas Otepää Vallavoli-

kogu valimistel, Riigikogu valimistel, Euroopa
Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel hääletamise korraldamiseks üks valimisjaoskond – valimisjaoskond nr 1. Hääletamisruumi asukoht on
Otepää Linnaraamatukogu, aadressil Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn, Otepää vald.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest
20 isikut.
Anti Võru Spordikoolile (registrikood 75020017,
asukoht Fr. R. Kreutzwaldi 16, Võru linn) tegevusluba murdmaasuusatamise osakonna õppuritele
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene
linn) projektlaagri pidamiseks ajavahemikul 6. – 11.
juuli 2015. a.
Anti Võru Spordikoolile (registrikood 75020017,
asukoht Fr. R. Kreutzwaldi 16, Võru linn) tegevusluba murdmaasuusatamise osakonna õppuritele
Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene
linn) projektlaagri pidamiseks ajavahemikul 3. – 8.
august 2015. a.
Eraldati Maali Pruulile 31. jaanuaril 2015. a
toimuva ürituse „Otepää Downhill Snow Battle“
korraldamiseks kultuuriürituse toetus summas 150
eurot.
Anti Pühajärve laululava mittetulundusühingule
Otepää üritused tasuta kasutamiseks 6. veebruaril
2015. a kell 8.00-24.00.
Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood
10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba 16. jaanuaril 2015.
a ajavahemikul kell 20:00 - 21:30 Nüpli külas
Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku
korraldamiseks.
Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
Kinnitati Jaak Eensalu hajaasustuse programmi
lõpparuanne summas 3 564 (kolm tuhat viissada
kuuskümmend neli) eurot.
n

n

n

n

n
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raditsiooni kohaselt valitakse
Otepää vallas igal aastal aasta
ettevõtja.
2014. aasta ettevõtja tiitli pälvisid
AS Otepää Metall ja Techne Töökoda
AS.
Ettepanekuid vallavalitsusele ettevõtjate kandidaatide osas sai esitada
eelmise aasta 24. novembrini. Laekunud ettepanekutest valis Otepää Vallavalitsus välja kaks ettevõtjat. Ettevõtlusauhinna andsid talvepealinna
pidustustel 21. detsembril üle vallavolikogu esimees Jaanus Raidal ja vallavanem Kalev Laul.
Ettevõtlusauhinna 2014 pälvisid sellel aastal AS Otepää Metall ja
Techne Töökoda AS.
AS Otepää Metall asutati 9. juunil
1998 ning tegevust alustati metalltoodete valmistamisega. Metalltoodete valmistamine on põhitegevuseks
tänaseni. Põhilisteks toodangu artikliteks on kujunenud erinevad automaatse avamisega kallurkonteinerid
ja erimahulised prügikonteinerid.
Lisaks toodetakse farmide hooldusseadmeid, esikoppasid laaduritele,
liivapuistureid ja muid allhanketöid.
Toodang müüakse enamuses eksportturgudel: Rootsis, Soomes , Saksas,
Leedus, Lätis jne. Ettevõte omab ca
3000 m²tootmispinda ning ettevõttes
töötab ca 25 töötajat.
Techne Töökoda AS asutati 1990.

Fotodel: Techne Töökoda AS juhataja Karl Mõts ja AS
Otepää Metall juhataja Kalev Merisalu.
juunis, siis kandis ta nime AS
Techne, toona oli tööl seitse töötajat. Ettevõte tegeleb kütusemüügi,
kaubanduse, logistika ja metallitöödega. Tegemist on ettevõttega, mis toodab ja müüb peamiselt
kohalikule turule. Ettevõtte missiooniks on olla toeks inimestele
ja ettevõtetele, kelle eesmärgis on
elada ja parandada enda elamis- ja
töötamistingimusi Otepää regioonis. Visioonina nähakse aga jätkusuutlik olemist. Tänasel päeval
töötab Techne Töökojas 22 töötajat. Suvel olid ettevõttes oma
esimest töökogemust saamas kooliõpilased.

Varem tunnustuse pälvinud Otepää valla
ettevõtjad
2010. a. UPM-Kymmene Otepää,
Pühajärve Spa&Puhkekodu, SA
Tehvandi Spordikeskus.
2011. a. OÜ Metspipar (Merle
Lillepood), OÜ Otepää Seikluspark, AS Oteks.
2012. a. GMP Club hotel Pühajärve restoran, AS Parmet.
2013. OÜ Marvest, Kame Klubi
OÜ, Otepää Lihatööstus Edgar.

Monika Otrokova

Otepää Mängud 60
Selle ürituse raames toimus pühapäeval, 21.
detsembril Tehvandi laskesuusastaadionil
laskevõistlus, kus omavahel võtsid mõõtu
vallavalitsuse ja volikogu võistkonnad.
Peakohtunik Ants Orasson tutvustas kõigile põhjalikult reegleid. Ta rääkis, kuidas relva
käsitleda ja andis ülevaate, mis nipiga saab
laskesuusataja kõige rohkem märke tabada.
Kõik osavõtjad said võimaluse proovilaskmiseks ja siis järgnes juba võistlus. Esimeses
voorus tuli tabada 5 märki. Volikogu võistkond koosseisus Aivar Nigol, Merlin Müür,
Marika Ein, Teet Reedi tabasid kõik 5 lasku,
saades kogusummaks 20 tabamust. Vallavalitsus koosseisus Mairo Kangro, Kristina
Reigo, Kalev Laul ja Urmas Kuldmaa tabasid
15 märki 20st.
Teises voorus oli vaja lasta kõigil 5 lasku
kiiruse peale ja iga eksimine tõi kaasa „trahvi, naistel kolm ja meestel 5 kükki“. Volikogu
võistkond alustas favoriidina, ent kohe „trahvikükkidega“. Lõppkokkuvõttes võitis ikkagi
volikogu, sest eksiti tiirus ainult 2 möödalasuga vallavalitsuse 7 möödalasu vastu.
Kõik tublid tulistajad said ka Otepää Mängud 60 medalid kaela.
Aitäh Antsule võistluse korraldamise eest!
Eriline tänu kõigile, kes on aidanud läbi 60
aasta korraldada Otepää mänge ja loomulikult ja kõigile neile, kes on osalenud Otepää
mängudel.
Vallavanem Kalev Laul andis seoses 60.
aasta juubeliga tänukirjad ja meened Aivar
Nigolile, Ants ja Tiiu Orassonile, Helle ja Ilder Tallole, Merlin Müürile, Marju Külmale,
Silvia Hinnobertile. Sama tunnustuse saavad
Silver Eljand, Endel Tinno, Heido Meema,
Rein Vikard, Raimo Peerna, Peeter Siim, Kalmer Tramm.

n

Valla spordispetsialist Harald Laidre

n

19.01.2015
Väljastati Elsa Susile ja Aarne Raidile kirjalik
nõusolek Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 8
maaüksusel ehitise (elamu-kauplus, ehitisregistri kood
111031606) tehnosüsteemide muutmiseks.
Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 14
isikut.
Määrati ühekordne toetus viiele isikule kogusummas
160 eurot.
Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 eurot.
Väljastati OÜle Urmi (registrikood 12389931, asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn, 67403
Otepää vald) taksoveoluba.
Väljastati OÜle Urmi (registrikood 12389931,
asukoht Pühajärve tee 18-3, Otepää vallasisene linn,
67403 Otepää vald) sõidukikaart taksoveoks sõidukiga
Citroen C5 (riiklik registreerimismärk 430 BCY).
Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika (registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi)
ilutulestiku korraldamise luba 6. veebruaril 2015. a
ajavahemikul kell 21.00-21.30 Otepää vallasiseses linnas
Ranna tee 1 territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Anti ühele isikule tasu eest üürile Otepää vallasiseses
linnas Kopli 8 asuva korterelamu korter nr 15.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 22. detsembri 2014.
a korralduse nr 2-4-615 “Kultuurieelarve reservist
raha eraldamine ja andeka noore kultuuripärli toetuse
määramine” punkti 2, asendades sõna “Luigele” sõnaga
“Lukkile”.
Muudeti Otepää Vallavalitsuse 9. jaanuari 2015. a
korralduse nr 2-4-12 “Võru Spordikoolile projektlaagri
tegevusloa andmine” punkti 1, asendades aastaarvu
“2014” aastaarvuga “2015”.
Määrati mittetulundusühingule S.M.A. Racing 7.
veebruaril 2015. a toimuva autospordivõistluse „Otepää
Talvine Rahvasprint 2015“ korraldamiseks toetus
summas 350 eurot.
Kanti 15 nõuet lootusetuks ja Otepää Vallavalitsuse
bilansist välja.

Vallaelanike küsitlus
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n

n

n
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Otepää Vallavalitsus

Otepää Vallavalitsus

võtab teenistusse

otsib

haridus- ja
kultuurinõuniku
Töö kirjeldus:

n

n

n

n

n

n
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Nõudmised kandidaadile:
• kõrgharidus
• orienteerumine haridusvaldkonnas ja kohaliku omavalitsuse toimimises
• projektide kirjutamise ja juhtimise kogemus
• eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele
oskus suhtlustasandil
• hea analüüsioskus ja tulemuste prognoosimisvõime
• hea suhtlemis- ja koostööoskus.

Omalt poolt pakume:

6. jaanuaril
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

Avatud Noortekeskuse põhieesmärk on ühisest tegutsemist huvitatud noorte ja noorteühenduste koondamine ning nendele tegevusvõimaluste pakkumine
kodu- ja koolivälisel ajal, ennetamaks ning pidurdamaks
noorte ühiskonnavastaste või sotsiaalselt vähesidusate
hoiakute väljakujunemist.

MTÜ Karukäpp saab kokku

Töö kirjeldus:

27. jaanuaril kell 18 vallamaja III korruse ruumis.

• Otepää Avatud Noortekeskuse igapäevatöö juhtimine
ja noori arendavate tegevuste planeerimine, korraldamine, läbiviimine
• Otepää Avatud Noortekeskuse haldamine
• noorsootöö alaste projektide läbiviimine
• koostöö tegemine teiste noortega tegelevate asutuste
ja maakondlike noorsootöö organisatsioonidega
• noorte suunamine ja omaalgatuste toetamine
• laste- ja noorteürituste korraldamine ja nende
läbiviimin

Nõudmised kandidaadile:
• erialane haridus või selle omandamine (noorsootöö,
pedagoogika, sotsiaaltöö, kultuuri või rekreatsiooni alal)
• eelnev noortega töötamise kogemus
• valmisolek õhtuseks tööks ning vajadusel ka nädalavahetustel (laagrid, väljasõidud)
• väga hea suhtlemis- ja väljendusoskus ning kõrge
pingetaluvus

Omalt poolt pakume:

• huvitavat ja vastutusrikast tööd
• enesetäiendamise võimalusi
• sõbralikku toetavat kollektiivi

• huvitavat ja mitmekülgset tööd noortega
• koolitus- ja arenemisvõimalusi
• erialaseid koolitusi

Kandideerimiseks saata hiljemalt 08.02.2015.a oma CV ja motivatsioonikiri aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13,
67405 OTEPÄÄ või e-maili aadressile vald@otepaa.ee.
Lisainfo tel: 766 4801; 524 0174.

SÜNNID
Helin Kikkas		

• valla haridus- ja kultuurielu koordineerimine ja
korraldamine
• valdkonda kuuluvate arengukavade väljatöötamine,
täiendamine ja elluviimine
• valdkondliku aruandluse koostamine ning edastamine
ja registrite pidamine
• valdkondlike õigusaktide eelnõude ettevalmistamine
• valdkonna eelarve koostamine ning jälgimine
• valdkondlike asutuste töö koordineerimine
• valla teenistujate, asutuste ja kolmanda sektori organisatsioonide nõustamine
• taotluste koostamine ning projektide juhtimine.

Otepää Avatud
Noortekeskuse juhatajat

Tuletan meelde, et alates 9. jaanuarist toimub Otepää elanike küsitlus rahulolu kohta
valla senise arenguga ning saamaks ettepanekuid edasiseks tegevuseks.
Osaleda saab valla kodulehekülje otepää.
ee kaudu või küsides vallavalitsusest paberankeedi. Küsitlus on avatud 26. jaanuarini.
Oodates aktiivset osavõttu,

Kandideerimiseks saata hiljemalt 08.02.2015.a avaldus ja haridust tõendava dokumendi koopia, motivatsioonikirja ning CV
aadressile: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
või e-posti aadressile vald@otepaa.ee Lisainfo tel: 766 4801;
524 0174

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.

Otepää valla arendusnõunik Aado Altmets

Info Mari, tel. 527 6551.

Otepää Gümnaasiumi spordihoone on
20. ja 24. veebruaril SULETUD.

AS Otepää Veevärk esitas Konkurentsiametile
uue hinnakirja
AS Otepää Veevärk esitas 05.01.2015. a uue
taotluse vee- ja kanalisatsiooniteenuste hinna kohta Konkurentsiametile.
Kui Konkurentsiamet kinnitab hinnakirja,
siis hakkavad uued teenuse hinnad kehtima
alates 01.04.2015. a.

Uued teenuse hinnad:
1.Vesi - 1,1 eurot/1 m³.
2. Kanalisatsioon -1,97 eurot/1m³.
Hinnale lisandub käibemaks 20%.
Täiendav info: AS Otepää Veevärk juhataja
Enn Sepma, 518 6276.

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 13. veebruaril.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää kultuuri- ja spordirahvas pidas pidu
Kääriku Spordi- ja Puhkekeskuses toimus 9. jaanuaril traditsiooniline Otepää valla isetegevuslaste pidu,
mille teemaks oli seekord „Otepää kultuurimaja
60“. Peol tunnustati ka valla parimaid sportlasi.
Otepää valla 2014. aasta parimaid sportlasi ja
XXVI laulu- ja XIX tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ osalenud kollektiivi juhendajaid tunnustasid volikogu esimees Jaanus Raidal, vallavanem
Kalev Laul, spordispetsialist Harald Laidre ja kultuurijuht Sirje Ginter. Lisaks sellele pälvisid laulu- ja
tantsupeol osalejad ja teised Otepää valla kultuurikollektiivid Otepää Kultuurikeskuse poolt sinimustvalged laualipud tänuga 2014. aasta sinimustvalgeks
muutmise eest.
„On suurepärane, et meie vallas on nii palju
andekaid sportlasi ja isetegevuslasi, see teeb ainult
rõõmu,“ rääkis Otepää vallavanem Kalev Laul.
„Tänan ja tunnustan ka meie Kultuurikeskuse töötajaid eesotsas kultuurijuhi Sirje Ginteriga, tänu
kellele on Otepää kultuurielu üsna põnev ja rikkalik
ning tänu kellele ühed meie tähtsündmused, näiteks
Talvepealinna pidustused või Saunamaraton, on pälvinud positiivset vastukaja.“
Traditsioonilisel Otepää Kultuurikeskuse poolt
korraldatud peol esinesid eakate ansambel Relami,
eakate ansamblid Laulurõõm ja Tantsurõõm, MTÜ
Karukäpp, Otepää Teater, rahvamuusikaorkester
Pillipuu, Nuustaku naisrühm, Nuustaku segarühm
ja Otepää linetantsijad.

Naisrühm Nuustaku kutsus üles annetama raha
kultuurikeskuse remondiks ja lasi peoliste hulgas
hoiukassa ringi käima. Kohal olid veel ka seltskonnatantsijad, Eveko koor ning Otepää naiskodukaitsjad. Jalga sai keerutada ansamblite Leegitsev
Buss, Nüri Türi ja Eveko koori bänd tantsumuusika
taustal.
Otepää kultuurijuht Sirje Ginter ütles, et kollektiivid on väga loomingulised ja andekad. „See, et kollektiivid tunnevad kultuurimaja olukorra vastu huvi,
näitab, et nad armastavad Otepääd,“ sõnas Sirje
Ginter.
Õhtut juhtis Raiko Allik. Üritust toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp.
2014. a. parimad Otepää valla sportlased:
Parim meessportlane: Karl August Tiirmaa
Parim naissportlane: Triin Ojaste
Parim noorsportlane (neiu): Kristiine Aluvee
Parim noorsportlane (noormees): Artti Aigro
Parim veteran: Liivi Parik
Parimad võistkond: Karupesa Team naiskond (Triin
Ojaste, Laura Alba, Anette Veerpalu)
Parim treener: Tanel Ojaste
Eriauhind: Markus Mõttus (võistlustants).
Valla tänukirjad ja Otepää kultuurikeskuse poolt
lipud XXVI laulu- ja XIX tantsupeol „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ osalenud kollektiivi juhendami-

se eest:
Kaire Ojavee – Otepää segarühm Nuustaku, Otepää Gümnaasiumi 3., 5., 6. klasside segarühmad,
segarühm Nuustaku Noored, naisrühm Vesiroos.
Eve Eljand – Otepää Gümnaasiumi lastekoor, pois
tekoor, segakoor.
Pille Möll, Vilve Maide – Otepää Gümnaasiumi
mudilaskoor.
Arno Anton, Külli Teearu – Pühajärve Puhkpilliorkester.
Krista Sumberg, Aili Mägi – Pühajärve Põhikooli
rahvatantsurühm Linavärstik.
Merle Soonberg – Rahvamuusikaorkester Karupojad.
Vilve Maide – segakoor Eveko.
Otepää Kultuurikeskuse poolt said lipud:
Angela Toome – Nuustaku naisrühm,
Helle Kuldmaa – eakate ansamblid Tantsurõõm ja
Laulurõõm,
Kaia Kivistik ja Lea Lall – eakate vokaalansambel
Relami,
Lille Tali – noorte rahvapilliorkestrid,
Margus Möll – Otepää Teater,
Merit Nigula – tantsutrupp FeelingGood,
Signe Maidla – Otepää linedance,
Mari Mõttus – MTÜ Karukäpp,
Ene Raudsepp – Otepää Naisselts.
Monika Otrokova

Otepää Gümnaasiumi
2.-5. kl. sõprusmängud

Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud
üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides
võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses.
Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete
kogumise IV voor toimub hinnanguliselt sügis/
talv 2015.

20. jaanuaril toimusid spordihoones praktilise töö
raames Otepää Gümnaasiumi 2.–5.klasside sõprusmängud, mille eesmärgiks oli koolilapsi sportlikul
viisil sõbraks teha . Mõõtu võtsid 9 segavõistkonda neljas teatevõistluses, mille vahele toimusid ka
põnevad auhinnavõistlused pealtvaatajatele. Esines
tantsugrupp Feelinggood kahe tantsuga.
Võistluse üldvõitjaks tuli võistkond number
3, koosseisus Carina-Stella Hurt, Crista Kutsar,
Melani Uibo, Morten Oscar Orussaar, Karl Erik
Lehes, Aleks Mägi, Heliisa Theodora Sunts ja Keiu
Vakman – auhinnaks karikas, diplom ja suur kook.
Kõigile teistele osalejatele oli diplom ja magus
auhind. Sõprusmängud lõppesid ühises tantsuringis.
Täname kõiki osavõtjaid tuli soorituse eest.
Suured tänud juhendajale Maive Pullesele, õpetja
Terje Aasarohule ja õpetaja Toomas Palmistele.

Otepää valla Laululaps 2015
toimub 29. märtsil Otepää Gümnaasiumi saalis.
Laulukonkursi juhend ja registreerimisleht saadaval
Otepää valla kodulehel.

Mari Liis Länik, Keiju Rootsma
ja Richard Tuhk

Info: 5804 3215.

OTEPÄÄ LASTEAED
kuulutab välja
konkursi

õppealajuhataja
ametikohale.
Avaldus, CV ja haridust tõendavate
dokumentide koopiad saata hiljemalt
1. veebruariks
aadressil:
Pahklike@otepaa.ee.
Info tel 5303 3034,
direktor Marju Ilistom.

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.

Huvitav koolipäev Pühajärve koolis
Eelmisel veerandil, 18. detsembril juhtus meie koolis nii mõndagi
põnevat.
Esimese tunni ajal valmistati
ette jõulukohvikut. Kui kohvik sai
valmis, kuulasime Iti-Riini ja Pipi
klaverimängu. Kohvikust sai osta
piparkooke, pikkpoisse, kaerahelbeküpsiseid ja teed.
Külla tuli fotograaf Arne Ader,

kes rääkis meile kaunist Eesti loodusest, samal ajal näitas ta oma
fotosid.
Tegime videovestluse Tallinna
Ülikooli ökoloogi Mihkel Kanguriga. Ta ütles, et jõuluaeg on rohkem
andmise kui kinkide saamise aeg.
Vaatasime filmi vihmametsade
päästmisest. Kirjutasime rühmades,
mida teha tuttavale jõuludeks kin-

gituseks, kui pole üldse raha või on
seda vähe – häid mõtteid tuli palju.
Korraldasime ka viktoriini, mille
võitis Liisi võistkond. Koolipäeva
lõpus saime kätte tunnistused.
Minu arvates oli see päev huvitav
ja andis ka uusi kingiideid järgmiseks aastaks.
Mirjam Leopard, 8. klass

Mida on vallavõim otsustanud ette võtta endise
apteegi- ja haiglahoonega kesklinnas?
Apteegihoone koos kinnistuga on omanikult ära
ostetud ja kuulub nüüd vallale. Kinnistu liidetakse
Otepää Tervisekeskuse kinnistuga.
Kuna see hoone on kokku ehitatud endise haiglahoonega, siis on plaanis mõlemad hooned lammutada ja ehitada uus maja Tervisekeskuse jaoks. Hetkel
koostatakse uue Tervisekeskuse arenguplaane ning

Kultuurikalender
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 Kultuur-kapital, 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)

Kolmapäeval, 28. jaanuaril kell 18.00 toimub muusikakooli saalis Otepää Muusikakooli

ANSAMBLITE KONTSERT,

Algas eterniidijäätmete kogumise projekti IV
vooru ettevalmistamine
REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni
01.02.2015.
Registreerimiseks palume täita eterniidi tasuta ära anda soovijal allolevad lahtrid ning saata
täidetud registreerimisleht hiljemalt 01.02.2015.
Otepää valla e-posti aadressile: vald@otepaa.ee
või tuua Otepää vallavalitsusse aadressil Lipuväljak 13, Otepää vallasisene linn.
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kavandatakse hoone ruumiprogrammi.
Raha uue maja ehitamiseks on plaanis taotleda
esmatasandi tervisekeskuste arendamise meetmest.
Tervisekeskuse praegusesse majja kavandatakse
hooldekodu.
Otepää vallavanem KALEV LAUL

mille silmapaistvamad ansamblid esindavad
meie kooli 17. veebruaril Otepää Gümnaasiumi
aulas toimuval Anu Kase nimelisel
ANSAMBLIMUUSIKA PÄEVAL.

Tänan kõiki julgeid ja tublisid
inimesi, kes osalesid Talvepensionär 2014 tiitli valimisel.
Naistest oli kokkuvõttes parim Sirje Ohno ja
meestest Elmar Erik. Tublid olid siiski kõik, sest
võidab sport.
Üritust toetas Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp.
Otepää Pensionäride Ühenduse nimel
Helle Kuldmaa

Kuna Endel Susi raamatu

„Vana-Otepää ― seitsme professori
noorpõlvemaa“

järele on nõudmine ja raamat on leidnud äramärkimist mitme tunnustatud inimese poolt
nagu Jüri Kuuskemaa jt, tuleb ta
Otepää Konsumis uuesti müüki
alates 24. jaanuaril.

Koolitus Autistliku lapse
mõistmine ja toetamine
6. veebruaril kell 11 on Otepääl Põhja-Eesti Autismi Liidu üks vedajatest koolitaja Ivica Mägi.
Tegemist on ühepäevase baaskoolitusega,
mis on praktilise suunitlusega autismikoolitus
“Autistliku lapse mõistmine ja toetamine”, mille
raames vaatame üle:
― mis on autism, autismispekter, kuidas autistlikke lapsi ära tunda ja paremini mõista;
― probleemkäitumused, nende põhjused ja ennetamine, kuidas eristada autistlikku probleemkäitumust ja mida selle puhul teha, kuidas last
parimal viisil toetada, meetodid, juhtumianalüüsid ja näited.
― Õpetaja, spetsialisti, tugiisiku töö autistliku
lapsega: kuidas ennast säästlikult ja metoodiliselt
oskuslikult töötada, kuidas suhelda lapsevanematega, teiste grupi lastele selgitada erilisema
lapse olemasolu grupis.
Koolituse hind on 10 eurot, tasuda saab kohapeal. Koolitus toimub Otepää Avatud Noortekeskuses.
Koolitusele registreerida
janika.kulaots@otepaa.ee või numbril 7664 826.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera vallavalitsuse istungil
13.01.2015 korraldati:
n

Rahuldati tähtajaliselt erandkorras üks taotlus korraldatud

jäätmeveoga liitumisest vabastamiseks ajalise kestusega 14.01.15 –
31.12.17, kuna kinnistut kasutatakse vaid suvilana.
n

Muudeti Palupera põhikooli hoolekogu koosseisu: arvati välja

Ellen Peik ja Artur Lõhmus ning nimetati hoolekogu uuteks liikmeteks kooli esindajana Arvet Silk ja õpilaste esindajana Gretten-Gelis
Vesso.
n

Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest

määrati Palupera külas Palupera kauplus katastriüksuse uueks
lähiaadressiks Käsitöökoda, Astuvere külas Veskimägi 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Veskimägi ja Vanakubja 2 katastriüksuse
uueks lähiaadressiks Vanakubja, Miti külas Maatükk 27 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Kivikasvu ning Räbi külas Sillamäe 2
katastriüksuse uueks lähiaadressiks Tammemäe.
n

Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Neeruti külas väljaehita-

tud Vahe-Saare kinnistu liitumisühendusele.
n

Kinnitati jaanuarikuu vajaduspõhiste peretoetuste saajate nimeki-

ri (10 peret) kogusummas 855 eurot.
n

Määrati kahele isikule hüvitis meditsiinilise abivahendi rendiks

PALUPERA

23. jaanuar 2015

Muutu nähtavaks,
kanna helkurit!
Hellenurme Noortekeskuses alustas lõppenud aastal esmakordselt
päästeõppe huviring. Huviringi juhatab Kalle Raja Rõngu Vabatahtlike Päästeseltsist ning huviringiga saab jätkuvalt liituda. Esimesed
päästeõppe tunnid on olnud pigem sissejuhatavad, et noortele lahti
mõtestada tuletõrjujate igapäevatöö erinevad tahud.
Eriti põnevaks läks aga siis, kui koostöös politseiga toimus Rõngus
tuletõrjedepoos helkurtesti õhtu. Kaasatud olid Palupera ja Rõngu
valla noored. Õhtu algas politsei konstaabli loenguga helkurite vajalikkusest ning nende õigest kasutamisest. Infole järgnes võimalus testida
teooriat reaalses liikluses, läbi viidi helkuritest. Lisaks kohapealsele
elevusele said osalejad kinnitust faktile, et kui kõndida tumedasse riietatuna pimedal õhtupoolikul tee ääres, on autojuhil jalakäijat äärmiselt raske märgata. Kui lisada vihm ja halvad ilmastikutingimused, siis
kõige halvemal juhul võib autojuht helkurita liiklejale otsa sõita.
Noortele jäi meelde helkuri riietele kinnitamine nii, et see oleks
nähtav võimalikult mitmest suunast. Kinnita helkur umbes põlve kõrgusele (50-80 cm maapinnast).
Suur aitäh Otepää ja Elva konstaablitele ning Rõngu Vabatahtlikule Päästeseltsile elamusterohke ning hariva õhtupooliku eest!
Hellenurme noortekeskuse noortejuht Mari-Liis Vanaisak

Palupera Vallavalitsus kuulutab koostöös Palupera Käsitöökojaga välja

Mõisakooli meenekonkursi.
Konkursi tähtaeg: 27. veebruar
2015. Konkursi eesmärk on leida
Palupera mõisakoolile sobilik meene.
Konkursi preemiad: I koht 100, II
koht 65 ja III koht 35 eurot.
Hindamisele läheb konkursitöö:
• mis on esitatud valmis esemena;
• mille lõpphind ei ületa 15 eurot/
tk;
• mis on korrektselt teostatud.
Konkursitööle tuleb lisada: 1)
meene nimi; 2) autori nimi, kontaktandmed ja meene nimi eraldi sedelil
kinnises ümbrikus ning ümbriku peal
meene nimi; 3) eeldatav lõpphind;
soovi korral võib lisada selgitava kirja.
Konkursitööd tuua hiljemalt 27.

veebruaril tööaegadel Palupera vallamajja aadressil 67514 Valgamaa Palupera vald Hellenurme küla või saata
postiga samal aadressil.
Konkursi tähtaja möödumisel
annab korraldaja teada laekunud
tööde arvu ning konkursitulemuste
välja kuulutamise kuupäeva.
Korraldaja ei hüvita konkursil osalemisega seotud kulutusi ega tagasta
konkursile esitatud töid.
Konkurss toimub projekti “Palupera kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas mõisakooli kompleksis” raames,
mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi vahendusel.
Kui Mõisakooli meeneks valitud
eseme autoril on vajalik võimekus,
sõlmitakse temaga leping 50 meene
valmistamiseks.
Lisainfo: Palupera kooli ajaloost
loe Palupera Põhikooli koduleheküljelt (http://www.palupk.edu.ee/
content/view/30/46/).

summas 11,53 eurot, kahele isikule määrati matusetoetus oma lähedase matuse korraldamiseks a´ 130 eurot ja ühele 90.a. ja

vanemale eakale sünnipäevatoetus 20 eurot.
n

Otsustati tasuda AS Lõuna-Eesti Hooldekeskusele kohamaks

vallakodaniku hooldusteenuste eest pensionist ja sotsiaaltoetusest

Aitäh sulle!

Algas eterniidijäätmete
kogumise projekti IV
vooru ettevalmistamine

puudujääv summa 385,03 eurot kuus. Isikule jääb kuus 5% oma pensionist.
20.01.2015 korraldati:
n

Kehtestati mälumängu turniirist Palupera valla karikale osalus-

Projekti raames saavad etteregistreeritud isikud üle anda Valgamaa kodumajapidamistes tekkinud eterniidijäätmeid tasuta. Kogumispunktides võetakse eterniidijäätmeid tasuta vastu registreeritud koguses.

tasu suuruseks võistkondadele teistest kohalikest omavalitsusest 40
eurot.
n

Määrati jaanuarikuul toimetulekutoetust 5 perele kogusummas

603,56 eurot.
n

Juhime tähelepanu sellele, et projekti koostamine ja hindamine võtab pikemat
aega. Positiivse rahastamise otsuse puhul eterniidijäätmete kogumise IV voor
toimub hinnanguliselt sügis/talv 2015.

Määrati jaanuarikuul hooldajatoetust 14 isikule kogusummas

316,98 eurot.
n

Määrati jaanuarikuul täiendavat sotsiaaltoetust 8 isikule kogu-

summas 184,04 eurot.
n

REGISTREERIMISVOOR on avatud kuni 01.02.2015. Registreerimiseks
palume saata täidetud registreerimisleht (saadaval valla veebilehel, vallamajast või
Nõuni raamatukogust) Palupera vallavalitsuse e-posti aadressile palupera@palupera.ee või tuua Palupera vallavalitsusse aadressil: 67514 Valgamaa Palupera vald
Hellenurme.

Väljastati L.S-le liikumispuudega inimese sõiduki parkimiskaart

tähtajaga 30.04.2017.
n

Määrati üks sünnipäevatoetus 90.a. ja vanemale eakale 20 eurot

ja kolmele majanduslikesse raskustesse sattunud perele ühekordne
toetus 20 eurot/pere.

Tänud tahaks öelda MEIE INIMESTELE
Chalice laulusõnadega:

Palun veenduge, et Teie registreerimisleht jõudis adressaadini.

14. veebruaril kell 14.00
Hellenurme rahvamajas

KULTUURIDE PILLERKAAR
SÕBRAPÄEVAL
Tantsumuusikat teeb ansambel Lycille.
Veel esineb suurepärane naisansambel
Ex More Elvast,
Nõunist nais- ja lasteansambel,
Nägusad moorid Valgutast,
Kõhu- ja linetantsijad Hellenurmest.
Võta kaasa 3.00 eurot ja kohvilauale veidi
näksimist.
Info telefonil 5662 2044.
Toetajad:

		
Mu inimesed üks seis, siht ja suund
		
Mu inimesesd
		
minu elu armastus
		
Nad on minu inimesed
		
ja kõik mis teen on neile pühendatud
Tore, et sa meil iga nädal majas oled: Elerin, Geiri, Rebecca, Helen,
Katriin, Cäthy, Grete, Joonas, Tanel, Aavo, Andres, Timo, Ain-Einar, Ruta, Marju, Elgi, Kaja, Triin, Ailid, Vaiked, Ened, Külli, Erene,
Maied, Anne, Malled, Ehad, Mari, Eda, Viivi, Maila, Maire, Pille,
Liivi, Merle, Olavi, Heino, Teet, Kaido, Priit.
Tore, et meid toetad: Eha, Kalle, Kaja, Aile, Aili, Inga, Sveta, Esta,
Merike,Rein, Arvo, Valju, Janek, Rain, Margus, Kaspar, Hannes,
Tõnu, Vambola, Terje, Valdis, Kalmer, Merle, Liia, Alar.
Tore, et oled ikka kohal, kui midagi vahvat toimub: Hanno-Henri, Ülle, Mairi, Marek, Kaja, Kaido, Maia, Ilvar, Pilvi, Deivi, Martin,
Artur, Helvi, Lembit, Heli, Andres, Imbi, Siiri, Kati, Hiie, Tõnis,
Kalju, Enn, Kaja ja Pärdu talu hobune, Malle, Jaan, Merle, Marek,
Eevi, Heili, Rita ja nende pereliikmed ja veel hästi, hästi palju toredat
rahvast.
		
Mu inimesed, minu rahvas, mu seltskond
		
Mu inimesed siinseal kõikjal igalpool
		
Mu inimesed teavad ise, et nad on
		
Mu inimesed, minu inspiratsioon
Marika ja Kalev

Ants Taul ja tema meeleolukad lood

TÄHELEPANU!
22. mälumänguturniiril Palupera valla karikale toimub
esimene voor 23. jaanuaril algusega kell 19.00
Nõuni Maakultuurimajas.
Info ja registreerimine tel. 5139071, Kalev Lõhmus, palubuss@gmail. Com.
PEATSE KOHTUMISENI NÕUNIS!

Nõuni kultuurimajas
pühapäeval, 1. veebruaril algusega kell 14.
meeleolukaid pillilugusid torupillil, Teppo lõõtsal ja akordionil,
muhedaid jutte elust enesest, lendamisest, müstilistest jääauku
dest pildis ja sõnas.
pääse 2 eurot

23. jaanuar 2015

Tänuavaldus Eesti
Olümpiakomiteele ja
A&T Spordile

Eesti Olümpiakomitee ja A&T Sport eraldasid
Valga maakonna koolidele 30 suusakomplekti
(suusad, kinnitused, saapad ja suusakepid).
Puka Keskkoolile jagus 8 suusakomplekti.
Tänuväärne algatus Eesti Olümpiakomitee ja
A&T Spordi poolt, et vähekindlustatud perede lapsed saavad nautida talverõõme ja neist
kasvavad igati terved Eesti kodanikud. Maakonna spordijuht Rein Leppik toimetas suusakomplektid kooli.
Täname südamest!
Puka kooli pere

Pildil on Puka Keskkooli kehalise kasvatuse
õpetaja Ene Aigro koos saadud suusavarustusega.

Puka Keskkoolis
alustas tegevust

eelkool.
Õppetöö toimub kolmapäeviti kella
11.30-13.10 klassiruumis 102.
Klassijuhataja Jane Everst

Puka Vallavalitsus
korraldab konkursi

valla ehitus- ja
planeerimisalaste
toimingute teostaja

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

PUKA

Kas päikese varjutamine on
tark tegu?
Olen juba mõnda aega saanud nautida Puka Vallavolikogu opositsiooni erilist tähelepanu, kes on
üritanud enda upitamiseks või siis minu mustamiseks käivitada kõikvõimalikke laimukampaaniaid.
Kahjuks pean muretundega tunnistama, et nende
kampaaniate käivitamisel ei tunne meie opositsionäärid mingeid piire ega muret Puka valla maine
kahjustamise pärast ja probleemiks ei ole ka inimeste või valla huvide kahjustamine. See võib
olla tingitud ka sellest, et osa opositsionääridest ju
tegelikult vallas ei elagi.
Nagu aru saate, on kõnealuseks teemaks taas
Tööstuse tänava elanike joogiveega varustamine.
Selleks, et kogu asi selgem oleks peab pisut
tagasi ajalukku vaatama. Selle probleemi tekkimise alguseks võib pidada Eesti riigi poolt RAS
(Riigi Aktsiaselts) Valga Mööbel varade erastamist. Nõukogude ajal rajati ühiselt toimiv terviklik
kompleks, kus olid mööblivabrikus töökohad töölistele ja kortermajad töötajatele ning ühiselt olid
lahendatud ka elamute varustamine soojusenergiaga, vee- ja kanalisatsiooniga. Selliseid piirkondi
kutsuti monofunktsionaalseteks küladeks.
RAS Valga Mööbel varade erastamisel Eesti
riigi poolt, ostis uus omanik AS Valga Gomab
Mööbel ühe osa Pukas asunud varadest, mis
kajastati erastamislepingus ja selle lisades.
AS Valga Gomab mööbel ostis mööblivabriku
koos sisustusega, pumbamaja (ehitatud 1963) ja
ühe puurkaevu (ehitatud 1990) (vara nimekiri on
pikem aga see pole asjaga seotud.) Erastamata
jäänud RAS Valga Mööbel vara hakkas omanikustama pankrotihaldur ja kuna kommunaalteenuseid osutas kohalik omavalitsus, siis antigi suur
osa varadest erinevatel ajajärkudel järkjärgult
Puka vallale üle.
Kuna pumbamaja ja ühe puurkaevu omanik
oli AS Valga Gomab Mööbel ja mööblitootmise
ettevõte keeldus elanikega otse veemüügilepinguid sõlmimast, siis ei jäänud muud üle, kui Puka
Vallavalitsus sõlmis joogivee ostu-müügilepingu
AS V alga Gomab Mööbliga ning korjas ise elanikelt raha tagasi. Mured hakkasid tekkima siis, kui
nõuded joogivee kvaliteedile hakkasid rangemaks
muutuma ja pumbamaja vajas selleks investeeringuid. Mööblifirma teatas, et nemad investeerida ei
taha ja pakkusid, et vald võiks ise seda teha. Vastasime, et paraku ei saa omavalitsus äriühingu vara
maksumaksja raha eest parendama hakata, äriühing peab seda tegema ise. Pakkusime ka pumbamaja müümist vallale, kuid sellest keelduti.
Maa erastamise käigus moodustati katastriüksus, millel asus Gomab Mööbel vara, kaks puurkaevu oli jäetud jätkuvalt riigi maale. 2011. aastal
kontrollis Puka Vallavalitsus jätkuvalt riigimaal
asuvate puurkaevude omandamist ja leidis, et
nende omandi küsimus ei ole selge ja vallal puu-
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AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
n

Viis volikogu liiget esitasid ettepaneku erakorralise volikogu

istungi kokkukutsumiseks 16. jaanuaril 2015 ning esitasid allpooltoodud küsimused päevakorda. Istungi päevakorda ei kinnitatud järgmistel põhjustel:
1.

Puka valla Tööstuse tänava elanike veega varustamise hetke-

olukorrast - elanikele on tagatud joogikõlbulik vesi, veega varustamisel ei ole probleeme;
2.

OÜ Puka Vesi nõukogu liikmete ja juhatuse liikme ülevaade

Puka vallas ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise korraldamisest ning lähituleviku plaanidest ja tegevustest - osaühingul Puka
Vesi on uus nõukogu ning juhatuse liige, momendil nad viivad endid
kurssi varasema tegevusega. Tutvutakse revisjonikomisjoni poolt läbi-

Tööstuse tänava uus pumbamaja,
puurkaev asub selle taga.

viidud revisjoni tulemustega. Edaspidise tegevuse kohta on veel vara

duvad omanike kohta andmed. Võimalike pretensioonide vältimiseks algatati ehitiste peremehetuse tuvastamine (Puka Vallavolikogu otsus
20.11.2011 nr 19). Teated peremehetu vara hõivamisest avaldati Ametlikes Teadaannetes ja ajalehes Otepää Teataja.
Vastuväite esitas AS Valga Gomab Mööbel,
08.11.2011 kirjas nr 1-9/151, selles ta kinnitab, et Puka tsehhi puurkaev inventarinumbriga 200, puurimisaeg 1990, on AS Valga Gomab
Mööbel vara, mis osteti RASilt Valga Mööbel
erastamise teel, ostu-müügileping 3.juuli 1993.
Tõendav materjal oli lisatud kirjale. Teise puurkaevu (Keskkonnaregistri andmetel registrikood
PRK0012053, pass A-155-B, rajatud 1962. aastal
Puka Mööblivabriku puurkaevu projekti nr 414
alusel) kohta ei laekunud vastuväiteid.
Puka Vallavolikogu, vaadanud läbi ASi Valga
Gomab Mööbel poolt esitatud vastuväited 1990.
aastal rajatud puurkaevu omandiõiguse kohta,
leidis, et need on põhjendatud ning omandiõigus
dokumentidega tõestatud. Sellest tulenevalt nimetatud puurkaev ei ole peremehetu, selle omanik
on AS Valga Gomab Mööbel.
Vallavolikogu 09.12.2012 otsusega nr 5 „Ehitiste
peremehetuse tuvastamine“ tunnistati Tööstuse
tänaval asuvatest puurkaevudest see, mis oli 1962.
aastal rajatud, peremehetuks ning vallavalitsus
võttis puurkaevu arvele kui Puka valla vara.
Eelpoolnimetatud Puka Vallavolikogu otsuse
teada saanud, AS Valga Gomab Mööbel esitab
vastuväite 14.03.2012 kirjaga nr 1-9/43, milles
teatab, et ka 1962. aastal puuritud puurkaev kuulub neile ning on RASlt Valga Mööbel
03.07.1993 erastamise ostu-müügilepingu lisana
varade nimekirjas näidatud pumbamaja (ehitatud 1963.a) nimetuse all. Nende seisukoht on, et
puurkaev ja pumbamaja on ehitatud samal ajal ja
puurkaev on pumbamaja lahutamatu osaks.

konna veeprobleemide lahendamisel tehtud kulutuste kohta revis-

rääkida.
3.

Vallavanem HEIKKI KADAJA

jätkub järgmises OT

Anda revisjonikomisjonile ülesanne teha Tööstuse tänava piir-

jon - Puka aleviku puurkaev-pumpla ja veetöötluse projekteerimis- ja
ehitustööde teostamiseks korraldati riigihange. AS-i Viimsi Keevitus pakkumus osutus soodsaimaks, tööde teostamisel lähtub firma
esitatud maksumusest. Vallavolikogu revisjonikomisjonil ei ole õigus
nende tegevust revideerida.

Sangaste Vallavalitsuses
jaanuaris
n

Kiideti heaks Hajaasustuse Programmis osaleja aruanne

Purtsi külas Haabaneeme talu maadele salvkaevu rajamise ja veeanalüüsi teostamise kohta.
n

Selgitati lumetõrjetööde teostajad Puka vallas: Aakre piir-

konnas Greengreid OÜ, Arula piirkonna Puka valla teedel Kalmert
Projekt OÜ, Soontaga ja endise Orumäe piirkonnas OÜ Neiveland,
Kuigatsi piirkonnas Kangru Madise Talu FIE (kontakt telefonil 516
49319).
n

Algatati riigihanke piirmäära ületav riigihange „ Puka aleviku

Ebumäe ja Tööstuse tänavate ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni
torustike projekteerimis- ja ehitustööd“. Pakkumus tööde teostamiseks riigihanke läbiviimisel tuleb esitada hiljemalt „02“ veebruariks
2015 kella 10.00 Riigihangete registri kaudu.
n

Nõustuti Aakre külas asuva Tammiku katastriüksuse jaga-

misega kaheks: Tammiku, sihtotstarbega elamumaa ja Väike-Põllu,
maatuludusmaa; Aakre külas asuva Luiga katastriüksuse jagamisega
kaheks: Oona tee 2, sihtotstarve elamumaa ja Kesk-Põllu, maatulundusmaa.
n

Tunnustati Marel Jaamat, kes saavutas piirkondlikul geograa-

fiaolümpiaadil I koha.
n

Väljastati ehitusluba OÜle Elektrilevi „Põru alajaama F3 rikete

vähendamine, Põru küla, Puka vald, Valgamaa“ maakaabli, liitumisja jaotuskilbi ning alajaama paigaldamiseks, õhuliini demonteerimiseks.
n

Toimetulekutoetust maksti jaanuaris neljale, sünnitoetust ühele

ja ühekordset toetust kahele isikule.
n

Väljastati ehitusluba Purtsi külas asuva Andresjärve maaüksu-

se omanikule elamu juurdeehituseks.
n

Kinnitati õpilaskoha maksumus Puka valla haridusasutus-

tes 2015. aastaks Aakre Lasteaed-Algkoolis ühe lapse/õpilase kohta
312.- eurot; Puka Keskkoolis ühe õpilase kohta 164.- eurot; Puka
Lasteaias ühe lapse kohta 279.- eurot, Puka Kunstikoolis ühe õpilase
kohta 83.- eurot.

SÜNNID
Romet Rosenberg 		

5. jaanuaril

ning

sellekohase õigusalase
nõustamisteenuse osutaja
leidmiseks.
Tööülesanneteks:
• ehitus- ja planeerimisalased toimingud;
• hangete läbiviimine;
• kanded ehitisregistris;
• ühel päeval vallas kodanike vastuvõtt ja nõustamine.

Kasuks tuleb:
• õigus ehitusalase järelvalve teostamiseks.
Pakkumusi on võimalik esitada 2. veebruarini 2015
aadressil Kooli t 6 Puka alevik 67217 Puka või e-postiga
vallavalitsus@puka.ee (info telefonil 503 2442).

Kuigatsi külasse tulnud hallikat värvi emane
koer, kaelas rihm.
Info koera kohta telefonil 516 4931.
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Rõngu Noortevolikogust

Viie tee rist – Rõngu
Rõngu noortevolikogu tegutseb alates 2010. aastast. Koos
enam kui 70 noortevolikoguga üle kogu Eesti püüdleme
ühiskonnas noorte osaluse suurendamise suunas. Selleks
korraldame kohalikele noortele erinevaid sündmusi ning
suhtleme seejuures pidevalt KOVi esindajatega.
Nelja ja poole tegevusaasta jooksul oleme ellu viinud
näiteks erinevaid talguid, koolitusi, lastekaitsepäeva, osaluskohvikuid, meeskonna motivatsioonisündmusi, valimiseelseid debatte jne. Kõige selle vahele on mahtunud
lugematul hulgal töökoosolekuid ja istungeid ― just nagu
päris volikogu ja vallavalitsuse töös.
Igal sügisel koostame järgnevaks aastaks tegevuskava,
mis on kooskõlas valla noorsootöö laiemate eesmärkidega.
Need panime kirja „Rõngu valla noorsootöö arengukavva
aastateks 2013-2018”. Tegu oli ühe meie projektiga, mis
sai rahastust Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude
projektifondist. Tänu Osaluskogude projektifondile õnnestus eelmisel aastal meil oma projektidega valda sisse tuua
julgelt üle 1500 euro. Kui eelnevatel aastatel on meie valla
poolt antud eelarve olnud 400 eurot, siis nüüd võtsime
julguse kokku ja küsisime juba poole rohkem. Jääb vaid
loota, et Rõngu vallavolikogu kiidab selle heaks.
Hetkel on Rõngu noortevolikogu alustamas oma 5. tegevusaastat sügisel valitud uue juhatusega. Veebruar toob
noortevolikogu usinate liikmete ellu palju tegemisi: plaanis
on korraldada karjääripäev, debatt ja osaluskohvik.
4. veebruaril kutsume karjääripäeva raames Rõngu kooli
esinema erinevate elukutsete esindajad nt psühholoog, ettevõtjad. Debatil, mis leiab aset 19. veebruaril Rõngu kooli
auditooriumis kell 18.00, saavad sõna erinevate erakondade esindajad ning kõigil kohaletulijail nii lähemalt kui kaugemalt on võimalus oma küsimusi kandidaatidelt küsida.
Osaluskohvikus soovime viia kokku noored ja otsustajad
ning ühiselt Rõngu ja ümbritsevate valdade saatust, nt
keskkooli ja noorsootöö käekäiku arutada. Osaluskohviku
peamine eesmärk on koguda sisendit Rõngu valla noortelt,
kelle arvamust ja soove esindame. Küsime noortelt endilt,
mida nemad arvavad asjadest, mis neid kõige rohkem
puudutavad. Üheks selle aasta eesmärgiks on valmis saada ka Rõngu noorte veebileht, mis on kahjuks ajanappuse
tõttu toppama jäänud. Kuna motivatsiooni oma kodukohta
panustada meil jagub, siis lähme kindlasti appi valla kodukandi- ja lastekaitsepäeva korraldajatele.
Rõngu noortevolikogu soovib kõigile osaluskogudele
tegusat aastat ja on alati valmis koostööks ümbritsevate
omavalitsuste osaluskogudega.
Marit Külv, Rõngu Noortevolikogu

Rõngu rahvamajas
Rõngu rahvamaja on tegutsenud alates 1902. aastast.
Rahvamaja on Rõngu vallavalitsuse allasutus. Lisaks rahvamajale viivad läbi Rõngu vallas kultuuritegevusi Valguta
ja Teedla seltsimajad.
Rahvamaja huvialaringide hooaeg algab oktoobris ja
lõpeb mais. Käesoleval hooajal on põhiringe 15. Majas
tegutsevad rahvatantsuringid (Vikerkaar, Valguta Vahvad,
Ringen), toimub pilliõpe (muusikastuudio, trummiõpe,
kitarriõpe), koos käivad noortebändid (A-Pluss ja Small).
Lisaks tegutsevad meie majas ka Rõngu Kapell, Rõngu
Pasunakoor, nais- ja segaansamblid.
Rahvamaja ruume on võimalik üürida pulmadeks, koosolekuteks ja muudeks tähtpäevadeks.
Rõngu rahvamaja tegemisi on võimalik jälgida kodulehelt www.rongurahvamaja.weebly.com. Telefon 516 5531,
Merle Miliste.
Rahvamaja juhataja Merle Miliste

Rõngu vald on sõlmpunktiks mitme omavalitsuse vahel, mis annab võimaluse liikuda tööle
ja huviringidesse nii meie vallas kui ka naabrite
juures.
Rõngu vald - puhta loodusega turvaline elamisja puhkamispaik, mida iseloomustavad rikkalik ajaloo- ja kultuuripärand ning traditsioonid.
Elanikud osalevad aktiivselt valla elu kujundamisel ja arendamisel, tänu millele on välja arenenud
konkurentsivõimelised ettevõtted, tugev haridus-

ja sotsiaalsüsteem.
Meie haridusasutused pakuvad häid võimalusi lastele põhi- ja gümnaasiumihariduse omandamiseks ja huviringides osalemiseks noortele ka
väljastpoolt valda. See on kiituseks õpetajate ja
ringijuhtide tööle ja tegemistele.
Välja on ehitatud valla vajadusi rahuldav sotsiaalne infrastruktuur, eakaid ja erivajadustega
inimesi aitab heal tasemel hoolekandesüsteem.
Valla arengupotentsiaal on koostöö süven-

damine ettevõtjatega, naaberomavalitsustega
ja kolmanda sektoriga. Oleme valmis kõikide
naabritega koostööks vastastikku kasulikel alustel.
Täna puudub kahjuks bussiühendus Otepääga
ja selle ümbrusega, kuid usun, et ühiselt saame
selle lahendatud.
Rõngus on hea elada. Rõõm on tõdeda, et
meid ümbritsevad koostöösõbralikud omavalitsused.
Rõngu Vallavolikogu esimees Vahur Vuks

Põgusalt Rõngu kooli ajaloost ja tänapäevast

Esimene klass ja abituurium esimesel koolipäeval.

R

õngu kooli ajalugu ulatub kaugele minevikku.
Juba 1660. a olid jesuiidid Rõngu
mõisas õpetanud talulastele lugemist. 1668. a
avas Ignatsi Jaak Rõngu kirikumõisas kooli.
Pärast Põhjasõda avati köstrimajas kool, kus Pedi
Jaan õpetas 5-10 lapsele lugemist, katekismust ja
kirikulaulu. 1760-1770ndail aastail avati külakoolid Hellenurme, Udernasse, Lapetukme külla,
Raigastesse, Astuverre ja Soodla külla.
1844. a hakkas köster-koolmeister Karl Rossmann õpetama lugemist, kirjutamist, rehkendamist ja piiblilugu. 1846-1851 töötas kool
Kirepis. 1875. a. ehitati leeritoa kõrvale koolimaja kaheaastase kooli jaoks. Alates 1879. aastast
oli kool neljaklassiline. Karl Rossmanni tema ja
järglase Karl Lampsoni ajal loodi Rõngu Mänguja Lauluselts, meeskoor ja mitmed instrumentaalansamblid. 1908. a. valmis koolile juurdeehitus.
1927. a. muudeti kool 6-klassiliseks algkooliks. 1940. a. muudeti kool 7-klassiliseks Rõngu
Mittetäielikuks Keskkooliks. 1941-1944 oli jälle
6-klassiline kool. 1944-1959 oli kool 7-klassiline ja
alates 1960. a 8-klassiline.
1987. a toimus kooli juubeliüritus, mis oli
pühendatud hariduselu 300. aastapäevale. Kooli
juurde paigutati mälestuskivi ning võeti kasutusele sinivalge koolilipp.

1990. a 1. septembril avati keskkooli 10. klass,
kus õppis 20 õpilast.
Alates 1994. aastast on meie koolil sõprussidemed Norra Hoboli kooliga.
1998. a märtsis avati arvutiklass.
1997. a lülitus meie kool ülemaailmsesse õpilaste keskkonnakaitsealasesse programmi Globe.
2001. a ühinesime vabariikliku loodustemaatilise projektiga „Tere, Kevad!“
2006. a 2. märtsil avati renoveeritud spordikompleks. Saime avarad võimalused sporditegevuseks: jõu-, aeroobika- ja spordisaalid.
Koolimaja kapitaalremondi ajal (2009. a juuni2011. a jaanuar) õppisid Rõngu kooli õpilased
rahvamaja, hooldekodu, vallamaja, lasteaia ruumides. 1. klassi õpilaste jaoks kujundasid klassiruumid Helve-Sirle jaToivo Päid oma eramus.
25. jaanuaril 2011. a avati renoveeritud koolimaja.
Rõngu Keskkool on Bengt Gottfried Forseliuse Seltsi liige.
Käesoleval õppeaastal õpib Rõngu Keskkoolis 226 õpilast, nendest 74 lõpetasid teise õppeveerandi neljade-viitega. Sügisel võtsime oma
kooliperre vastu kakskümmend 1. klassi õpilast.
Gümnaasiumi lõpetab kevadel 13 õpilast. Õpetajaid on 35. Rõngu kooli on viimastel aastatel
leidnud tee mitu noort õpetajat, sealhulgas ka

üks noormees, kelle üle rõõmustavad nii õpilased
kui ka õpetajad.
Meie kooli õpilased võtavad aktiivselt ja tulemuslikult osa olümpiaadidest ja võistlustest.
Tublid tulemused on olnud nii reaal- kui ka
humanitaarainetes ning auhinnalisi kohti koju
toodud mitmetelt spordivõistlustelt. Viimane
spordialane suurim saavutus oli Eesti Koolispordiliidu meistritiitel võrkpallis 6.-9. klassi
segavõistkondade arvestuses. Lisaks spordiringidele tegutseb veel mitmeid huviringe. Hoolitseme selle eest, et ka maakoolis saaksid õpilased arendada oma oskusi vastavalt huvidele.
Selle õppeaastal alustas tegevust kauaoodatud
meediaring õpetaja Aleksander Tamme eestvedamisel. Detsembris anti välja esimene koolilehe number „Teritaja“. Väga aktiivsed on meie
laululapsed, keda juhendab õpetaja Erle Mägi.
Viimati osaleti Tartumaa lauluvõistlusel „Looduslaul 2104“, kus 4. klassi õpilane Karin Väljaots
saavutas III koha.
Kooli traditsioonilistest sündmustest on kõige
pikaajalisemad suusamatk-maraton, kooli jõuluball, sügisene tervisepäev, kevadine matkapäev ja
talendijaht. Alates eelmisest õppeaastast teeme
koostööd Pille Lille Muusikute Fondiga. Sellel
õppeaastal said hoo sisse veerandilõpu viktoriinid, millest võtab osa kogu koolipere.
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Rõngu vallast

Kus küngas, seal küla,
kus mägi, seal mõis...

Rõngu vald (pindala 164 km²) asub Tartu maakonna edelaosas. Läänest
piirneb vald Võrtsjärvega, lõunast Valga maakonna Puka vallaga, loodest
Rannu vallaga, põhjast Konguta valla ning Elva linnaga ja idast Valga maakonna Palupera vallaga.
Vallas elab 01.01.2015 seisuga 2739 inimest, on 15 küla ja 2 alevikku.
Meil on keskkool ja lasteaed Rõngu alevikus ning lasteaed-algkool Valgutas.
Lisaks veel rahvamaja, mille koosseisus kaks seltsimaja Teedlas ja Valgutas
ning raamatukogu Rõngus, mis teenindab elanikke ka teeninduspunktides
Valgutas, Korustes ja Teedlas.
Volikogus on 15 rahvaesindajat, kes on valinud oma otsuseid täide viima 5liikmelise vallavalitsuse. Vallavalitsuses on teenistuses 6 ametnikku,
kes töötavad avaliku teenistuse seaduse alusel ning 5 abiteenistujat, kes
on tööle võetud töölepingu seaduse alusel. Valla raamatupidamisteenust
ostame teenusena sisse.
Rõngu vallas on olnud alati ettevõtlikke töökaid ja kultuuriloost tuntud inimesi.
Valda läbivad suured maanteed, mis on mõjutanud siinset elu.

Elu mõisas
Uderna mõis on üks ainulaadsemaid ja kaunimaid mõisaid Tartumaal, pärit 1880. aastast.
Ajaloolises hoones on huvipakkuvaid ruume.
Näiteks ballisaal, pääsukeste saal ja salong ning
omaaegne fuajee, kus nüüd paikneb söögisaal,
on märkimisväärsed tänu papjeemašeest tehtud
kaunistustele laes ja seintel.
Samuti on säilinud kahhelkivist kaminaahjud,
puidust seinatahveldised ning palju huvitavaid
detaile. Uderna mõisa ballisaal ongi juba 23
korral olnud avalike kontsertide ja tantsuõhtute
paik.
Esmateated Uderna mõisast pärinevad 1486.
aastast, mil see kuulus Tiesenhausenite suguvõsale. Hiljem on mõis tihti omanikke vahetanud,
1873. aastast sai mõisaomanikuks Oscar von
Fuchs.
1921. aastal mõis riigistati ja anti üle Tartu
Haigekassale. Läbi aegade on majas tegutsenud erinevad tervishoiu- ja hoolekandeasutused. Alates 2005. aastast, mil maja sai kohalikule omavalitsusele, tegutseb selles Sihtasutus
Uderna Hooldekodu.
2005. aastast alates on mõisas käinud laiaulatuslikud ehitus-, remont- ja restaureerimistööd. Vahendite leidmiseks oleme kirjutanud
16 rahataotlust, neist on rahuldatud 6. Majja on
ehitatud keskküte, renoveeritud elektrisüsteem
ja köögiplokk, suured toad on ehitatud kergvaheseintega väiksemateks ja privaatsemateks,
remonditud on koridorid, kõrval- ja puhkeruumid.
2013. aastal ehitasime majja lifti. Selle ehituseks kulus Uderna Hooldekodul 114 000 eurot,
mis oli asutusel endal seitsme aasta jooksul teenitud ning vähehaaval tallele pandud.
Meie klientidest väga paljud on liikumispuuetega ja nende transportimine korruste vahel ja
õue oli komplitseeritud. Lift on väga suureks
abiks nii klientidele kui ka personalile.
2014. aastal renoveerisime mõisa välisfassaadi. Ka selle töö jaoks tuli leida vahendeid
asutuse eelarvest.
Kuid töid on ootel veel palju: mõisa peatrepp,
keldrikorrus ja katus vajavad renoveerimist,
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Vallasekretär Marina Lehismets

unistuseks on taastada mõisa kellatorn. Vajalik
on välisvalgustuse rajamine mõisa õuealale ja
pargi sissesõidutee äärde.
2012. aastal lõime heategevusliku fondi,
kuhu esimese panuse andis Correlli Music oma
imekauni kontserdiga. Selle fondi toetuseks
on sündmusi korraldanud teisedki muusikud:
Heino Tartes ja Sõbrad, Toomas Anni, Toivo
Nikopensius. Fondi on toetanud Templirüütlite Vennaskond ja mõned üksikisikud. Suur
tänu kõikidele annetajatele! Praeguseks oleme
jõudnud koguda summa välisvalgustuse ehituse
projekteerimiseks, ehituse jaoks aga vahendeid
ei jätku, mistõttu tuleb jätkata annetuste kogumisega.
SA Uderna Hooldekodus on 50 kohta eakatele ja puuetega inimestele. Käesoleval aastal
on meie hooldekodus kohamaksumuseks 570
eurot kuus. Kõik voodikohad on täidetud ja
kohtadest tuleb puuduski. Tänasel päeval on
hooldekodus 55 klienti.
Hooldekodu teenindab 20-liikmeline personal. Meeskonda on valitud inimesed, kellel
jätkub südamesoojust, armastust, abivalmidust
ja kes austavad eakaid inimesi. Meie klientidel
on hea ja turvaline elada.
Oleme suur ühtne pere, oleme rõõmsad ja ei
virise!

SA Rõngu Hooldusravikeskus
SA Rõngu Hooldusravikeskus asub Rõngu
alevi keskmes ja hõlmab endas nii hooldusravihaiglat kui ka hooldekodu. Hooldusravikeskuse kasutuses on kaks hoonet, millest
üks valmis 2009. aastal. Meil on ühe-, kaheja kolmekohalised toad.
Hooldusravihaigla patsientide tervise eest
hoolitseb haigla arst ning õdede ja hooldajate abi on kättesaadav ööpäevaringselt. Hooldekodus pakume nii lühi- kui ka pikaajalist
hooldusteenust.
Sarnaselt hooldusravihaiglale on ka hooldekodu osas kõikidele hooldatavatele tagatud ööpäevaringne hoolduspersonali abi
ja järelvalve ning kuna meie asutus pakub
õendusabiteenust, siis on meditsiinilise personali abi kohe olemas. Elanike elukvaliteedi
parandamiseks töötab keskuses ka tegevusjuhendaja. Keskuse elanikud, kes on registreerinud end Rõngu perearsti nimistusse,
saavad arstiabi Rõngu perearstilt.
Rohkem informatsiooni saab SA Rõngu Hooldusravikeskuse kodulehelt www.
hooldusravikeskus.ee, kirjutades e-postiaadressile haigla@rongu.ee või helistades numbritel 7310 341 või 5302 7999.

Hooldekodu juhataja Anne-Aime Soeson

Rõngu Hooldusravikeskus

Juhatuse liige Kaida Vool

Talvepealinn Otepää korraldab
Euroopa Saunamaratoni
22. veebruaril toimub talvepealinnas Otepääl juba
kuuendat aastat saunaorienteerumise võistlus – Euroopa
Saunamaraton.
Saunamaratoni start on 22. veebruaril Kääriku Spordikeskuses kella 12.0013.00ni. Finiš on avatud samas kella
17.00ni. Seal toimub ka kokkuvõtete tegemine ja autasustamine.
Otepää kultuurijuht ja Euroopa Saunamaratoni peakorraldaja Sirje Ginter
ütles, et peaauhinnaks on OÜ Lemmikmees kümblustünn. Ainult naistest koosnevale võistkonnale on auhinnaks OÜ
Stylewood tünn.
Saunamaratonil osalev võistkond on
4-liikmeline. Võistkond saab stardipaigas
saunade orienteerumiskaardi ja saunakaardi, kuhu tuleb saada saunaomanike
kinnitused saunaskäigu kohta.
Kõigil võistkonna liikmetel tuleb saunalaval leili võtta vähemalt 3 minutit.
Lisaboonust (aja vähendamine) annab

saunalistele jääaukude, kümblustünnide ja muu saunaomanike poolt välja
pakutud atraktsioonides ja meelelahutuses osalemine. Lühima ajaga kõik saunad,
jääaugud ja tünnid läbinud võistkond on
võitja. Finišisse jõudes tagastatakse saunakaart.
Saunamaratonist osavõtmiseks on
vajalik oma transpordi olemasolu. Saunalised kinnitavad oma allkirjaga, et nende
tervis lubab saunatada.
Võistkondade eelregistreerimine on kuni
10. veebruarini e-posti aadressil: saun@
otepaa.ee. Ei registreerita alaealisi ilma
täiskasvanud saatjateta. Eelregistreerimisel märkida võistkonna nimi ja liikmete
nimed.
Saunamaratoni korraldavad Otepää
Kultuurikeskus, Otepää Vallavalitsus
ning Otepää piirkonna saunaomanikud.
Toetavad kõik osalevad saunaomanikud,
Otepää vald, Kultuurkapitali Valgamaa
ekspertgrupp.

NB! Tutvu kindlasti ka võistluste reeglitega! Ürituse korralduses võib tulla ette
muudatusi, jälgige infot Otepää valla
kodulehelt www.otepaa.ee ja Facebookist
2014. aasta Saunamaratonil stardis oli
170 võistkonda, osales ligi 700 saunalist.
Kiireim võiskond läbis maratoni 2 tunni
ja 29 minutiga.
Lemmiksauna tiitli sai juba legendaarseks
muutunud Sokka suitsusaun, uustulnukana sai teise koha Otepää Golfi restoran
mr. Jakob, kolmas oli Kunstimäe Puhkemaja.
Täiendav info:
Sirje Ginter, +372 509 7795
saun@otepaa.ee.
Euroopa Sauamaraton 2014 fotod:
http://www.otepaa.ee/pildialbum/category/256-saunamaraton2014.

Metssiga on Eestimaa metsade põlisasukas ning juba aastakümneid olnud
ühtedele ahvatlev vaatlus- või jahiobjekt, teistele põlde hävitav nuhtlus. Täna
elutseb meil üle paarikümne tuhande metssea.
Tuntud loodusemees ja fotograaf Arne Ader tutvustab loodusõhtul lähemalt
metssea bioloogiat ja elukorraldust ning jagab oma kogemusi kohtumistest selle
kavala loomaga.
TASUTA. Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo: Margit Turb, Keskkonnaameti
keskkonnahariduse spetsialist, tel. 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee
Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää Kultuurikeskusega
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.
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BIG AIR EESTI MEISTRIVÕISTLUSED VÄIKESEL MUNAMÄEL

FOTOD: 3x Liidia Maier

BIG AIR Eesti meistrivõistluste TULEMUSED
Lumelaud

Freestyle suusatamine

Open
1.Mario Visnap
2.Sulev Paalo
3.Matis Maltsar

Open
1.Oliver Tiirmaa
2.Edvards Lansmanis (LAT)
3.Emils Ozolins (LAT)
4.Rasmus Kirsimäe
5.Hans Christian Ende

Naised
1.Kristel Soonets
2.Ivika Jürgenson
3.Johanna Linda Pihlak
Juuniorid
1.Marten Kikas
2.Larsen Mölder
3.Egert Piik

Naised
1.Kelly Sildaru
2.Karoliine Holter
3.Mirjam Revjagin
Juuniorid
1.Henry Sildaru
2.Karl Martin Raid
3.Markus Robin Mäerand

23. jaanuar 2015

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

SANGASTE

Juhtumid ja juhtumised
2015. aasta on tuurid hoogsalt
ülesse võtnud. Midagi on juba juhtunud ja miskit veel juhtumas.
Just äsja ja verivärskelt omistati Sangaste lossile Valgamaa
2014. aasta silmapaistvaima turismiobjekti tiitel. See on ka minu
hinnagul õige ja õiglane tunnustus sellele ennastsalgavale tööle,
mida lossi personal eesotsas Heili
Freimanisega ja ka tema eelkäijate abiga on teinud. Lisaks edukalt
kirjutatud taotlused ja saadud raha
EU fondidest, millega on toimunud kõigile selgelt adutav arenguhüpe. Tänan kõiki kaasaaitajaid
ja vaevanägijaid selles ürituses ja
piirkonna arenduses!
Nominente oli vallast aga veel
ja mitu. Äramärgitud sai meie
Rukkiküla tegemised ning Sille
Roomets ja Heili Freimanis (pildil)
ka isiklikult. Rukkiküla on meie
omaenda ,,idufirma“ ja ,,Sangaste Nokia“ edulugu, kui koostöömõtte arendus. Oliver Loodele
samuti suur tänu, kes seda ettevõtmist säraga silmis on oma ideede
ja teadmistega täiendanud ja asja
sisse panustanud! On väga teretulnud tema jõuline ja tegus sulandumine meie kogukonda ja Sangaste
asja ajada võtmine.
Temaga seoses sai lisaks tunnustatud ka ,,Rukkimaja“ (Silva OÜ)
Elroni ja Sangaste Rukkimaja
ühisprojekt, kus rongisõitjal tekib
võimalus meile külla sõita oma
aega veetma kahe firma koostöös.
Tänan Teid ja neid, kes niimoodi ja mistahes muul moel Sangaste nimele sära lisavad ja selle kõla
kõvendavad!
Oleme taas hoo sisse andnud
tegemistele, et saada Sangaste
Raamat lõpuks kaante vahele.
Raamatu ajalooline osa on juba
sisuliselt kokku pandud Harri
Kübara (meie hulgast lahkunud
Sangaste valla aukodanik nr. 1)
ja prof. Tiit Rosenbergi poolt.
Lähiajaloo kokkupanemine (nn.
kolhoosiaeg, sõda jne kuni tänasesse välja) on hetkel käsil. Materjale
kogub selleks Taimi Käos ja osati
ka Kaido Tamberg (siinkirjutaja).
Jagage siis lahkelt oma mälestusi, dokumente ja fotosid raamatu
tarbeks, kui teilt seda palutakse.
Oleme kõik osake kodukandi ajaloost ja väärt jäädvustamist kirjasõnas ja rääkima oma lugusid järeltulijaile.
Raamatu ülesehituse püüame

teha neutraalse kõrvaltvaataja
pilgu läbi positiivsemas võtmes.
Kui keegi ei soovi oma nime
näiteks mingi sündmuse sees

Heili Freimanis.
Sangaste loss on viimastel
aastatel kõvasti arenenud,
populaarsust ja uusi külastajaid piirkonda toonud. Lisaks
veab ta Sangaste Rukkiküla
ja on oma kohalike toodete
poega motiveerivad väikeettevõtjaid tootearenduse ja
tootmisega tegelema.
näha, siis ka nii tehakse. Raamat ei
hakka kedagi isikuliselt süüdistama ega ka õigustama, raamat lihtsalt kajastab ja räägib omast ajast
võimalikult neutraalselt. Isiklikke
ärapanemisi ja klaarimisi raamatus ei avaldata. Plaanis on see välja
anda heas disainköites ja ostuna
ettetellimiste läbi, kui aeg seks
küps on.
Sisetunne ütleb, et tuleb üks hea
teos nii kogukonnale ja siit väljarännanuile nii enda ajaloo tulvades
ülesleidmisteks, kui ka külalisele
kõrgetasemelises infokvaliteedis
ajaloolase pilgu läbi ning audentsetele materjalidele tuginedes.
Ootame kogukonna kaasalöömist
ja kaasakirjutamist/jutustamist.
Vahepeal on oma nägu turritanud ka talv jää ja lumega. Mõningase vaheaja järel on praktikas jälle
sooritatud ka lumetõrjet. Kuna
kolm aastat sai suvel täis, korraldati uuesti kolmeks aastaks lumetõrje tegijate leidmiseks konkurss nii,
nagu seadus käsib. Kuna kohati
on lükkaja ka vahetunud, tuleb
ikka alguses ette ka möödarääkimist, mittemõistmist ja apsakaid.

Kuna väikeses vallas on kõik telefonikõne kauguses, saab mõistev
inimene asjad nii ka lahendatud.
Teisalt ei saa oodata seda, et nagu
lumi kukub, peab nüüd ja kohe
valla traktor talutrepini tee lahti
lükkama. Juhin veelkord tähelepanu, et seaduse järgne kohus on
vallal tagada bussiteede lahtiolek
ja koolitranspordi toimimine. See,
et me kõik taluteed lahti hoiame,
on meie endi sisemine kokkulepe
ja vastutulek väljaspool vallale seadustega pandud ülesandeid. Ehk
siis, taluteed saavad lahti lükatud
siis, kui me lükkame koolibussiringe ja koos sellega! Tasuta Sahatakso teenust vald lihtsalt lusti pärast
ei osuta!
Selle erisoovi peab inimene ise
korraldama ja ka maksma. On küll
ka erijuhud, kui tegu on näiteks
haigema vanainimesega, invaliidiga või väikeste lastega, kuid need
on eraldi kokkulepped ja juhtumipõhised lahendused.
Võrdluseks näiteks riigiteede
vallateedega sarnase klassi (klass
1) lahtilükkamise norm:
Lumetõrje peab olema tehtud
seal 24 tunni jooksul pärast saju
lõppu! Ma arvan, et vist kõik
möönavad, et vallas niipalju aega
enamasti kaugeltki ei kulu s.h ka
taluteedel. Müts maha meie oma
lumelükkajate ees, kes porisejate, pirisejate ja teeäärest raiumata võsa kiuste töötavad kiirelt ja
ladusalt!
Kui aga igati terve ja elujõus
mees sõimab ja karjub lumelükke
korraldaja peale paksu lumesaju ajal, et miks just tema tee kohe
ja nüüd lahti ei saa, siis seda ta ei
peagi saama. Põhjendamata eelist
teiste ees nõuda on tema enda
isiklik psühholoogiline tragöödia
koos õiglustunde- ja empaatiavõime osalise või täieliku puudumisega. Taoline egoistlik räuskamine
niigi kiirel ja närvilisel lumetõrjeajal võib lõppeda ettepanekuga see
konfliktsionäär tõrjeringist välja
arvata. Ja see on täiesti seaduslik ja
ka õiglane.
Samas: apse ikka esineb igal
tegijal ning mõistlikud asjad
saavad alati mõistlikul moel korda
aetud. Pean tunnistama, et taolised kirjeldatud juhtumid on meil
õnneks küll vallas väga harvad, aga
neid on kahjuks siiski ette tulnud.
Ma mõistan küll ka teisest vaatenurgast selle inimese ärritust, kes

Sangaste jõululaat
vajalikul hetkel kohe talust välja
sõita ei saa, kui tunne või tahe
sõita tekib, aga olusid on vaja ka
ikka enne kainelt hinnata, kui
viha välja pritsima hakata. Ehk siis
külmal ajal sooja südant ja kainet
mõistust ka siis, kui närv läbi
kasuka turri tükib. Paraku valla
tehnilised ja rahalised võimalused
ei ole sellised, et iga majapidamise
juures traktor heki taga valmisolekus nr. 1 hoida puhuks, kui taevaluuk avaneb ja lumi üle kalossiserva ulatub. Seda ei tee isegi rikas
Skandinaavia.
Eks ajaloos ole selle lumehüsteeriaga seoses ka naljakat juhtunud. Aastaid tagasi lendas raketina
sisse üks jutukas, aga räsitud härra,
näost punane ja kurja kaelaauguni
täis. Sarjata said kõik ettejuhtunud
koos lubadustega „Pealtnägijast
Vremjani“ saatesse kaevata ja Valgamaalasest Maarjani lehte panna.
Et lumi lükkamata, välja talust ei
saa, surev vanaema ootab kiirabi
jne. Kui siis asjaga tutvuma mindi,
sõitis haige ,,vanaema“ parasjagu
rattaga läbi kirjeldatud nn ,,lumehangede“ tühja taarat täis taara
vastu vahetama.
Tagatipuks selgus aga äsja maja
ostnud mehele, et tema talu ei
asugi meie vallas! Ehk siis Eesti
mehe tegi kirglikuks ja teotahteliseks võimalus endasse kogutud
viha välja valada näilisel põhjusel?! Naljakas lugu, … aga ka kurb
ikkagi mõneti.
Seekord negatiivsest naljakusest
ehk piisab. Et siis edaspidi ilus talveilm, rõõm elamisest ja omadest
sõpradest kasvatavad rõõmu enda
seest leitud heast ning positiivsest
meie ümber. Kurjuse toitmine
endas viib selleni, et see sööb su
enda seestpoolt tühjaks ja õhukeseks.:-)
Olgu siis ikka rõõm meie
koduloom ja lust meie hingeseseisund! Elus on ka niipalju positiivset ja head (nagu kirjatüki algusestki näeme!), et patt oleks ennast
viha ja kurjusega kulutada.
Hea kogukond ja rõõmsad
naabrid! Positiivset ellusuhtumist, oskust olusid hinnata ja asju
huumoriga võtta ning head meelt
sellest kõigest, mis hea on! Ja seda
õnneks ikka ka jätkub.
Kaido Tamberg,
Sangaste vallavanem

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2014. aastal

J

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

Elanike arvu muutused
2014. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv
summaarselt 33 inimese võrra.

Elanike arv suurenes 2014. aastal 37 inimese
võrra, kellest 30 tuli meile elama ja 7 olid aasta
jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt
(6 inimest), Valgast (4 inimest) ja mujalt Valgamaalt (4 inimest), Võrumaalt (5 inimest) ning
välismaalt (5 inimest, kellest 2 naases Soomest).
Aasta jooksul sündis 5 poissi (Lucas, Lauri,
Tanel, Tauri, Sander) ning 2 tüdrukut (Mirtel
ja Gerte-Ly). Ükski lastest polnud oma ema
esmasündinu, kõigil on kodus vähemalt üks
vanem vend või õde.
2014. aastal vähenes elanike arv 70 inimese
võrra, neist 11 inimest suri (sh 5 meest ja 6 naist;
kaks lahkunut polnud veel vanaduspensioni
ikka jõudnud), 59 kolisid mujale elama. Tallin-
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nasse ja Harjumaale lahkus 15 inimest, Tartu
linna lahkus 6 inimest; Valga linna 15 ja mujale
Valgamaale 6 inimest. Soomes registreeris oma
elukoha 9, mujal välismaal 3 inimest. Koos eelmiste aastate andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 48 Sangaste valla endist
elanikku lisaks neile, kes seal ajutiselt töötavad
või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajateks olid Sangaste alevik, Kurevere ja Ädu küla, võitjaks Lossiküla.
Täpsemalt saate lugeda järgmises lehes
ilmuvast tabelist.
PILLE SIKK, sotsiaaltöö spetsialist

jätkub järgmises OT

6. detsembril toimus Sangaste seltsimajas järjekordne
jõululaat. Müüjaid oli lähemalt ja kaugemalt. Kes olid kaugemalt, neid sai otsitud ja kutsutud kaubavaliku järgi ja kes
olid lähemad, need tulid ise kohale. Nii sai kokku korralik
laadakollektiiv.
Osta sai käsitööd, ehteid, maiustusi, mett, portselani,
plekieemaldeid, mänguasju, sepiseid ja palju-palju muud.
Lisaks laadakaubale pakuti ka meelelahutust. Esinesid
Tõlliste-Puka-Sangaste segakoor, Õru Laulukoor, Sangaste
tantsutüdrukud The Troublemarkes ja kitarripalasid esitas
Karl Freimanis.
Samuti selgitati mitmete keediste maitsmise käigus parim Sangaste moosikeetja ja moos. Võtjaks osutus Eveli
Laul ja tema Tšillimoos. Kõige selle kõrvalt võis vaatamas
käia Sangaste lasteaia Kratila laste tööde näitust.
Kindlasti toimub üritus edaspidigi ja ka tulevaks korraks
soovime rohket osavõttu nii kauplejate kui ka ostlejate näol.
Siinkohal suur tänu kõigile, kes kohale tulid! Eriti suur tänu
esinejatele ja kooride juhendajale Margit Aigrole. Suur
kummardus ka meie sponsoritele: Sangaste Rukkimaja,
OÜ Silva-Agro, Sangaste loss ja Anneli Puksov.
Järgmise korrani!
Rait Elvet

„Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ... täis“
11. jaanuaril sai Sangaste seltsimajas näha muusikalist
etendust „Viimane Puka pritsimees ehk Taskud ... täis“.
Etendus oli väga lõbus ja huvitav.
Tänan kõiki, kes käisid seda vaatamas. Suur aitäh Segakoorile U-Tuur, Puka Meesansamblile ja Tantsutrupile
Vahetpole huvitava etenduse eest!
Kõik on kindlasti nõus, et oli äärmiselt vaatamist väärt
tükk. Suur kummardus Esta Hainsalule, kes kirjutas sellise
vahva etenduse ja projektijuhti Anneli Uffertile. Loodame,
et teil tuleb selliseid etendusi veel ning leiate jälle tee ka
Sangastesse.
Tänan veelkord kõiki asjaosalisi kogu publiku nimel!
Rait Elvet

Vahetusõpilased Keeni
koolis

Vahetusõpilased advendiküünalt süütamas.
Keeni kool osaleb Eesti-siseses õpilasvahetuse projektis
VeniVidiVici selle algusest saadik. Tore on tõdede, et projekti algatajad on meie kooli vilistlased Teele Jakobson ja
Gerle Trifanov, Iti Uusküla ja Kerli Suviste. Sel aastal ilmus
Gerle ja Teele sulest esimene õpilasvahetusi kajastav raamat. Neiud käisid 28. novembril oma raamatut „Üle silmapiiri“ ning õpilasvahetust tutvustamas endise kodukooli
7.-9. klassi õpilastele.
Sel õppeaastal on VeniVidiVici projekti raames Keeni
koolis viibinud kolm vahetusõpilast Kohtla-Järve Tammiku
põhikoolist: Aleksandra Domnina, Viktoria Simonova ja
Jana Razumova. Kuna Tammiku kool on venekeelne, siis
oli õpilaste eesmärk eelkõige eesti keeles suhtlemine ning
uute sõprade leidmine. Tüdrukutele meeldis, et Keeni koolis on vaiksem kui nende kodukoolis ning toidud sööklas
väga maitsvad. Vahetusõpilastel on väga toredad majutavad pered ning sellega kaasnevad „kasuõued-ja vennad“.
Täname südamest perekondi Kokhtašvili, Mandli ja Vällo
külalislahkuse ja vahetusõpilaste majutamise eest.
Vete Hainsoo

Sangaste Seltsimajas

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

10

MITMESUGUST

23. jaanuar 2015
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2015. aastal
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Seame sisse nutika
lapsetoetuse.
Tõstame esimese ja teise lapse
toetuse 75 euroni kuus ning
tagame igale lapsele 25 eurot
kuus huvitegevuseks. Maksame
lasterikka pere toetust juba alates
kolmandast lapsest 200 eurot
kuus, mis teeb kolme lapsega
pere toetuseks kokku 525 eurot.

700 €
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400 €
300 €

SDE TOETAB PERESID
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Rein Randver: igal pool peab olema
hea elada
Valga Maavanem 1993-2003; Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

E

esti peab olema paik, kus inimesed saavad hirmu tundmata
elada, tegelda eneseteostusega, teha tööd ja kasvatada lapsi.
Seda nii Virus kui Võrus, saartel kui Kesk-Eestis, Valgamaast
ja kuplilisest kaunismaastikust Otepää ümbruses rääkimata.
Lihtne ja õige mõte, aga vaadates, mis meie kandis tegelikult toimub,
peame kurvastusega tõdema, et päris nii ikka ei ole. Kui tähelepanu Otepääl toimuvatele suurüritustele välja arvata, ei tunne siinsed
inimesed riigi poolset tähelepanu ja toetust just liiga palju.
Lisame siia veel juurde suure väljarände – Valgamaalt lahkub järgmise 20 aastaga prognoosi järgi kuni 28,8% elanikest; Eesti kõige
kõrgema töötuse määra (detsembris ametlikult 8,7%) ning põimime
selle veel madala sissetuleku ja hõreda asustusega, saame probleemipuntra, millele annab lahendust otsida.
Me ei saa lubada, et osad piirkonnad Eestist jäävad tühjaks –
sellega kaotaksime oma tagala. Et elu säiliks igal pool, tuleb korrastada infrastruktuur ja soodustada ettevõtluse arengut ka kaugematel aladel. See tagaks inimestele töökohad. Me ei saa ükskõikselt suhtuda sellesse, et küladest kaovad kauplused ja postkontorid
ning koole suletakse ja lasteaiakohti ei ole. Regionaalpoliitika peab
tagama elu ka kõige kaugemates külades. On vaja tugevdada omavalitsuste tulubaasi, et nad saaksid täita oma ülesandeid, luues elamisväärsed tingimused kohalikele elanikele.
Inimeste väljarändele ja maakohtade hääbumisele on võimalik panna piir. Võtmeküsimus on, et inimestele jätkuks äraelamist
võimaldavat tööd. Riik peab koos omavalitsustega looma tingimused
töökohtade tekkeks ka väljaspool suuremaid linnu ja võimaldama inimestel liikuda töö- ja kodukoha vahel. Kui vaadata, kui suur
huvi on linnainimestel Maale elama algatuse vastu, võib kindel olla,
et paljud pered valiksid oma elupaigaks just maapiirkonna. Selle
eeltingimuseks, aga on töökohtade ja lasteaedade-koolide olemasolu.
Eestis on üheaegselt nii tööpuudus kui ka tööjõu puudus. See
tähendab, et ettevõtted ei leia endale sobivate oskustega töötajaid
ning samas ei leia inimesed endale tööd. Seega, tuleb muudatusi teha
ka haridussüsteemis. Eesti lapsed on PISA testide järgi esimestel
kohtadel faktiteadmiste poolest, kuid koostöö, loovus ja ettevõtlikkus vajab veel kõvasti arendamist. Selleks, et inimese ettevõtlikkus
suureneks, tuleb seda maast-madalast, juba lasteaiast saadik õpetama

Kandidaat

nr 933

hakata. Heameel on tõdeda, et juba praegu vastab kutsehariduse
andmine siinse tööhõive prognoosidele ja koolitusvajadustele. Seega,
tuleb meil Lõuna-Eesti koole, gümnaasiume, kutsehariduskoole
hoida ja tugevdada ning vajalikke muudatusi tehes ei tohi lähtuda
ainult kulude kokkuhoiust.
Nii leiab ka möödunud aasta lõpul valminud Kagu-Eesti tegevuskava 2020 aastani, mille valmimises ka minul rõõm oli oma panusega osaline olla, et meie kandi esimene eesmärk on läbi ettevõtlikkuse inimeste sissetulekute ja tööhõive kasvatamine. Peame enam
pingutama selle nimel, et elule maapiirkondades ja väikelinnades
annaksid tuge uut tüüpi töökohad, kus valmistatakse nišitooteid või
põhinevad need infotehnoloogial või siis kombineeruvad. Ökoturism, lisaks Otepää kandis väga hästi arenenud sporditurismile, kombineerituna mahetoidu tootmisega, on head näited, kuidas kohalik
tegutsemine saab olla alternatiiviks välja rändamisele või globaliseerumisele.
eil on vaja nutikaid lahendusi, leida nišitegevusi ja meile
omaseid elamise-töötamise viise igas eluvaldkonnas.
Kagu-Eesti asub pealinnast niivõrd kaugel, et meie probleemid ei taha sinna hästi kostuda. Seega tuleb meie kandi eest jõuliselt
seista. On olemas lihtsamaid ja keerulisemaid lahendusi, kuid selge
on, et keegi ei taha kuulda ainult seda kui keeruline ja raske meil elu
siinkandis on. Palju parem on ise julgelt unistada ja leida võimalusi kuidas saab ning nendest võimalustest ka oma järgmises artiklis kirjutan.

M

790 aastat tagasi (1225) valmis Otepää linnamäel piiskopiloss
(esimene kivikindlus Eestis). Samal aastal külastas Otepääd
paavsti legaat (katoliku kirikupea volinik välisriigis) Modena Wilhelm, kes märkis siin tugeva linnuse ja kahe kiriku olemasolu.
250 aastat tagasi (1.01.1765) elas Otepää kihelkonna
külades 5700 (koos saksa soost mõisarahvaga, umbes 600) inimest. Külarahva seas oli naisi 51,5%, mehi 48,4%. Rahvarikkaim
mõis oli Arula (üle tuhande elaniku), järgnesid Otepää ja Pühajärve. Väikseimad mõisad olid Nüpli, Neeruti, Vidrike ja Kirikumõis. Arula Meema külas elas 445, Makita külas 98 inimest.
235 aastat tagasi (1780) ilmus Põltsamaa pastori A.W.
Hupeli sulest esimene Otepää linnamäe kirjeldus.
155 aastat tagasi (1860) ehitati Otepää vana kiriku juurde ehitusmeistri Veeberi juhtimisel 51 m kõrgune torn. Otepää
pastoriks oli tollal Morits Kauzmann (Otepääl 1850-1872). Tema
ajal käis Otepää kirikus proovijutlusi pidamas Jakob Hurt.
150 aastat tagasi (8.11.1865) sündis Päidla vallas Härma talus Gustav Brücker (suri 1936), hilisem laulu-, orkestri- ja
näitejuht Päidlas, Nõunis ja Otepääl.
140 aastat tagasi (8.10.1875) avati Nuustaku alevikus
Jakob Hurda initsiatiivil ehitatud kool. Alustas tegevust Nuustaku aleviku rahvakool (3 klassi).
125 aastat tagasi (1890) lõpetati Otepää kiriku rekonstrueerimine, mida oli alustatud 1889. aastal insener Gulecke
plaanide kohaselt.
125 aastat tagasi (14.12.1890) sündis Nuustaku alevikus Julius Tammisto (Grünberg), hilisem põllumajandusteadlane, Õisu piimanduskooli asutaja ja juhataja (1922-1940).
120 aastat tagasi (1895) viidi esmakordselt läbi Otepää
linnamäel arheoloogilised kaevamised. Nende eestvõtjaks oli
Vene arheoloog S.K.Bogojavlenski.
115 aastat tagasi (1.01.1900) sündis Nuustaku alevikus
Hermiine Vill (suri 1992.a.), hilisem Otepää seltskonnaelu hing
(laulja, näitleja, lavastaja, rahvateatris kostümeerija.
115 aastat tagasi (1900) elas Nuustaku alevikus 1564
inimest (745 meest ja 819 naist), alevikus oli 180 maja. Alevik asetses Pühajärve mõisa maaalal, kus mõisaomanikuks oli
Landrath B. von Sievers. Alevikus tegutses 18 kauplust, üks
kõrts, üks teemaja, hobupostijaam 6 hobusega.
110 aastat tagasi (2.01.1905) alustas Nuustakul tegevust Laenu- ja hoiuühisus.
110 aastat tagasi (06.-10.1905) suvitas Pühajärve äärses Kolga talus romaanikirjanik Eduard Vilde. Siin kirjutas ta
hulk romaani “Prohvet Maltsvet” peatükke.
105 aastat tagasi (04.-08.1910) veetis loominguliselt
suve Pühajärve Kolga-Tedre talus kunstnik-skulptor Jaan Koort.
Naabriperes (Kolga-Linnamäe talus) peatus samal ajal kirjanik
August Kitzberg, kellest valmistas J.Koort rinnakuju. Sellest perioodist pärineb J.Koortilt ligi 20 maali.
105 aastat tagasi (22.04.1910) asutati Otepää Tarvitajate Ühing.
105 aastat tagasi (1910) pühitseti Otepää uus kalmistu, mis oli kasutusel juba 20. sajandi algusest.
105 aastat tagasi (1910) võeti Nuustaku alevikus kasutusele tänavanimed.
100 aastat tagasi (1915) alustas Nuustaku progümnaasiumis õpinguid hilisem maalikunstnik Kristjan Teder (19011960), kes õppis Nuustakul kaks aastat.
90 aastat tagasi (1925) asutati Otepää Kaitseliidu kompanii. Liikmeid koondus 60 ümber, pealikuks oli Elmar Lipping.
90 aastat tagasi (17.-21.09.1925) viidi Otepää ümbruses läbi Eesti kaitseväe suurimad manöövrid, kus osales kokku
8000 sõjaväelast (lennuvägi, soomusrongid ja tankid).
90 aastat tagasi (1925) moodustati Pühajärve mõisa
lossihoone baasil turistide kodu.
85 aastat tagasi (1930) andis Pühajärve kaunistamise
selts välja turismibrošüüri “Otepää-Pühajärve”. Trükise koostajaks oli tollane Otepää Gümnaasiumi õpetaja Konstantin Vanik.
85 aastat tagasi (1930) valmis Otepää linna algkoolihoone (Tartu ja Palupera tee nurgal. Ajakohane koolimaja hävis
sõjatules 21.08.1944. aastal.
70 aastat tagasi (11.09.1945) alustas tegevust Otepää
haigla. Esimeseks peaarstiks oli Ed.Uuemaa.
70 aastat tagasi (1945) moodustati Otepää valla koosseisus Otepää külanõukogu, millega ühendati 1954. a Päidla
ja 1960. a Pühajärve külanõukogu ning 1964. a osa Kanepi külanõukogust. Pindalaks kujunes 287 km2, elanike oli 2853 (1973).
65aastat tagasi (01.10.1950) moodustati Otepää rajoon. 1957. aasta lõpus valmis Otepää südalinnas rajooni administratiivhoone (praegune vallamaja). Otepää rajoon ühendati
Elva rajooniga 1.02.1959. a.
65 aastat tagasi (1950) algasid Otepää linnamäel Osvald Saadre juhtimisel ulatuslikud arheoloogilised kaevamised,
mis vältasid ühtejärge 24 aastat.
40 aastat tagasi (20.05.1975) moodustati Eesti Spordigümnaasiumi Otepää suusakool.
40 aastat tagasi (08.1975) anti käiku uus Otepää sidehoone.
40 aastat tagasi (1.09.1975) alustas tegevust Otepää
Laste-muusikakool. Kooli direktoriks (1975-1999) oli otepäälane
Vello Soots.
25 aastat tagasi (20.-24.06.1990) toimusid Otepääl esimesed ülemaailmsed kodukandipäevad.
5 aastat tagasi (28.10.2010) sai Otepää valla sõpruslaevaks mereväe miinijahtija Ugandi.
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KUULUTUSED

KUULUTUSED
Müüa küttepuid. Tel. 5399 8661
Müüa ahiküttega korter Otepää
kesklinnas (28 900 eurot. Tel.
5097 154
Ettevõte teostab katuse-, fassaadi- ja üldehitustöid. Tel 5062377
Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

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

Ohtlike puude raie & hooldus,
56 866 157.
Müüa või anda üürile 2-toaline
korter Sihval. Tel. 53 732 788.
Pakun tööd autoremondi
lukksepale Pukas! CV-d saata
toffer@toffer.ee.
Pakume tööd autovaruosade
müüjale Pukas, vajalik tehnilise
inglise keele oskus! CV-d saata
toffer@toffer.ee.

Palveränduri kasutatud riiete
poes (Pärna 15)
kõik kaubad 24. jaanuaril
kl 10-13 hinnaga 10 senti,
28., 29. jaanuaril kl 14-18 ja
laupäeval 31. jaanuaril kl 10-13
kõik tasuta.
Uus kaup veebruari teisel
poolel.

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

OÜ Karni-Voor
(Edgari pood)

OMANIKU JÄRELVALVE

pakub tööd

EhitusEST OÜ

pagar-kondiitrile.

ehitusest@gmail.com

Infot saab tel:5355 7799

506 7848

Tunneme kaasa Tõnule perega
ema

Aino Tõlla
kaotuse puhul
Maret, Marika ja Heiko

Südamlik kaastunne Elvile
kalli abikaasa

SPAA ERIPAKKUMISED!

JAAN MITTI

Valik mõnusaid protseduure -40 %.				
				
tavahind
Infrapunasaun 20 min
Soe savipadi 20 min
Kõrgsooturba soojendus 20 min
Soolakamber 30 min
Parafiinihoolitsus
kätele või jalgadele 15 min
Massaaživann
erinevate ekstraktidega 15 min
Osaline massaaž 20 min
Klassikaline maniküür 60 min
Klassikaline pediküür 60 min
India peamassaaž 45 min
Parafango ala- või ülakehale 60 min
Kooriv hoolitsus
Surnumere sooladega 60 min

2,40
4,20
4,20
4,80

4.7.7.8.-

6.-

10.-

6.8,40
15.20.18.18.-

10.14.25.34.30.30.-

24.-

40.-

Pakkumine kehtib kuni 30.04.2015.
Info ja broneerimine märksõnaga „Otepää Teataja“
telefonil 76 65 555 või spa@pjpk.ee.
Alates 2. veebruarist esmaspäeviti kell 19 VESIVÕIMLEMINE!

kaotuse puhul.

Mälestan noorusaegset
sõbrannat

AINO TÕLDA
Tunnen kaasa lähedastele.
Asta

Mälestame head sõpra ja
avaldame kaastunnet omastele

MARKIAN VENTŠIKOV

Tunneme kaasa Annelile
lähedastega

ARVO TEEMANTI

ARVO TEEMANTI

kaotuse puhul.

surma puhul.

Sõber Kalju

Töökaaslased Otepää kiirabist.

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

Mälestame unustamatut kolleegi
ja toredat sõpra

ARVO TEEMANTI
ja avaldame sügavat kaastunnet
lähedastele abikaasa, isa ja
vanaisa kaotuse puhul.
Ants Sander perega

Mälestame armast täditütart

RENATE-KRISTIINA
RAUDSEPA
Sügav kaastunne Tiia ja Teedu
peredele.
Kersti, Marianne, Liivia, Üllar ja
Alar peredega.

Südamlik kaastunne Tõnule ja
Kuldarile peredega kalli ema,
vanaema, vanavanaema ja
ämma

AINO TÕLLA
kaotuse puhul.

Karla

Südamlik kaastunne Salmele
ning Annely ja Mardi perele kalli
abikaasa, isa, vanaisa ja äia

ARVO TEEMANTI
kaotuse puhul.

Vilma perega

Helmur, Sirje

Südamlik kaastunne Annelile,
Stenile, Mardile perega
ja abikaasale

Mälestame töökat ja toredat
naabrit

ARVO TEEMANTI
kaotuse puhul.
Tiiu ja Kalev

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

Südamlik kaastunne Tõnule ja
Kuldarile peredega kalli ema,
vanaema ja vanavanaema

AINO TÕLLA
kaotuse puhul.
Perekonnad Ernits, Puura,
Rohumets, Hilda, Ilme ja Silvi.

Mälestame sõbralikku liiget

AINO TÕLD

Norma Tederit

surma puhul.

Otepää Pensionäride Ühendus,
Laulurõõm ja Tantsurõõm

Langetame leinas pea

Mälestavad Sangari naised

MARGAREETA KIKASE

Siiras kaastunne Üllele perega
kalli

Südamlik kaastunne Tõnu ja
Kuldari peredele kalli

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Heinole ja
laste peredele kalli abikaasa, ema
ja vanaema

13.09.1928 - 19.01.2015

Tamara, Siiri, Evi, Reet

AINO TÕLLA

ARVO TEEMANTI
Siiras kaastunne Salmele,
Annelile, Stenile.
Majarahvas

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.
Kuni viimaks rahuranda
elulained heitsid Sind.

Südamlik kaastunne Salmele
perega kalli

ARVO TEEMANTI
mälestuseks.

Südamlik kaastunne Anne
Sepmale perega kalli

Markian Ventšikovi

Südamlik kaastunne Salmele,
Annelile, Mardile ja Stenile.
Helle, Külliki ja Jüri.

AS Otepää Veevärk

Mälestame head ja abivalmis
endist töötajat

Abivalmis naabrimeest

ARVO TEEMANT

ARVO TEEMANTI

ja avaldame kaastunnet
lähedastele

mälestavad naabrid Vello, Kiina,
Aita, Volli, Heli ja Kajar.

surma puhul.

AS Otepää Veevärk
Oleme mõtetes teiega ja
avaldame sügavat kaastunnet
Salmele perega kalli abikaasa, isa
ja vanaisa

ARVO TEEMANDI
kaotuse puhul.
Tõnis perega

Sõnad liigsed köik,
ainult vaikida võib...

JAAN REBANE

kaotuse puhul.

Mälestame unustamatut
naabrimeest.
Avaldame sügavat kaastunnet
Astale ja teistele omastele.

Sangari naised

Perekonnad Lõhmused ja Helgi

ARVO TEEMANTI

AINO TÕLD

25.07.1942 - 19.01.2015

Tiiu, Helin, Aivar, Silja ja Rein.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Salmele lastega
kalli abikaasa, isa ja vanaisa

ARVO TEEMANT

Elli, Tiiu, Helve, Maime, Merike
ja Külli.

Südamlik kaastunne Salmele,
Annelile, Stenile ja Mardile
perega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

ARVO TEEMANTI
surma puhul.
Merle, Angela ja Triin peredega.
Maga vaikselt, puhka rahussüdamed on Sinuga...
Mälestuste päiksekullas
jääd Sa ikka meiega

Südamlik kaastunne Salmele,
Annelile ja Mardile peredega
kalli

ARVO TEEMANTI
surma puhul.
Tamara ja Kalju.
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Laskesuusatamise suurpidu jõuab
juba järgmisel nädalal meie õuele
27. jaanuaril kell 19.30, toimub IBU laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste avamine Tehvandi
Spordikeskuses. Avatseremoonial heisatakse võistlevate riikide lipud ja süüdatakse võistluste tuli.
Musikaalse tausta loob La La Ladies show-bänd. Õhtule paneb punkti võimas ilutulestik.
Avamisel järgnevast päevast kuni 3. veebruarini võib kuulda sportrelvade tuld Otepää laskesuustamisestaadionil. Osalevad 35 riiki ja üle 400 sportlase, koos treenerite ja taustajõududega on Talvepealinna oodata üle 600 inimese.
Seitsme võistluspäeva jooksul on individuaalvõistlused juunioritele ja täiskasvanutele, segateatevõistlused juunioritele ning teatevõistlused täiskasvanutele. Kes staadionile ei jõua, saab hoida
parimate heitlusel silma peal online veebiülekande vahendusel.
Nädalavahetusel toimuvaid sprindi ja viitstardist sõite saab jälgida teleülekande vahendusel ETV
ja Eurospordi kanalitel. Autoga liiklevatel spordihuvilistel on võimalik võistluste käekäigul “kõrva”
peal hoida Ring FM-i abil. Otseülekannet kommenteerivad Eveli Saue, Karel Viigipuu ja Simon
Suviste.
Kommentaar võistluse korralduskomitee esimehelt Aivar Nigolilt: ”Võistluste ettevalmistus on
võtmas täistuure. Juba on saabunud esimesed võistkonnad: Venemaa ja Kasahstan. Enamus meeskondadest peaksid jõudma Otepääle 23.-25. jaanuaril. Kogu võistluskeskuse: lasketiiru, rajad ja
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muud rajatised – loodame ette valmistada 25. jaanuariks, et anda
sportlastele ja abipersonalile pärast saabumist võimalusvõistluspaigaga tutvumiseks.
Suur osa korraldusmeeskonnast on varasema rahvusvaheliste
võistluste läbiviimise kogemusega. Tugineme kogemustega abilistele, kuid oleme kaasanud kollektiivi ka uusi inimesi, et ikka kõik
valdkonnad oleksid kenasti komplekteeritud. Nii tagame tõrgeteta
spordipeo.
Meil on ka teele pandud suur soov ilmataadile, et ta oleks meie
võistluste suhtes sõbralik. Kaunis ja hea talveilm loob tugema põhja
võistluste edule. Loomulikult ootame staadionile hulgaliselt pealtvaatajaid: nii kohalikke otepäälasi kui ka spordisõpru mujaltEestist
ja maailmast.
On ju teada, et publiku kaasaelamine ning toetusavaldused sportlastele muudavad võistluse suurepäraseks.”
Tule naudi ja ela kaasa IBU laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlustele alates 27. jaanuarist 3. veebruarini. Nädal täis põnevat
laskesuusatamist koos maailma ja Eesti laskesuusatamise tänaste ja
tulevaste tippudega.
Tule ja aita omadel võita!
Võistlusi korraldab Eesti Laskesuusatamise Föderatsioon ja Oti
Spordiklubi. Üritust kaasrahastab EAS ja Euroopa Regionaalarengu Fond.
Otsi meid üles internetist: otepaa.biathlon.ee.

Võistluste kava
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

Riigikogu valimisteks telli e-valijakaart
Valimiste eel saadab riik igale hääleõigust omavale Eesti kodanikule valijakaardi infoga selle kohta, kus, kuidas ja
millal valida. Siseministeerium soovitab paberil valijakaardi asemel tellida endale elektrooniline ehk e-valijakaart.
„Nii nagu me deklareerime makse elektrooniliselt, maksame arveid internetipangas ja allkirjastame dokumente
digitaalselt, võiks ka valijakaart olla elektrooniline kõigi nende jaoks, kelle suur osa igapäevatoimingutest on niigi
internetis,“ ütles siseministeeriumi rahvastiku toimingute osakonna juhataja Enel Pungas. „E-valijakaardiga on võimalik valimisteks oluline info saada mugavalt oma e-posti aadressile.
Sealjuures ei tähenda see, et e-valijakaardi tellinud peaksid elektrooniliselt valima. Valimise viisi otsustab iga valija
ise,“ selgitas Pungas.
Et saada e-valijakaart 1. märtsil toimuvateks Riigikogu valimisteks, tuleb see tellida eesti.ee leheküljelt hiljemalt
29. jaanuaril. Need, kes on e-valijakaardi tellinud juba varasemalt, ei pea seda uuesti tegema. Tellimus jääb kehtima
ka kõikideks järgnevateks valimisteks.
E-valijakaardi tellimine võtab aega vaid mõne hetke ja selleks on vaja www.eesti.ee/portaal/valimised.eabi leheküljele ID-kaardi, mobiil-ID abil või internetipanga kaudu siseneda. Hääletama minnes ei ole vaja valijakaarti kaasa
võtta.
Enne valimisi tuleks üle vaadata ka oma rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmed. Valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 30. päeval enne valimisi. Kehtivaid elukoha
andmeid saab kontrollida riigiportaalis aadressil www.eesti.ee/portaal/rrteenus.paring_enda_andmete.
Juhul kui elukohaandmed on muutunud, saab seal samas esitada elektroonilise elukohateate oma uue aadressiga.
Elukohateate võib esitada ka elukohajärgsele valla- või linnavalitsusele kohapeal.
Valijate nimekiri riigikogu valimisteks koostatakse rahvastikuregistri andmete põhjal 30. jaanuari 2015 seisuga
ning valijakaartide saatmist alustatakse 3. veebruarist.
Riigikogu valimised toimuvad 1. märtsil 2015. Eelhääletamine ja e-hääletamine algab 19. veebruaril.

