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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Pühapäeval, 1. märtsil kõik valima!

Järgmine leht 6. märtsil

Riigikogu valimiseks on Otepää valla 
haldusterritooriumil moodustatud vali-
misjaoskond nr 1 hääletamisruumi asu-
kohaga Otepää Linnaraamatukogus 
(aadress Lipuväljak 13, Otepää vallasi-
sene linn, Otepää vald, 67405).

23.–25. veebruaril kell 12.00-20.00 
toimub eelhääletamine elukohajärg-
ses valimisjaoskonnas. Samas saavad 
eelhääletada valijad väljaspool oma 
elukohajärgset valimisjaoskonda ja 
valijad, kelle elukoha andmed on rah-

www.otepaa.ee/ot

vastikuregistrisse kantud Otepää valla 
täpsusega. Hääletamine valija asuko-
has ja ööpäevases hoolekandeasutuses 
korraldatakse ajavahemikus kell 9.00-
20.00.

Valimispäeval 1. märtsil toimub hää-
letamine kell 9.00-20.00. Toimub ka 
kodus hääletamine.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta 
kehtiv isikut tõendav dokument.

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

Riigikogu valimised Otepää vallas

23. veebruaril
kell 18.00

Otepää Gümnaasiumi saalis 

Vabariigi 
97. aastapäeva 
kontsert-aktus

Georg Otsa laulud.
Esitavad:

Kadri Kipper 
(sopran, RO Estonia),

Jassi Zahharov 
(bariton, RO Estonia),

Tarmo Eespere 
(klaver, RO Estonia).

Korraldab Otepää Kultuurikeskus

24. veebruaril 
kell 11.00 

jumalateenistus 
Otepää Maarja kirikus, 

kell 11.30 
pärgade asetamine 

Vabadussamba jalamile.



13. veebruar  20152

Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 6. märtsil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee O  T  E  P  Ä  Ä

Otepää Vallavolikogus

29.01.2015
n	 Moodustati Riigikogu valimiseks jaoskonna-

komisjon ja nimetati jaoskonnakomisjoni liikme-

teks: 1. Liivi Borisova; 2. Urmas Kuldmaa; 3. Kristi 

Mitt; 4. Kaido Mägi; 5. Merlin Müür; 6. Kristina 

Reigo; 7. Kersti Tamm; 8. Vello Vou. Nimetati jaos-

konnakomisjoni esimeheks Vello Vou. Nimetati.

jaoskonnakomisjoni asendusliikmeteks: 1. Merle 

Anton; 2. Sale Kiuru.
n	 Anti Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusele 

garantii projekti „Palupera tee äärse mänguväljaku 

rekonstrueerimine“ omaosaluse katmiseks summas 

kuni 30 000 eurot.
n	 Võeti vastu Otepää valla 2015. aasta eelarve.

22.01.2015
n	 Kehtestati Pühajärve Põhikooli arengukava 

aastateks 2015-2017.
n	 Määrati Otepää Gümnaasiumi hoolekogu 

koosseisu Otepää Vallavolikogu esindajaks Peeter 

Kangur.
n	 Täiendati haridus-, kultuuri- ja spordikomis-

joni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeteks: 

1.Toomas Liiva; 2. Rein Vikard.
n	 Algatati Pühajärve külas asuva Tamme kin-

nistu detailplaneering.
n	 Täiendati eelarve-, majandus- ja turismiko-

misjoni koosseisu, kinnitades komisjoni liikmeks: 

1.Kuldar Veere.
n	 Määrati OÜ Otepää Lihatööstus Edgar 

vee-ettevõtjaks Vana-Otepää küla ühisveevarus-

tussüsteemis.
n	 Anti arvamus Kastolatsi liivamaardla Kas-

tolatsi liivakarjääri korrastamistingimuste kohta, 

nõustuti Kastolatsi liivamaardla Kastolatsi liiva-

karjääri korrastamisega metsamaaks ja haritavaks 

maaks.

Otepää Vallavalitsuses

02.02.2015

n	 Väljastati Ell Hangole projekteerimistingimused 

Nüpli külas Vahe-Palava maaüksusel üksikelamu ja abi-

hoonete ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Vana-

Otepää külas Pooskasuu alajaama 0,4kV maakaabellii-

ni, kaablikilbi ja liitumiskilbi püstitamiseks.
n	 Väljastati Elektrilevi OÜle ehitusluba Otepää val-

lasiseses linnas Lille alajaama 0,4kV maakaabelliini ja 

liitumiskilbi püstitamiseks.
n			Väljastati Kristjan Rebasele kasutusluba Pühajärve 

külas Savikoja tn 3 maaüksusel asuva suvila (ehitisre-

gistri kood 120685770) kasutuselevõtuks.
n	 Määrati 100% kooli- ja lasteaiatoidu toetus seit-

smele vähekindlustatud perede lastele, määrati 75% 

kooli- ja lasteaiatoidu toetus kümnele vähekindlusta-

tud perede lastele, määrati 50% kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus viiele vähekindlustatud perede lastele.
n	 Jäeti rahuldamata üks avaldus kooli- ja lasteaia-

toidu toetuse määramiseks, kuna tegemist ei ole vähe-

kindlustatud perekonnaga.
n		 	Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 

256 eurot.
n	 Määrati sünnitoetus neljale isikule kogusummas 

960 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kolmele isikule kogu-

summas 139 eurot.
n	 Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras 

(registrikood 80016512, aadress Käisi 11, Põlva linn) 

projektlaagri tegevusluba noororienteerujate talvelaa-

gri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress 

Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 26.–31. detsem-

ber 2015. a.
n	 Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 

80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projektlaag-

ri tegevusluba noorte koolivaheaja laagri pidamiseks 

Audentese Spordigümnaasiumi Otepää filiaali ruumi-

des (aadress Lipuväljak 14, Otepää vallasisene linn) aja-

Kaitseminister avas Tõikamäe 
radarposti

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

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

Toimetusel on õigus kirju ja kaastöid nende
selguse huvides toimetada ja lühendada. 
Kaastöid ei retsenseerita ega tagastata.
Toimetus ei vastuta kuulutuste ja reklaamide 
sisu eest.

AMETLIK INFO

27. jaanuaril avas kaitseminister Sven 
Mikser koos kaitseväe juhataja kind-
ralmajor Riho Terrase, Soome kait-
seministeeriumi kantsleri kindralleit-
nant Arto Räty ja radarposti ülema 
leitnant Kalle Oruaasaga Valgamaal 
Tõikamäel õhuväe radarposti, mille 
abil on Eesti ja ümbritsev õhuruum 
kaetud ühtse radarpildiga.

Kaitseminister Sven Mikser ütles, et 
uus radar annab kaitseväele vajaliku 
situatsiooniteadlikkuse ja ohtude eel-
hoiatuse, samas on Tõikamäe radar 
kasulik mitte ainult Eesti riigile, vaid 
ka kohalikule omavalitsusele ja siin-
setele inimestele. Ta tänas kohalikku 
rahvast ja omavalitsust, kes küsisid 
radarposti arendamise protsessis 
õigeid küsimusi. „On mõistlik, kui 
leiame koostöös lahendusi, mis häi-
rivad harjumuspärast elu võimalikult 
vähe ja toovad kohalikele kasu,“ ütles 
Mikser.

Õhuväe ülem kolonel Jaak Tarien 
ütles, et Tõikamäe radari meeskond 
on Eesti silmadeks-kõrvadeks, esime-
seks kaitseliiniks. „Tegemist on lahing- 
üksusega, mis on valmis kaitsma 
Eestit nii siin radaripostil kui ka maas-
tikul,“ ütles kolonel Tarien.

Ta tuletas meelde, et Tõikamäe 
pakkusid radari asukohaks välja juba 
2001. aastal Eesti õhuseire võimalusi 
uurinud NATO analüütikud. 

Tõikamäe radarpost võimaldab koos 
2013. aastal avatud Muhu radarposti 
ja juba aastaid töös olnud Lääne-Viru-
maal asuva Kellavere radariga õhuväel 
näha Eesti õhuruumis toimuvat. 

Korralik radarpilt riiki ümbritsevast 

õhuruumist suurendab eelhoiatus-
aega võimalike kriiside puhkemi-
se korral, ühtlasi on õhuseirepilt 
hädavajalik nii NATO hävitajate 
lendudeks kui ka vajadusel erine-
vate õhutõrjesüsteemide toimimi-
seks. 

Tõikamäe radar suurendab ka 
rahuaegset lennuohutust. Len-
nuliiklusteenistuse tsiviilradarid 
suudavad praegu näha vaid neid 
lennukeid, mis lendavad sisselüli-
tatud transpondritega, aga õhuväe 
radarid suudavad tuvastada prak-
tiliselt kõiki õhusõidukeid. Seega 
tekib ka tsiviillennujuhtidel parem 
ülevaade sellest, mis meie õhuruu-
mis toimub.

Tõikamäe radar on koos teiste 
Eesti õhuväe radaritega lülita-
tud regionaalsesse Eestit, Lätit ja 
Leedut hõlmavasse õhuseiresüs-
teemi BALTNET. Radaripilt Tõi-

kamäelt läheb nii Ämarisse Eesti 
õhuoperatsioonide juhtimiskesku-
sesse kui ka Leedus paiknevasse 
BALTNETi juhtimiskeskusesse. 
BALTNET ise on aga osa tervet 
NATO ühtset õhuruumi jälgivast 
ja kontrollivast suurest süsteemist. 

Tõikamäel asuv radar hangiti 
koos Muhu radariga ühishankel 
koostöös Soomega. Kuna korraga 
hangiti palju radareid, sai tootja 
tänu tootmisefektiivsusele pakkuda 
radareid väga soodsa hinnaga – 
sisuliselt sai Eesti tänu Soome 
suurhankega ühinemisele kaks 
radarit ühe hinnaga.

Hangitud radarid on võimelised 
õhusõidukeid avastama kuni 470 
kilomeetri kauguselt ja kuni 30 
kilomeetri kõrguselt. Nii Tõikamäe 
kui ka Muhu radarid on mobiilsed 
süsteemid, vajadusel saab radari 
oma alalisest asukohast tunni aja 
jooksul minema viia ja teises kohas 
uuesti töökorda seada.

Tõikamäele on rajatud radar-
posti peahoone, abihoone, trassid, 
piirdeaed, juurdepääsuteed – kogu 
radarisüsteemi teenindamiseks 
vajalik taristu. Kokku läks selle raja-
mine maksma 7,5 miljonit eurot.

Radarpostil käib tööl kokku 
umbes 20 inimest, lisaks õhuväe 
radarispetsialistidele ka kaitseliit-
lastest palgaline valvemeeskond ja 
kinnisvara hooldus. Nii valvemees-
kond kui abitöölised on kohalikud 
inimesed, samuti on osad õhuvä-
elased end piirkonna omavalitsus-
tesse elanikeks registreerinud.

vahemikul 10.–16. juuli 2015. a.
n	 Anti Suusaklubile “Jõulu” (registrikood 

80065611, aadress Laine 8-9, Pärnu linn) projekt-

laagri tegevusluba noorte koolivaheaja laagri pida-

miseks Audentese Spordigümnaasiumi Otepää fili-

aali ruumides (aadress Lipuväljak 14, Otepää valla-

sisene linn) ajavahemikul 14.–20. august 2015. a.
n	 Anti SPORDIKLUBILE “DO” (registri-

kood 80051098, aadress Laulupeo pst 19, Tartu 

linn) projektlaagri tegevusluba suvelaagri pidami-

seks Marguse Puhkekeskuses (aadress Nüpli küla, 

Otepää vald) ajavahemikul 25. juuni – 4. juuli 2015. a.
n	 Muudeti Otepää Vallavalitsu-

se 24. novembri 2014. a korralduse nr 

2-4-553 “Otepää Gümnaasiumi hoolekogu koos-

seisu kinnitamine” punkti 1.2 ja sõnastati see järg-

miselt: „1.2 Peeter Kangur (Otepää Vallavolikogu 

esindaja).“

26.01.2015
n	 Väljastati Marge Kimmelile projekteerimis-

tingimused Kaurutootsi külas Ees-Kaurutootsi 

maaüksusel abihoone ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Marilin Adamsile projekteerimis-

tingimused Vana-Otepää külas Turu-Järve maaük-

susel üksikelamu ja abihoonete ehitusprojekti 

koostamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest seitse isikut.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 

128 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus kahele isikule 

kogusummas 82 eurot.
n	 Moodustati ajutine vallavalitsuse komisjon 

Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistami-

se ettevalmistamiseks. Kinnitati komisjon järgmi-

ses koosseisus: 1. Kalev Laul – komisjoni esimees; 

2. Sirje Ginter; 3. Jaanus Ilp; 4. Siim Kalda; 5. 

Urmas Kuldmaa; 6. Aivar Nigol; 7. Monika Otro-

kova; 8. Jaanus Raidal; 9. Ene Reedi.
n	 Anti Rally Estonia Mittetulundusühingu-

le (registrikood 80295452, aadress Veerenni 56a, 

Tallinn, 11313) luba paigaldada motospordiürituse 

„auto24 Rally Estonia 2015“ reklaam Otepää valla-

siseses linnas asuvale Tartu-Võru kinnistule ajava-

hemikuks 16. jaanuar 2015. a – 20. juuli 2015. a.
n	 Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 

10324175, aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutu-

lestiku korraldamise luba 27. jaanuaril 2015. a aja-

vahemikul kell 20:00-21:30 Nüpli külas Tehvandi 

Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku korralda-

miseks.
n	 Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras 

(registrikood 80016512, aadress Käisi 11, Põlva 

linn) projektlaagri tegevusluba noororienteerujate 

sügislaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumi-

des (aadress Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 

18.–23. oktoober 2015. a.
n	 Moodustati alatise vallavalitsuse komisjonina 

Otepää valla mootorsaani komisjon, mille ülesan-

deks on: 1. Otepää piirkonna mootorsaaniradade 

arengukava kaasajastamine; 2. mootorsaaniradade 

võrgustiku rajamise korraldamine. Kinnitati komis-

jon järgmises koosseisus: 1. Paap Kõlar – komisjo-

ni esimees; 2. Siim Kalda; 3. Jaanus Kokkonen; 4. 

Juhan Kärson; 5. Kalev Laul; 6. Kalev Lemmik; 7. 

Merlin Müür; 8. Aivo Pärn; 9. Jaanus Raidal.

09.02.2015
n	 Nõustuti Kääriku külas asuva 6,13 ha suuruse 

maaüksuse (piiriettepaneku nr AT1501080039) 

Eesti Vabariigi omandisse jätmisega riigi maare-

servina vastavalt maareformi seaduse § 31 lõike 1 

punktile 8.
n	 Määrati Nüpli külas asuva Tehvandi põik 3 

katastriüksuse (katastritunnus 63602:002:1413) sih-

totstarbeks 100% elamumaa (001;E).
n	 Väljastati Kristi Kirjanenile ja Kaur Kirja-

nenile Vidrike külas Pisi-Inni maaüksusel elamu 

(ehitisregistri kood 120076136) laiendamise ehitus-

projekti koostamiseks projekteerimistingimused.

AMETLIK INFO

Jaapani suursaatkonna kultuuriatašee 
Takashi Ato ja saatkonna kultuuri-
assistent Marion Karro külastasid 3. 
veebruaril Otepääd.

Kultuuriatašee kohtus Otepää val-
lavalitsuses Otepää vallavolikogu 
esimehe Jaanus Raidali ja vallava-
nema Kalev Lauliga, kes andsid talle 
Otepääst ülevaate (pildil). 

Edasi suunduti juba Pühajärve 
Põhikooli ja Otepää Gümnaasiumi, 
kus Takashi Ato kohtus kooliperega ja 
tutvustas õpilastele Jaapani kultuuri ja 
sealseid kombeid. Eriti suurt elevust 
tekitas õpilastes video, mis rääkis 
Jaapani kooliõpilaste elust. Hiljem 
tutvustasid koolide direktorid kultuu-
riatašeele koolimaju.

Külaskäigule koolidesse järgnes 
küllakutse Otepää valla koolide õpi-
lastele külastada Jaapani saatkon-
da märtsis, mille mõlemad koolid ka 
vastu võtsid.

Hiljem tutvusid külalised Otepää 
Talispordimuuseumiga, Tehvandi 
Spordikeskuse, Väikese Munamäe 
suusakeskuse, Eesti Lipu toa ja 
Otepää kirikuga.

Takashi Ato oli esimest korda 

Otepääl ja talle jäi külastusest 
väga hea mulje. Kultuuriassistent 
Marion Karro selgitas, et hoo-
ajaliste pealinnade idee tundus 
Jaapani saatkonna diplomaatidele 
väga huvitav ning seega otsustati 
2014/2015 õppeaastal korraldada 
koostöös kohalike omavalitsuste ja 
koolidega koolikülastusi linnades, 
mis on Eesti hooajalised pealinnad.
„Tutvudes Otepää ajaloo ja Eesti 

lipu looga, mõistan, kui tähtis roll 
on Otepääl läbi aegade olnud, 
Otepää on küll väike koht, kuid 
väga tähtis ja silmapaistev,“ lausus 
Takashi Ato.

Eelnevalt on Takashi Ato töö-
tanud Bangladeshis, Austraalias, 
Nepaalis, Sri Lankal, Uus-Me-
remaal. 2013. aastal asus ta tööle 
Eestisse.

Monika otrokova

Otepääd väisas Jaapani suursaatkonna 
kultuuriatašee Takashi Ato
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 PLANEERINGUD

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu 
avaliku väljapaneku tulemused

Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande 

avalik väljapanek toimus 16.–30. 01. 2015 a Kääriku Spordikeskuses, Otepää Vallavalitsuses ja 

valla veebilehel ning avalik arutelu 02.02.2015 kell 17.00 Kääriku Spordikeskuse kinosaalis. 

Avaliku väljapaneku ajal esitati planeeringule ühe kodaniku poolt 113 ettepanekut ja vastu-

väidet. Suur osa ettepanekutest viitavad detailplaneeringuga kavandatavate tegevuste ja Otepää 

looduspargi pärandkultuurmaastike kaitse vastuolule ning täiendavate uuringute ja analüüside 

vajadusele. Avalikul arutelul osalesid kohaliku kogukonna esindajad, planeeringu koostajad, 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni, Otepää Vallavalitsuse ja Valga Maavalitsuse esin-

dajad. Ettepanekute ja vastuväidete esitaja avalikul arutelul ei osalenud. 

Otepää Vallavalitsus kaalub tehtud ettepanekuid ja vastuväiteid, kujundab oma seisukohad 

ning jätkab planeeringu menetlusega.

Info: merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Tamme kinnistu detailplaneeringu 
algatamine

Otepää Vallavolikogu algatas Tamme kinnistu detailplaneeringu 22.01.2015. a istungil oma otsu-

sega nr 1-4-3. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on kehtiva detailplaneeringuga määratud 

ehitusõiguse muutmine tiigi ja uue juurdepääsutee rajamiseks. Planeeritav ala asub Pühajärve 

külas ning hõlmab Tamme kinnistut (katastritunnus 63601:002:0016, sihtotstarve 100% elamu-

maa, pindala 2892 m²). 

O tepää Vallavolikogu võttis 29. jaanuaril toimunud 
istungil vastu 2015. aasta eelarve. Eelarvega on ka-
vandatud tõsta kõrgharidusega lasteaia- ja muusi-

kakooli õpetajate ja tugispetsialistide tasu ning võimaldada 
gümnaasiumiõpilastele tasuta toit. 

2015. aasta eelarve kogu mahuks on kavandatud 5 239 349 
eurot. Võrreldes 2014. aasta eelarvega on suurenemine 19,1 
% e. 838 580 eurot. 

Vallavanem Kalev Laul ütles, et 2015. aasta eelarve üheks 
prioriteediks on haridus. „Kõrgharidusega lasteaia- ja muu-
sikakooli õpetaja töötasuks on kavandatud uuel aastal 780 
eurot, mis jääb küll alla riigi poolt kehtestatud õpetaja mii-
nimumtasule, kuid vaadates möödunud aastaid, on see mär-
kimisväärne hüpe, tugispetsialistide tasu on 900 eurot ja 
abiõpetajate töötasu tõuseb 500 euro peale,“ märkis Kalev 
Laul. „Võimaldame gümnaasiumiastme õpilastele tasuta 
toidu, makstes vallaeelarvest kinni riigi toetuse ja tegeliku toi-
dupäeva maksumuse hinna vahe.“

Teiseks prioriteediks võib pidada sporti. Spordiorganisat-
sioonide rahastamine suureneb 33,3 % protsenti ehk 13 000 
euro võrra. Lisaks renoveeritakse nii spordihoone kui Püha-
järve põhikooli spordisaali põrandad ning soetatakse 5000 
euro eest sporditarvikuid.

Otepää vald soovib ka esmakordselt kasutada kaasava 

Volikogu võttis vastu Otepää valla 
2015. aasta eelarve

eelarve mudelit, vallakodanike otsuse põhjal rahastatakse 
8000 euroga objekti, mis kogub enim poolehoidu.

Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 4 089 423 
eurot, põhitegevuse kuludeks 4 089 075 eurot ning eelarve 
põhitegevuse tulem on 348 eurot. Põhitegevuse struktuuris 
suurenesid tööjõukulud 9 %, toetused 9,6 %, majandamis-
kulud suurenesid 6,2 %. Kõige enam suurenesid lasteaia- ja 
muusikakooli õpetajate ning haridusasutuste tugispetsialisti-
de töötasud. Üle 10 % tõusevad raamatukogutöötajate töö-
tasud, ülejäänud töötajate töötasu tõuseb 4 % piires. Majan-
damiskuludes suurenesid remondikulud, kulutused inventari 
ning IT tehnika ja tarkvara soetamisele.

Planeeritavad investeerimiskulud moodustavad valla 
eelarvest 20%. Põhivara soetamiseks on planeeritud 998 344 
eurot, millest 322 244 eurot kaetakse saadavate toetuste ning 
676 100 eurot laenude ja likviidsete varade kasutusele suuna-
mise arvelt. Suuremateks investeeringuteks 2015. aastal on 
Otepää Tervisekeskuse projekteerimine, Pühajärve Põhikoo-
li soojavarustussüsteemi ja Palupera tee äärse spordiväljaku 
rekonstrueerimine.

Eelarve finantseerimistegevuse suuruseks on planeeritud 
138 600 eurot, millest võetava laenu suurus on 242 200 eurot. 
103 600 euro ulatuses kustutatakse varem võetud laene. 

Monika otrokova

Otepää avalik mootorsaanirada 
on avatud. Tegemist on Eesti seni 
ainukese avaliku mootorsaanira-
jaga.

Vaatamata heitlikele ilmaolude-
le on Otepääl nüüdseks veekogud 
kindlalt kaanetatud ning külma ja 
lund sedavõrd palju et eelolevast 
nädalavahetusest alates on Otepää 
avalik mootorkelgurada kõigile 
mootorsaanituristidele avatud. 
Avalik mootorkelgurada on 16 
km pikk ning ühendab Otepääd 
ja Kuutsemäed juba alates 1994. 
aastast.

Tähistatud mootorkelgura-
jal toimub liiklemine sõitjate 
omal vastutusel ning rada on ette 
nähtud liiklemiseks vaid mootor-

Talvepealinnas on avatud 
avalik mootorkelgurada

Otepää Vallavolikogu ja Vallavalitsus 
õnnitleb 

Marko Tiirmaad Valgetähe teenetemärgi saamise
 puhul ja soovib talle edu ja jaksu edaspidiseks.

President Toomas Hendrik Ilves annab 
Eesti Vabariigi 97. aastapäeva eel Eestile 
osutatud teenete tunnustamiseks 99 ini-
mesele riiklikud autasud.

Valgetähe teenetemärgi saab EELK 
Otepää Maarja koguduse õpetaja, riigi-
kaitseõpetaja ja kaitseliitlane, kohaliku 
elu edendaja Marko Tiirmaa. 

Marko Tiirmaa on ka Kaitseliidu Valga 
maleva kaplan ning annab riigikaitseõpe-
tuse tunde nii Otepää gümnaasiumis kui 
ka Tartu venekeelses Annelinna güm-
naasiumis. Koos Naiskodukaitse Otepää 
jaoskonna ja Valgamaa malevaga on ta 
korraldanud erinevaid sündmusi, näiteks 
vabariigi aastapäeva ja võidupüha tähis-
tamist ning Otepääl juba traditsiooniks 
saanud taasiseseisvumispäeva perepäeva. 
Marko Tiirmaa on väga suurt tähelepanu 
pööranud Otepääle, väärtustades kodu-
koha hoidmist ja arendamist, isamaalisust 
ja riigikaitset. Ta on andnud suure panuse 
noortes isamaalisuse kasvatamisse, olnud 
hea koostööpartner riigile ning maakon-
na omavalitsustele ja aidanud edendada 
Kaitseliidu tegevust.

Marko Tiirmaa on pälvinud ka teisi 
autasusid: 2014. aastal tunnustas maava-
nem teda Kaitseliidu Valgamaa maleva 
96. aastapäeva ja Naiskodukaitse Valga 
ringkonna 20. taasasutamise aastapäeva 
puhul. 2011. aastal sai ta Kaitseliidu kol-
manda klassi teenetemedali.

Vallavanem Kalev Laul sõnas, et 
tunneb küll Marko Tiirmaad üsna lühi-
kest aega, kuid selle põhjal, mida temast 
kuulnud on, on tegemist kahtlematult 
väga mitmekülgse inimesega. „Olen 
tema nime kuulnud seoses paljude asja-

dega Otepääl, kõige esimesena meenud 
ehk sinimustvalge lipuloo temaatika.

Küllap nõuab nii paljude rollide täit-
mine ka tugevat vaimu ja meelt ning 
oskust oma aega planeerida,“ ütles 
Kalev Laul. „Õnnitlen Marko Tiirmaad 
selle kõrge aumärgi puhul ja soovin talle 
tervist ja jaksu edaspidiseks kohaliku elu 
edendamisel!“

Valgetähe teenetemärk on asutatud 
1936. aastal Eesti rahva vabadusvõitluse 
mälestamiseks. See antakse riigiteenistu-
ses või kohaliku omavalitsuse teenistuses 
olevatele isikutele, samuti majanduse, 
hariduse, teaduse, kultuuri või spordi alal 
osutatud või muude üldkasulike teenete 
ning saavutuste tunnustamiseks.

Monika otrokova

EELK Otepää Maarja kogu-
duse õpetaja Marko Tiirmaa 
pälvis kõrge autasu

kelkudega. Raja kasutuseks peab 
juht omama mootorsõiduki juh-
timise õigust ning olema kaine. 
Järelevalvet mootorkelkude liiklu-
se üle teostab politsei.

Otepääd külastavatel mootor-
saanisõitjatel on võimalus toetada 
mootorkelguradade hooldust ning 
arendust, lunastades spetsiaalse 
kleebise Kuutsemäe kelgukesku-
sest.

Lisaks avalikule mootorsaanira-
jale pakuvad saanisõiduks lisavõi-
malusi nii Otepääl kui Kuutsemäel 
asuvad safarikeskused.

Täpsem info www.kelgukeskus.
ee ja http://www.paap.ee.

Monika otrokova

27. veebruaril k.a. olete oodatud kohtumisele 
Helle Kondeliga, kes on auradiagnostik ja aroo-
miterapeut. 

Alates kell 12.00 toimuvad tervise testimised 
aparaadiga BIOPULSAR. Biopulsar võimaldab 
ohutult üle vaadata kogu Teie organismi seisu. 
Testimise hind on 10 eurot ja protseduur kestab 
ühe inimese kohta 30 minutit.

Õhtul kell 18.00 tutvustab Helle Kondel koh-
vikus L.U.M.I. aroomiteraapia saladusi. Osavõ-
tumaks 2 eurot.

Täpsem info ja eelregistreerimine on tel. 
56153357 (Ene). Osavõtust teada anda hiljemalt 
22. veebruariks.

EnE raudsEpp, otepää naisselts

Otepää Naisseltsi 
liikmed ja teised 
huvilised

n	 Väljastati Maris Kreekile ja Toomas Kreekile 

Truuta külas Mäeotsa maaüksusel elamu ehitusprojekti 

koostamiseks projekteerimistingimused.
n	 Väljastati Kärt Anna Maria Kelderile projekteeri-

mistingimused Arula külas Tapumäe maaüksusel elamu 

laiendamise ja rekonstrueerimise ehitusprojekti koosta-

miseks.
n	 Väljastati Otepää vallale ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Tenniseplatsi maaüksusel ehitise (multifunkt-

sionaalne spordiplats) püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kaks 

isikut.
n Jäeti rahuldamata üks avaldus kooli- ja lasteaiatoidu 

toetuse määramiseks, kuna tegemist ei ole vähekindlusta-

tud perekonnaga.
n	 Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384 

eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 64 

eurot.
n	 Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 

151 töövihikut, summas 535,77 eurot ja 302 eksemplari 

õpikuid ja tööraamatuid summas 1939,97 eurot.
n	 Kinnitati Peeter Eina hajaasustuse programmi lõpp- 

aruanne.
n	 Pikendati OÜga Aripalte sõlmitud üürilepin-

gut Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate 

ruumide (pindala 72,7 m2) kasutamiseks, tähtajaga 

kuni 25. veebruar 2020. a.

AMETLIK INFO

Üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala ridaküla alal ning Otepää looduspargi kait-

se-eeskirja kohaselt piiranguvööndis.

Detailplaneeringu koostamise algatamise ettepanek on kooskõlas Otepää valla üldplanee-

ringuga.

Info: www.otepaa.ee ( Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine); 

merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

Väike-Veske kinnistu detailplaneeringu 
eskiisi avalik arutelu 

toimub 20. veebruaril kell 14.00 Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus).

Otepää Vallavolikogu algatas 18.09.2014.a istungil otsusega nr 1-4-55 Otepää külas asuva Väi-

ke-Veske kinnistu detailplaneeringu koostamise. Planeeritav ala hõlmab Väike-Veske kinnistut 

(registriosa nr 661440, katastritunnus 63602:001:0740, sihtotstarve ärimaa, pindala 10 817 m²).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on mootorsõidukite remondi ja hooldamisega, kau-

banduse-, toitlustuse- ja teenindusega seotud ehitiste ning tankla rajamise võimaluste väljasel-

gitamine.

Eskiisi avalikul arutelul tutvustatakse planeeringu eskiislahendust ja lähteseisukohti. Eskiisiga 

on võimalik tutvuda Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää Vallavalitsuses. 

Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820.

SÜNNID

Rico Meema     21. jaanuaril
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Otepää Gümnaasiumi rahvatantsijad keerutasid 
23. jaanuaril kooli aulas jalga. Nuustaku Noored 
on tegutsenud juba tosin aastat ning sünnipäeva 
tähistati etendusega „12 aastat tantsusammul“. Nii 
mõnedki meie kooli abiturientidest on rahvatant-
surühmas olnud juba esimesest klassist saadik. 

Lisaks Nuustaku Noortele tantsisid ka 4. ja 
7. klassid. Kõigi rühmade juhendajaks on Kaire 
Ojavee.

Kontserdil esitati rühmaliikmete lemmiktant-
se läbi aegade. Alustati tantsuga „Päikeseratas“ 
ning viimaseks tantsuks oli rühma lemmiknumber 
„Jäljed“. Esinejad panid kava ning vahetekstid ise 
kokku. 

Õhtujuhid endine tantsija Martin Krüünvald ja 
Gertrud Aasaroht rääkisid tantsudega seondunud 
naljakatest olukordadest ning toredatest mälestus-
test. Publikut naerutas enim Martini meenutus, kui 
„Vändra metsas“ esitamise ajal tulid tal pükstelt 
nööbid ära ning loo lõpuni üritas noormees neid 
kuidagi üleval hoida. Lisaks meeldis pealtvaatajatele 
lugu, kuidas rühmavanem Erkki ning endine tantsija 
Ken ühel ööl, Kaire juures rahvatantsulaagris olles, 
juhendaja lillepeenraid rohisid.

Nuustaku Noored on väga tänulikud oma juhen-
dajale Kaire Ojaveele, kelleta sellist ühtset, tugevat, 
naerusuist ja kauakestvat rühma poleks. Tantsijad 

tänavad ka kõiki õnnitlejaid ja pealtvaatajaid. Armas 
oli näha nii mõnegi inimese silmis pisaraid, mis andis 
kinnitust, et kontsert läks nii esinejatele kui ka pub-
likule hinge. 

Nuustaku Noored – kaksteist aastat tantsusammul

SPOrdiKalender

Otepää valla Laululaps 
2015

toimub 29. märtsil Otepää 
Gümnaasiumi saalis.

Laulukonkursi juhend ja 
registreerimisleht saadaval 

Otepää valla kodulehel.
Info: 5804 3215.

Otepää valla suusapäevakud 2015
 25. veebr.  Tehvandi  (KLASSIKA)
 11. märts  Kääriku  (UISK)

13. veebr. kell 19.00 Otepää Gümnaa-
siumi 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 Gümnaa-
siumi saalis Eesti Vabariigi 97. aastapäevale 
pühendatud kontsert „Georg Otsa laulud“. 
Esitavad Kadri Kipper (sopran, RO Estonia), 
Jassi Zahharov (bariton, RO Estonia), Tarmo 
Eespere (klaver, RO Estonia). Tasuta. Korraldab 
Otepää Kultuurikeskus koostöös Eesti Kontserdiga. 
Toetavad Eesti Kultuurkapital, Valgamaa ekspert-
grupp ja Otepää vald.

Otepää valla medalile 
kandidaatide esitamine

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla medali 
nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts 
2015. 

Otepää medal antakse füüsilisele isikule austus-
avaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää 
medal on valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud.
Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus. Valla 
medal antakse üle Otepää linna aastapäeva kontser-
dil 1. aprillil 2015. 

Avaldus põhjenduse ja elulooliste andmetega 
tuleb esitada 10. märtsiks Otepää vallavalitsusele 
postiaadressil: Lipuväljak 13, 67405, Otepää, või
e-posti teel vald@otepaa.ee.

Täiendav info ja avalduse vorm Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo – 
Otepää tunnustab – valla medal.

Teisipäeval, 17. veebruaril kell 16.00 toimub Otepää 
Gümnaasiumi aulas Anu Kase nimeline an-
samblimuusika päeva KONTSERT. 

Esinevad muusikakoolide õpilasansamblid Valgast, 
Võrust, Põlvast, Nõost, Tartust ja Otepäält. 
Ühe žürii liikmena on üllatusesinejaks praegu 
H.Elleri nim. Tartu Muusikakoolis õppiv Otepää 
Muusikakooli vilistlane.

20. ja 23. veebruar Otepää 
valla koolides

Valga maavanem korraldab selleaastase vaba-
riigi sünnipäevale pühendatud vastuvõtu 20. 
veebruaril Otepää Gümnaasiumis. 

Sellest tulenevalt teeb Otepää Gümnaasium 
20. veebruari õppetöö korralduses väikesed 
muudatused. Kuna Otepää Gümnaasiumi ja 
Pühajärve Põhikooli õppetöö on tulenevalt 
koolibussiliinidest omavahel seotud, on pisut 
muudetud ka Pühajärve Põhikooli päevakava.

Otepää Gümnaasiumis on 20. veebruaril 
kõigil klassidel 4 esimest tundi ning söögiva-
hetunnid tavapärasel ajal. Kell 12.30 toimub 
kooli vabariigi aastapäevale pühendatud aktus 
Otepää kirikus. 

Koolibussid väljuvad Otepää külastuskesku-
se juurest kell 13.30!

Otepää Gümnaasiumi spordihoone on 20. 
veebruaril nii koolitundideks kui ka avalikeks 
teenusteks hommikust peale suletud.

Pühajärve Põhikoolis on kõigil klassidel 3 
esimest tundi, 4.tunni ajal toimub koolikontsert 
„Teekond haldjariiki“. Kell 12.30 toimub kooli va-
bariigi aastapäevale pühendatud aktus, millele 
järgneb klassijuhatajatund.

Koolibussid väljuvad 13.45 kooli juurest. 
Esmaspäeval, 23. veebruaril ei toimu Pühajärve 
Põhikoolis ja Otepää Gümnaasiumis õppetööd, 
ei sõida koolibussid ega toimu koolitoitlustamist

otepää Gümnaasiumi direktor küllE viks
pühajärve põhikooli direktor Miia pallasE

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

Hea Pühajärve kooli lapsevanem, vilistlane, õpetaja, 
kelle kodu on Pühajärve lähiümbruses!

2015. aastal on ilmumas Pühajärve põhikooli 8. almanahh, mille kirjutiste siduvaks teemaks on Pühajärv. 
Kutsume Sind ja sinu pereliikmeid almanahhi lehekülgedel kaasa lööma. Leia palun veidi aega, et 
kirja panna oma lugu, milles kajastuks Pühajärve osa Sinu ja su pere elus ja toimetustes. Parema 
ettekujutuse saamiseks ka mõned teemad, aga need on ainult näiteks, kirjutada võib kõigest, mis 
meelel ja hinges – minu lapsepõlve Pühajärv; neli aastaaega Pühajärve ääres; Pühajärve meele- 
olud; minu kodu on Pühajärve lähedal; kalaretked Pühajärvel; muretsen Pühajärve pärast, seiklused 
Pühajärve ääres jne, jne.

Kirjutada võib arvutis või käsitsi, kuidas mõte paremini jookseb.
Ootame kirjutisi hiljemalt 15. märtsiks. Võib saata meiliaadressil pyhajarverk@hot.ee (Pühajärve 
raamatukogu), võib tuua isiklikult või saata koolilastega nii kooli kui ka raamatukokku. Palun lisage 
kirjatööle ka telefon või meiliaadress, mille kaudu vajadusel saab täpsustusteks kontakti võtta.

almanahhi koostamistoimkonna nimel ly HaavistE,
pühajärve raamatukogu juhataja

Pühajärve põhikooli päev nägi 10. veebruaril välja 
teistsugune kui tavaliselt. Pärast kolmandat tundi 
sõitsid õpetajad projekti „Õppeprotsess digiajastul“ 
raames Konguta kooli.  

Õpilastel algas sportlik tegevus õues. Appi olid 
palutud lastevanemaid. Kõik klassid olid valinud 
erineva tegevuse. 2. klass külastas suusamuuseumi 
ja kelgutas Neljakase mäel. 3. ja 7. klassi õpilased  
olid Otepää Winterplace tuubimäel ja uisutamas, 1. 
ja 4. klass käis suusamatkal Käärikul. Sinna läksid ka 
9. klassi õpilased, osa jalgsi, osa suuskadel. 5. klassi 
lapsed matkasid Gen-Marteni poole ning 6. klass 
kelgutas kooli juures.  

Huvitav päev Pühajärve Põhikoolis

8. klassi õpilased käisid Pühajärvel uisutamas ja 
Kuutsemäel suusatamas. 

Suur tänu kõigile, kes lastega tegelesid ja aitasid 
nende päeva toredaks  muuta. Täname koolitööta-
jat Silvi Ainsood ja järgmisi lastevanemaid: Klaa-
rika Vaiknemets, Taavi Veermets, Piret Plotnik, 
Kristi Tuhk, Kati Puksov, Adam Alliksaar, Kaido 
Truupõld, Karin Sallok, Heino Paul, Anneli Aart, 
Teet Reedi, Urmas Aaliste, Tiia Ilves, Priit Valdson, 
Helle Rahnel. 

Suur tänu ka Jana Maele suusamuuseumist ja 
Otepää Winterplace´le. 

pühajärve põhikool

Nuustaku Noored osalevad veel Valgamaa tant-
supeol ning kevadel Kagu-Eesti tantsupeol.

GrEtE Madi, nuustaku noorte tantsija ja 
meediaklassi õpilane

MTÜ Karukäpp kokkusaamised toimuvad 
3., 17. ja 31. märtsil kell 18.00
vallamaja III korrusel.

1. märtsil korraldab Pilkuse küla Pilkuse lahtised 
karikavõistlused talvises kalapüügis. Kalapüügile on 
oodatud nii suured kui ka väikesed kalastajad.

Võistlus algus kell 10.00. Registreerimine kell 
9.30. Võistlusklassid on mehed, naised, noored (13-
16a. k.a), lapsed(-12 eluaastat k.a.) ning võistkond 
(3 võistlejat). Täiskasvanutele osalustasu 3 eurot, 
noored/lapsed tasuta.

Individuaalse võistlusklassi võitja saab karika 
ja kolm paremat medali. On ka üllatusauhinnad. 
Võistlejatel peab olema harrastuspüügiõigus, võist-
lejad ning pealtvaatajad on jääl omal vastutusel.

Lisainfo Marika 555 44 371 ja Liisa 52 85 159.
Võistluste reeglitega saab tutvuda Otepää valla 

kodulehel www.otepaa.ee.

Reedel, 13 veebruaril on Otepää Talispordimuuseu-
mis seoses muuseumi sünnipäevaga tasuta 
külastuspäev. 

Kell 17 on Tartu Ülikooli professori, tuntud meditsii-
nibiokeemik Mihkel Zilmeri loeng ”Normaalne 
toitumine”. 

Teemad:  Normaalne ja tervislik toitumine
  Toidulisandid 
  Apteegis müüdavatest valikutest
Professor vastab küsimustele.
Osalustasu 5 euro, kooliõpilased ja pensoinärid tasuta.

Pilkuse järvel toimub 
kalapüügivõistlus

R ohke lumi ja ilus talveilm on Otepääle meeli-
tanud hulgaliselt talvemõnude nautijaid ning 
meil on toimunud palju talviseid üritusi: FIS 

MK-etapp, IBU Laskesuusatamise Euroopa MM, 
talvine autoralli Otepää Rahvasprint, Talveöölaulu-
pidu, jpt. 

Osalesin ka ise paljudel üritustel ning silma jäi 
ürituste korraldajate väga hea töö, oli näha, et seda 
tehakse südamega.

Rahvusvahelised murdmaa- ja laskesuusavõistlu-
sed tõid Otepääle palju osalejaid ja külalisi ning 
meediakajastuski oli hea. Talviste spordiürituste 
hulgas oli päris põnev külastada hoopis teistmoo-
di üritust – talvist öölaulupidu, mis minu jaoks 
kujunes elamuseks – see tõi kohale paljusid inimesi, 
nägin tuttavaid nii kaugemalt, kui ka lähedalt. Selle 

aja jooksul on kujunenud Otepääl mõnus talvine 
õhkkond ja talvemelu, avatud on söögikohad ja 
meelelahutusasutused, töötavad suusakeskused. 

Tänan kõiki ürituste korraldajaid ja ettevõtjaid 
suurepärase talvise meeleolu tekitamise eest! Talve-
melu kestab veel edasi – tulekul on palju üritusi ning 
Otepää hoiab lumevarusid ikka vapralt kevadeni.

vallavanem kalEv laul

Talvemelu kestab edasi

Foto: Kevin Kivimaa, 10.b

C:91 M:0 Y:0 K:0 Pantone 299
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Mesinduse teabepäev

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab 
15. veebruaril algusega kell 10.00 õppe- ja 

teabepäeva Otepääl J.Hurda 5 Otepää AMSi majas.

Teemad:
Talvised tööd mesilas.

Kuidas tõsta lamavtarus toodangut.
Vastused küsimustele.
Lektor Tõnu Hiiemäe.

Info tel.: 7655 537, 5650 9770.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää

Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.eeO  T  E  P  Ä  Ä

22. veebruaril 2015 kell 12.00-17.00 toimub 
kuues Euroopa Saunamaraton Otepää piirkon-
na saunades. Sellel päeval liigub meie teedel 
tavapäraselt rohkem autosid, palume ettevaa-
tust ja tähelepanu. 

 Ka Otepää Keskväljakul on haagissaunad, 
kümblustünnid, on riigimeeste saun ja näida-
takse maailma esimest täispuhutavat sauna. 
Huvilistel on võimalus keskväljakul saunama-
ratoonlastele kaasa elada. 

Peaauhinnaks on OÜ Lemmikmees kümb-
lustünn. Ainult naistest koosnevale võistkon-
nale on auhinnaks OÜ Stylewood tünn. Auhin-
nad saunalistele on välja pannud Andu Puh-
kekeskus, Karupesa hotell, Bernhardi hotell, 

Euroopa Saunamaraton 
talvepealinnas Otepääl

13. veebruaril kell 11.00 toimub Otepää Vallava-
litsuse III korruse saalis (Lipuväljak 13) ümar-
laud teemal Otepää looduspargi kaitse- eeskirja 
muutmine.

Ümarlaual osalevad keskkonnaminister Mati 
Raidma ja Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru 
regiooni juhataja Ena Poltimäe.

Ootame osalema kõiki, kel on küsimusi ja 
konstruktiivseid ettepanekuid.

Otepää Vallavolikogu 22. 01.2015 istungil menet-
leti päevakorrapunkti “Otepää looduspargi kait-
se-eeskirja eelnõule parandusettepanekute tege-
mine“.

Volikogu võttis päevakorrapunktis vastu pro-
tokollilise otsuse (poolt oli – 11 volikogu liiget, 
vastu – ei olnud, erapooletuks jäi 1 volikogu 
liige), esitamiseks kaaskirjana Otepää Vallavalit-

suse poolt Keskkonnaametile esitatavatele ette-
panekutele.

22.01.2015 protokolliline otsus

Otepää Vallavolikogu:
ei pea võimalikuks kiirustamist Otepää loodus-

pargi uue kaitse-eeskirja kehtestamisel.
toetab kodanikualgatuse korras kodanike ja 

huvigruppide poolt Keskkonnaametile tehtud 
ettepanekuid kaitse-eeskirja eelnõule.

peab vajalikuks enne kaitse-eeskirja kehtesta-
mist Keskkonnaameti poolt sotsiaalmajandusliku 
uuringu läbiviimist kaitse-eeskirja kehtestamise 
mõjude suhtes Otepää valla arengule.

peab vajalikuks Otepää vallal läbi rääkida 
Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaametiga 
erimeelsuste lahendamiseks.

Kutse ümarlauale
Otepää looduspargi kaitse eeskiri

Kolmapäeval, 18. veebruaril algusega kell 18.00 on 
Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28, Otepää) 

loodusõhtu 

„VALGUSTUS JA SELLE MÕJU INIMESELE“ – Tiiu Tamm

Valgustusinsener Tiiu Tamm on tegelenud aastaid valgustuse teemaga nii Tallinna Tehnikaü-
likoolis kui ka omanimelises inseneribüroos. Loodusõhtul tuleb lähemalt juttu, kuidas me eri-
nevat valgust tajume, kuidas see mõjub meie meeleolule. Arutleme valgustuse, s.h nutisead-
mete pahupoole üle. Saame praktilisi nõuandeid, kuidas teha lampe ostes õige valik, arvesta-
des tervist, keskkonnasäästlikkust ja rahalist kokkuhoidu. Samuti räägime valguse värelusest 
ja selle mõjust meie tervisele. 

Loeng on pühendatud rahvusvahelisele valguse aastale.

TASUTA. Kõik huvilised on oodatud! Lisainfo ja registreerumine: Margit Turb, Keskkonnaa-
meti keskkonnahariduse spetsialist, tel. 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee

Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää Kultuurikeskusega Keskkon-
nainvesteeringute Keskuse toetusel. 

Kakulaane talu, Renditünn OÜ, OÜ Peotünn, jt. 
Saunamaratoni start antakse 22. veebruaril Kääriku 

Spordikeskusest kell 12.00. Start on avatud kuni kella 
13.00ni. Finiš on avatud kella 17.00ni Kääriku Spordi-
keskuses. Samas toimub ka kokkuvõtete tegemine ja 
autasustamine.

Saunamaratoni korraldab Otepää Kultuurikeskus 
koostöös Otepää piirkonna saunaomanikega. Toetavad 
Otepää vald, Valgamaa Omavalitsuste Liit, Kääriku 
Spordi- ja Puhkekeskus, Kultuurkapitali Valgamaa eks-
pertgrupp ning kõik osalevad saunad. 

Täiendav info: Sirje Ginter, +372 509 7795
saun@otepaa.ee, www.otepaa.ee.

Tähelepanu,
tublid koduperenaised!

28. veebruaril kell 12.00 
on võimalus täiendada oma oskusi, Pilkuse küla-
majas toimub SUUPISTETE tegemise koolitus. 

Kaasa võtta lõikelaud, ümara otsaga nuga, 
terav lauanuga. Õpe kestab umbes 2 tundi ja 
maksab 7 eurot. 

Koolitajaks on Tartu tunnustatud restorani 
peakokk Urmo. 

Info ja registeerimine 25. veebruariks 
telefonil 51974916, Merike. 

SÕBRAPÄEVA PIDU

14. veebruaril kell 20.00
Pilkuse Külamajas.

Tantsuks mängib TOOMAS JALAJAS.
Et meeled erksad püsiks toimub ka 
VIKTORIIN. Parimatele meened!

VÕTA KAASA SÕBER JA HEA TUJU.

Avatud KOHVIK.
Pilet 5 eurot.

MTÜ Pilkuse Külaselts

Tähelepanu bussiga sõitjad!

Alates 23. veebruarist 2015 
hakkavad kõik väljuvad bussid 
väljuma külastuskeskuse eest.

Otepäälase kaardi soodustused 
Väike Munamäe suusakeskuses

Argipäevadel (va riiklikud pühad) 
teisipäevast kuni reedeni 

kl 12.00-20.00 

Otepäälase kaardi valdajale ja temaga kaasas olevatele alaealistele lastele
mäepilet ja laenutus 

40% soodsamalt!
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Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera Põhikool 
võtab 2015 / 2016 õppeaastast konkursi korras 
tööle kvalifikatsiooni nõuetele vastava 

inglise keele õpetaja 
(koormus 1,0) 

ja muusika õpetaja 
(osaline koormus).

Tööle asumise aeg 24. august 2015.
Avaldus, CV ja kvalifikatsiooni vastavust 

tõendavate dokumentide koopiad saata 04. 
maiks 2015 aadressil Palupera Põhikool, Palu-
pera vald 67511, Valgamaa või e-mailile Svet-
lana.Variku@palupk.edu.ee.

Informatsioon telefonilt 5819 3610.

Palupera vallavolikogu istungil

5.02.2015 korraldati:
n	 Saadi tagasisidet 2015. aasta eelarve eelnõu osas ettepanekute-

ni jõudnud vallavolikogu komisjonidelt.
n	 Kehtestati Koolitöötajate koosseisu kinnitamise kord.
n	 Valiti Palupera põhikooli pidaja esindajaks hoolekogusse voli-

kogu liige Kalev Lõhmus.
n	 Kinnitati Palupera vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade 

koosseis ning palga/töötasu maksmise kord.
n	 Kehtestati Tunnustamise kord Palupera vallas.
n	 Otsustati osaleda partnerina MITTETULUNDUSÜHING 

Hellenurme Mõis Regionaalsete investeeringutoetuste andmise 

programmi taotluses „Hellenurme lasteaiahoone ja mänguväljaku 

rekonstrueerimine“ ja rahastamise korral kaasfinantseerijana 1000 

euroga, kasutades selleks valla eelarvelisi vahendeid.
n	 Anti nõusolek Hellenurme mõisahoone ja Hellenurme mõisa-

pargi ehitiste tasuta avalikuks kasutamiseks andmiseks MITTETU-

LUNDUSÜHINGULE Hellenurme Mõis kuni 31.12.2025.a.
n	 Otsustati osaleda vee-ettevõtja Osaühing PALU-TEENUS 

keskkonnaprogrammi taotlustes SA Keskkonnainvesteeringute Kes-

kusele kaasfinantseerijana. Rahastuse korral garanteeritakse projek-

tides „Nõuni küla joogivee- ja kanalisatsioonitorustiku ehitus“ ning 

„Hellenurme küla kanalisatsioonitorustiku rekonstrueeri-
mine“ osalemine kuni summas 50000 eurot.
n	 Kehtestati Palupera valla eelarvest hoolekandeteenuste eest 

maksmise kord.
n	 Moodustati Riigikogu valimise korraldamiseks valimisjaos-

konnas nr 1 7-liikmeline jaoskonnakomisjon koosseisus: esimees 

Heldi Laks, liikmed Toomas Kikas, Maimu Noorhani, Hilja Tamm, 

Merike Terve, Vaike Viks, Maire Voolaid ja asendusliikmed Aili 

Keldo ning Külliki Reim.
n	 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu otsus nr 1-2/12 

(22.08.2014). Otsustati algatada uuesti Palupera farmi kinnistu 

detailplaneering (planeeringuala 55400 m²) eesmärgiga kaaluda 

võimalusi määrata ehitusõigus olemasoleva laudahoone laiendami-

seks ning selle teenindamiseks vajalike toomishoonete ehitamiseks 

(söödahoidla koos söödasegamise ruumidega, laohoone, abihooned 

ja silohoidlad). Kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad, sh servi-

tuutide vajaduse, piirete ja heakorrastatuse määramine, keskkonna-

kaitse abinõud, planeeringu kooskõlastajad jm.
n	 Tunnistati kehtetuks Palupera vallavolikogu otsus nr 2-1/20 

(18.11.2014). Otsustati algatada uuesti Tallimäe küüni, Mõisa tõlla-

kuuri, Mõisa aed ja Ääre kinnistute (kokku 3,84 ha) detailplanee-

ring eesmärgiga kaaluda võimalusi määrata ehitusõigus olemasole-

va tõllakuuri ümberehitamiseks töökodade ja huvitegevuse majaks, 

küüni asemele uue kuni 2-korruselise hoone (30 kohaline elukorpus) 

ja olemasoleva hooldekeskuse kompleksi kõrvale ühe uue hoone (30 

kohaline elukorpus) ehitamiseks ning kogu kompleksi teenidamiseks 

vajalike tehnovõrkude ehitamiseks (puurkaev, vee- ja kanalisatsioo-

nivõrk, elektri- ja sideühendused). Kinnitati planeeringu lähteseisu-

kohad. Detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvus-

tavate materjalide esitamine on avaliku arutelu korraldamisel vajalik. 

Detailplaneeringule koostada keskkonnamõjude starteegilise hinda-

mise (KSH) eelhindamine ning Palupera vallavalitsusel võtta KSH 

algatamise/mittealgatamise otsus vastu peale eelhindamise valmi-

mist. Palupera vallavalitsusel korraldada KSH eelhindamise ja vaja-

dusel KSH hindamise läbiviimine.
n	 Otsustati taotleda maavanemalt munitsipaalomandisse 14 

kohaliku tee lõiku, mis on avalikult kasutatavad ja registreeritud 

Riiklikus Teeregistris: Atra külas Atra-Söödi tee, Rõngu tee-Väi-

ke-Sepa tee ja Palupera-Kaasiku tee; Astuvere külas kaks Astuvere 

tee lõiku, Urmi külas Palupera-Urmi tee üks lõik; Palupera ja Miti 

külas asuv Palupera-Miti-Puka tee; Palupera külas Palupera-Urmi 

tee teine lõik, Palupera kooli tee, Palupera-Juhansoni tee, Kuusi-

ku-Aboala tee, Reimann-Uuemaa tee, Meierei-Roodla tee ja Kooli 

ringtee.
n	 Valiti rahvakohtunikukandidaadiks Tartu Maakohtusse Alo 

Roodla.
n	 Määrati Palupera valla 2014. aasta raamatupidamise konsoli-

deeritud aastaaruande audiitoriks Audiitorbüroo Fides OÜ.

Palupera vallavalitsuse istungil

27.01.2015 korraldati:
n	 Määrati munitsipaalomandisse taotletavate teede (14 

maaüksust) aluse ja teenindamiseks vajaliku maa suurused ja 

sihtotstarbed ning kinnitati maaüksuste maksumuste akt.
n	 Muudeti Neeruti külas Halliku kinnistul asuva rekonstrueeri-

tud aida uueks sihtotstarbeks elamu.
n	 Väljastati M.O-le Päidla külas ehitusluba Liisukääru kinnistule 

spordiväljaku ehitamiseks.
n	 Väljastati H-L-le raieluba Hellenurme külas Jõe vk 3 kinnistul 

maja ohustavate puude raieks.
n	 Määrati ühele majanduslikesse raskustesse sattunud perele 

AMETLIK INFO

Loodusringi õpilased osalesid 27. jaanuaril Tartu 
Ülikooli botaanikaaia õppeprogrammis „Tarbetai-
med“. Eesmärk oli tutvuda taimedega, mis ei kasva 
Eesti looduses, kuid mille saadused on meie toidu-
laual tavalised.

Programmi alguses käisime giidi saatel troopi-
liste ja subtroopiliste taimede kasvuhoones, kus 
kasvas palju eksootilisi taimi. Ruumid olid soojad ja 
niisked ning taimedele tundus see sobivat.  

Nägime täies lopsakuses laiutavat banaanipuud 
ning veendusime, et tegelikult pole tegemist  puu, 

Palupera kooli loodusringi õpilased 
Tartu Ülikooli botaanikaias

Palupera Vallavalitsus kuulutab koostöös Palupera 
Käsitöökojaga välja

Mõisakooli meenekonkursi.

Konkursi tähtaeg: 27. veebruar 2015. Konkur-
si 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 komplek-
sis” raames, mis on rahastatud Islandi, Liechtenstei-
ni ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi vahen-
dusel.

Kui Mõisakooli meeneks valitud eseme autoril 
on vajalik võimekus, sõlmitakse temaga leping 50 
meene valmistamiseks.

Konkursitööd pildistatakse ning pärast konkur-
si lõppu pannakse galeriisse Palupera Käsitöö-
koja facebooki lehel, kus on kõigil võimalik oma 
lemmiku poolt hääletada. Enim hääli kogunud töö 
autor saab auhinna Palupera Käsitöökoja poolt.

Konkursitöödega on võimalik tutvuda näitusel 
Palupera Põhikoolis Unustatud mõisad 2015 mõi-
sapäevadel (13. ja 27. juuni, 11. ja 12. juuli, 1. ja 15. 
august).

Lisainfo: 7. novembril 2014 ilmus Otepää Teatajas 
lisaleht “Palupera Põhikool” (lk. 5-8 http://www.
otepaa.ee/ot/391%20OT%20nr.%2018.pdf).

ühekordne toetus 20 eurot ja ühele isikule 

hüvitis meditsiinilise abivahendi ostuks 65 

eurot.

3.02.2015 korraldati:
n	 Lubati vallavanemal sõlmida A.R-ga ame-

tikorterile sõlmitud üürilepingu muutmise kok-

kulepe üürilepingu tähtajaga 1. juulini 2015.
n	 Väljastati MITTETULUNDUSÜHIN-

GULE Hellenurme Mõis ehitusload Hellenur-

me mõisaparki paviljoni ehitamiseks mängu-

väljakule ja Hellenurme mõisa peahoone välis-

fassaadi rekonstrueerimiseks (osaline akende 

vahetus).
n	 Määrati viiele majanduslikesse raskus-

tesse sattunud perele ühekordne toetus a´ 20 

eurot.
n	 Väljastati kasutusluba Palu Kivi OÜle 

Miti külas Liisa kinnistul asuva töökojahoone 

esimese etapi rekonstrueerimistöödele.
n	 Määrati viiele majanduslikesse raskus-

tesse sattunud perele ühekordne toetus a´20 

eurot.

AMETLIK INFO

Teade
Palupera vallavalitsus kuulutas oma 
veebilehel www.palupera.ee (tutvu läh-
teülesandega seal) välja 2 hanget valla 
kohalike avalikult kasutatavate teede/
teelõikude katastrimõõdistamistööde 
tellimiseks plaani- ja kaardimaterjali alu-
sel. Eesmärk on katastriüksuste munit-
sipaalomandisse taotlemine. Mõõdis-
tamistööde ja katastriüksuste toimikute 
koostamise aeg märts-aprill 2015. a. 

Hinnapakkumus seotud tegevusala-
del registreeritud ja litsentsi omavatel 
pakkujatel saata hiljemalt 19. veebruaril 
2015 Palupera vallavalitsusele, kinnises 
ümbrikus või e-postile palupera@palu-
pera.ee. Ümbrikule peale märge „Mõõ-
distamine Paluperas/Nõunis“. 

Info tel. 7679504, 5286490 Tõnu 
Kukk, Palupera valla maakorraldaja.

vaid hoopiski võimsa rohttaimega. 
Saime teada, et loodusliku banaani 
viljad on jahukad marjad, milles on 
palju kõvakestalisi seemneid, kuid kul-
tuurbanaanide seemned on aretus-
töö käigus taandarenenud. Seega pole 
banaan kaunvili, nagu ekslikult arva-
takse, vaid kaunakujulisi marju kandev 
rohttaim.

Ringkäigul uudistasime suhkruroo-
gu, avokaado-, papaia-, kohvi- ja kaka-
opuud, ananassi-, vanilli- ja piprataimi, 
kanaari datlipalmi ja paljusid teisi soo-
jalembelisi kultuure, mis on meile küll 
toidu- ja maitseainetena tuttavad, kuid 
taimena enamasti võõrad. Saime teada 

palju huvitavaid fakte nende taimede kohta.
Pärast teabeküllast ringkäiku täitsime töölehti: 

määrasime taimi ja nende saadusi. Saime degustee-
rida erinevaid taimseid tooteid ja vilju, eriti maitses 
meile avokaado ja papaia. Mõni meie hulgast 
proovis ka pipraid ning oliive. 

Meile meeldis see programm väga, saime palju 
uusi teadmisi ning positiivseid emotsioone.

avE riivik ja andrE lõHMus,
palupera põhikooli 8. klassi õpilased

Palupera koolis toimunud õppepäeval 
arutati teaduspõhise kiusamisvastase 
tegevuse laiendamist Eestis

K iVa on teaduspõhine kiusamisvastane prog-
ramm, mis on loodud Turu Ülikoolis Soome 
haridus- ja kultuuriministeeriumi toetusel 

ning selle programmiga on liitunud mitmed riigid 
maailmas. 

Eesti ühines KiVa programmiga eelmisel 
õppeaastal ning pilootprogrammis sai osale-
misõiguse ka Palupera kool. 

Pilootaasta järel jätkavad programmiga esimesel 
aastal ühinenud koolid igas alustavas 1. ja 4. klassis. 
2014/2015 õppeaastal osaleb programmis Eestis 
kokku 31 KiVa kooli. 

Pilootaasta käigus selgus, et programmi edukaks 
kasutuselevõtuks tuleb koole edaspidi pikemalt ette 
valmistada. Selleks viiakse läbi ettevalmistavaid 
tegevusi, mh juhtkondade infopäevi, koolipersonali 
ettevalmistust ja KiVa-meeskondade koolitamist.

15. jaanuaril toimus kogemuste vahetamise ja 
juurdesaamise õppepäev Palupera koolis, kus oli 
osalejaid neljast maakonnast. Palupera kooli KiVa 
projekti juhi Reet Allaku eestvedamisel korralda-
tud mõttekodades olid lauajuhtideks Palupera kooli 
KiVa programmi väljaõppe saanud õpetajad Urve 
Viitkar, Urve Sarv, Arvet Silk ja Reet Allak.

Arutluse all oli KiVa teaduspõhine laienemine 
ja võimalused kolmandasse kooliastmesse, KiVa 
tunnid tunniplaanis ning KiVa juhtumid ja nende 
lahendamiste kogemused. 

Kõik leidsid üksmeelselt, et III kooliastme kaa-
samine on vajalik, see ei peagi alati olema tunni 
vormis, vaid võib korraldada sobivaid ja eakoha-
seid temaatilisi tegevusi. Läbi nende tegevuste peab 
jõudma selleni, et III kooliastme õpilased mõista-
vad lisaks kiusamise olemusele ka oma vastutust 

nooremate õpilaste ees. 
I ja II kooliastme KiVa tunnid on väga vaja-

likud ja  hea kui nende aeg on ette planeeri-
tud. Koos leiti, et tunnid võiks toimuda päeva 
esimeses pooles ja mitte paaristundidena, sest 
tunnid on planeeritud väga tiheda tunnikava-
ga ja õpilased väsivad ning paaristunni teine 
tund on väheefektiivne.

Kokkuvõtete tegemisel osalenud kooli 
direktor Svetlana Variku peatus pikemalt 
praktilistel nõuannetel programmi rakenda-
misel ja juhtimisel koolis, rõhutades, et KiVa 
ei tohiks olla ühe-aastane projekt, vaid tege-
mist on püsiva osaga kooli kiusamisvastases 
töös.

arvEt silk, kiva meeskonna liige
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Riigikogu valimised 
Palupera vallas
Seoses valimisjaoskonnas valimas käijate 
arvu iga-aastase vähenemisega on 2015. 
aastast Palupera vallas üks valimisjaos-
kond asukohaga Hellenurme küla Helle-
nurme kultuurimaja. Oma osa selles on 
kindlasti ka e-hääletamisel, mis võimaldab 
valijatel anda kandideerijale oma hääl ko-
dust lahkumata. 

Valimisjaoskondade arvu muutmisega 
seoses on korraldatud bussiring, et Pa-
lupera valla valimisnimekirjas olevatel 
valijatel oleks võimalus valimispäeval,1. 
märtsil 2015 Hellenurme kultuurimajja 
valima tulla. 

Bussiring sõidab läbi Makita, Lutike, 
Neeruti, Nõuni ja Päidla bussipeatustest 
järgmiselt:
Makita   kell 13.00
Lutike   kell 13.05
Neeruti   kell 13.12
Nõuni   kell 13.16
Päidla   kell 13.24
Hellenurme  kell 13.30

Kui kõik bussiga valima tulnud valijad on 
oma valimistoimingud ära teinud, viib 
buss Teid kenasti tagasi peatusesse, kust 
peale tulite.

Kui keegi soovib bussipeatuste vahe-
peal mõnelt teeotsast peale tulla, palun 
sellest 27. veebruariks 2015 vallavalitsu-
sele teada anda telefonil 767 9502, et meil 
oleks aega Teie soov bussijuhile edastada. 

Eesti Kaitsevägi korraldab 2015. aastal 
reservõppekogunemise Siil, mille tunnus-
lause on - iga okas loeb. Nii nagu riigikait-
ses on tähtis iga reservkaitseväelane, nii 
on ka valimistel iga hääl tähtis, mis kelle-
legi antud või andmata jäetud. Kui Sulle 
läheb korda, mis meie riigis toimub, siis 
lähme valima, sest iga hääl loeb!

palupera vallasekretär HEldi laks

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:

Hea Hellenurme piir-
konna (Hellenurme, 
Mäelooga, Pastaku, 
Urmi küla) elanik
Käesoleval aastal on lõppemas Helle-
nurme küla arengukava 2007-2015 aren-
guperiood. Sellest lähtuvalt kutsume 
Hellenurme piirkonna elanikke arengu-
kava ümarauale. Võtame kokku lõppeva 
perioodi ning loome koos sisendit uue 
arengukava tarbeks.
Arengukava ümarlaud toimub Hellenur-
me noortekeskuses 25. veebruaril algu-
sega kell 16.00. 

kokkukutsuja 
Mtü avatud Hellenurme noortekeskus

rikülastaja Valdeku tänuluuletus vah-
vatest tuletõrjujatest ning tema hobist 
koguda tuletõrjeautosid, nimelt neid 
on tal „depoos“ 91. 

Kohtumiseni, võib olla siis balletie-
tendusel?

nõuni teatrisõbrad

P A L U P E R A 
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee

Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

Palupera koolipere käis Luhasoos räätsamatkal
Meie kooli rabaprojekt sai jaanuari 
lõpus meeldiva jätku: sedapuhku sõitsi-
me Eestimaa lõppu, Läti piiri lähedale 
Luhasoosse. Kavas oli midagi kergelt 
ekstreemset, nimelt räätsamatk ja 
õppeprogramm „Hunt“ Matkajuht OÜ 
retkejuhtide kaasabil.
Esmalt	 toimus	 lühiinstruktaaž	 räät-

sadel kulgemise omandamiseks. Edasi 
suundusime retkejuhtide järel raba- 
avarusi vallutama. Ega nii lihtne ei 
olnudki, vaid nõudis omajagu osavust 
ja tähelepanelikku pinnase jälgimist, 
sest kohati võis see vaatamata abiva-
henditele ikkagi pisut vajuda ja jalad 
märjaks teha.

Teel rääkisid retkejuhid rabaasukate 
elust talvel. Rabaservas lumel lebava 
ekskremendihunniku järgi tuvastasime 
omaniku: tedre, kes oli lähedalkasvava 
kase pungadega mõni aeg tagasi maius-
tanud ja siis muu hulgas end ka kergen-
danud. 

Veel nägime rähni sepikoda. Retke-
juht demonstreeris, kuidas rähn käbi 
puuprakku asetab ja sealt siis omale 
talve põhitoidust, seemneid, hangib.

Põnev oli kuulda, kuidas kobras soos 

jõime teed ning tutvusime lähemalt 
rabaga seotud loomade elukorraldu-
se, toitumissuhete ja häältega. Eriline 
tähelepanu oli pööratud 2013. a aasta 
loomale – hundile – keda sealkandis 
kohata võib.

Meie teed kahjuks või õnneks 
hundiga ei ristunud, küll aga kohtasi-

üleujutusi korraldab ning seeläbi kidu-
raid rabamände hukutab. Ja kui nutikad 
on sipelgad oma järglaste kaitsmisel 
veetaseme tõusu korral! Tee oli pikk ja 
juttu ning vaatamist jätkus kauemaks.

Olime üsna väsinud, kui jõudsime 
soosaarel oleva matkaonni juurde. 
Võtsime räätsad jalast, puhkasime, 

me tagasiteel tuntud loodusfotograafi 
Urmas Tartest lumekirpu otsimas-pil-
distamas. Kuna ilm oli tuuline, siis neid 
üliväikseid putukaid liikvel polnud, aga 
üht-teist põnevat nende elust saime 
teada küll.

Kokkuvõtteks: matkal oli, mida 
kogeda ja õppida. Paljud said esimese 
räätsakogemuse võrra rikkamaks ning 
tuleviku tarbeks talletada turvanõude 
järvejääl liikumiseks – hoia pikivahet!  
Kogunes hulk uusi teadmisi raba kui 
ökosüsteemi kohta, mida hiljem sai 
proovile panna koolis toimuval klas-
sidevahelisel raadioviktoriinil. Retke 
lõppedes olid jõuvarud otsakorral, kuid 
lõkkel küpsetatud viinerid ja kaasa-
võetud saiakesed taastasid kaotatud 
energia kiiresti ning koju jõudes olid 
kõik rõõmsad ja rahul.

Räätsamatk toimus projekti „Palu-
pera Põhikooli õpilased rabateadlas-
teks“ raames. Projekti kirjutas Palupe-
ra Põhikooli direktor Svetlana Variku, 
finantseerib KIK.

palupera põhikooli loodusainete õpetaja 
tiiu roHtla

SUUR, SUUR kummardus teile Puka 
pritsumehed ja teie tüdrukud ning 
lapsed! Väga soe, armas, positiivne ja 
kodune oli koos teiega Puka ajaloo-
ga tuttavaks saada, nautida südamest 
tulevat esinemist, osaleda oksjonil ja 
tunda, et koos olla on ütlemata vahva. 

Kindlasti läks hinge ühe toreda teat-

Vahva pühapäev teatrisõprade 
seltsis

22. veebruaril kell 12.00 toimub

Üle-valla-vastlapäev 
Nõunis palliplatsi mäel ehk raamatukogu taga parkimisplatsil.

Võta kelk ja pere kaasa ning tule lustima.
Maiustame vastlakukleid, limpsime mustikasuppi. 

Lustisõitu teeb Pärdu talu hobune.

Kohtumiseni!

22. Palupera valla mälumänguturniiri, mis on ühtlasi ka Valgamaa mõttespordi 
võistkondlikud MV, esimene etapp toimus 30. jaanuaril. Kohal oli 11 võistkonda 
Valga-, Tartu- ja Põlvamaalt. Mängujuhi Tõnu Talve juhtimisel tuli vastata 36 küsi-
musele. Tunda oli vaja nii muusikat kui ka taimi. Eriline rõhk oli pandud Valgamaa-
ga seonduvale.

Kui mängujuhi abid Valdis Meos ja Artur Lõhmus olid punktid kokku liitnud, 
selgus, et võitja on vana tuttav Naha küla Räpina vallast. Teine ja ühtlasi Valgamaa 
parim oli selles voorus Otepää vald. Kolmandaks tuli Tartu ja Põlva ees Puka vald.

Järgmine voor toimib 27. veebruaril kell 19.00 Nõuni kultuurimajas.

Üks küsimus mängust: Esimesed kõrgemad muusikakoolid avati 1919. a Tallinnas ja 
Tartus. Kolmas muusikakool Eestis avati 1922, paraku ei antud seal kõrgemat muusikalist 
haridust. Kus linnas see avati?
Vastus: Valgas.

kalEv lõHMus

Toimus Palupera valla mälu-
mängu esimene voor

Koos 2014. aastaga lõppes ka PVNK projekt „Palupera valla Noortevolikogu 
koostöö arendamine” mida toetasid Eesti Noorteühenduste Liit ja Palupera vald.

Projekti raames külastas PVNK Tartu linna ja valla osaluskogusid, et jagada 
kogemusi ning saada uusi ideid edaspidiseks. 

Projekti kokkuvõtvaks sündmuseks oli Nõuni kultuurimajas toimunud aastalõ-
puball. Ballil õpetas tantsuõpetaja Kaija Tamm noortele tuntumaid peotantse ning 
pärast seda sai juba igaüks ansambli Legend saatel õpitut rakendada.

Õhtu jooksul külastas meid ka jõuluvana, tunnustati aktiivseid noori ning tänati 
koostööpartnereid. Noortevolikogu sai ka kõikidelt külalistelt häid mõtteid algava 
aasta uuteks tegemisteks.

Täname kõiki osalejaid toreda õhtu eest!

projektimeeskonna liige kErsti voolaid

PVNK aastalõpu sündmused

Kutsume meie valla toredaid 
inimesi, meie sõpru ja tuttavaid

laupäeval, 21. veebruaril 
algusega kell 12 

Nõuni kultuurimajja

Eesti Vabariigi 
97. aastapäeva tähistamise 

pidulikule vastuvõtule.

Palupera valla aasta tegu 
2014 tunnustamine.

Esinevad tantsijad-muusikud 
Moldaaviast Nisporenist.

Kohvilaud.
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Gomab Mööbliga Tööstuse tn elanike veevarus-
tuse jätkamist arutama. Meie üllatuseks saime 
teada, et arutelul osalesid omaalgatuslikult ka 
Andrus Looskari ja Irja Sõnum. Selliseid volitusi 
volikogu neile andnud ei olnud. Mida arutati ja 
kellele mida lubati, teavad vaid asjaosalised ise.

2013. aasta lõpus toimunud volikogu istungil 
arutati veelkord elanike veega varustamist mööb-
livabriku poolt ning sellel osalesid ka mööblivab-
riku esindajad eesotsas juhatuse liikme U.Üprau-
siga. Vallavalitsuse esindajana tegin ettepaneku 
ühe võimalusena puurkaevu ja pumbamaja meile 
rendile andmiseks. Tundub, et seda ettepanekut 
oodati ja sellega kohe nõustusti ning puurkaev ja 
pumbamaja lubati istungil ka mõisliku hinnaga 
rendile anda. Lepingu sõlmimisel kasutati ka või-
malust vallavanemat survestada vabandama ning 
see oli üheks veevarustuse jätkamise tingimuseks. 
Ütlesin, et minu taha see küll ei jää. 

V allavalitsus asus kiiresti lepingut ette val-
mistama ja saatsime selle mööblivabriku 
juhile. Mööblivabriku esindajad lisasid 

lepingule aga nõude, et see ei kuulu pikendamisele 
ja saatsid ka nõude rendi suuruse kohta. 

Kahjuks ei olnud volikogus antud mõistliku ren-
dihinna lubadusest enam midagi alles jäänud ning 
küsiti hinda 600 eurot koos käibemaksuga ühes 
kuus. Pidasime seda kalliks ja hinnatõusu põhjen-
damatuks, aga mööblivabrikant läbirääkimiseks 
valmis ei olnud. Võrdluses varasemaga tähendas 
see seda, et kui 2013. aastal maksime kokku tar-
bitud vee eest 2591,60 eurot, siis 2014 tuli juba 
maksta 7200 eurot. AS Valga Gomab Mööbel 
poolt toodetud vesi oli kõige halvema kvaliteedile 
vallas, samas ka kõige kallim vesi. Kuna sellist vee 
hinnatõusu ei kannataks elanikud välja, tuli osa 
kuludest valla eelarvest tasuda. Sõlmisime siiski 
lepingu, sest teist lahendust hetkel polnud.

Samas jätkasime olukorrale teiste lahendus-
te otsimist. Tegelesime rahataotluste esitamisega 

Kas päikese varjutamine on tark tegu?
koostöös keskkonnakeskusega nii ühtekuuluvus-
fondile kui KIKile, kuid esialgu tulutult.

12.06.2014 kirjaga tuletas AS Valga Gomab 
Mööbel meelde, et veemüügileping on sõlmitud 
tähtajaliselt 2014. aasta lõpuni ja ei kuulu piken-
damisele. Samas teaviti ka sellest, et 01.01.2015 
lõpeb AS Valga Gomab Mööbel elektrienergia 
varustamise leping ja puurkaevu ning pumbama-
ja rendilepingu jätkamine pole tehniliselt enam 
01.01.2015 võimalik.

Sellest kirjast lähtuvalt sai vallavalitsus selge 
sõnumi, et peame inimestele 01.01.2015 vee taga-
miseks uue lahenduse leidma, ka reoveepuhastile 
on vajalik tuua uus elektritoide.

Õ nneks saime juunis positiivse vastuse 2014. 
aasta algul KIKile esitatud kahest taot-
lusest ühele ja see puudutaski Tööstuse 

tn piirkonna veevarustuse lahendust. 
Selle projekti koostamisega tegeles vallavalit-

suse ülesandel vee-ettevõte OÜ Puka Vesi ja selle 
projekti õnnestumisse andis suure panuse voli-
kogu esimehe Kalle Põldmägi kaasabi tehniliste 
dokumentide väljatöötamisel ja hankimisel. 2014. 
aasta juuni lõpus toimusid Võrtsjärve suvemän-
gud Pukas ja suur osa vallavalitsuse töötajatest 
andis oma parima selle suurürituse korraldami-
seks. 

Juulis 2014 hakkasime vallavalitsuse istungitel 
huvi tundma OÜ Puka Vesi tegevuse vastu ja ka 
Tööstuse tn veeprojekti arengute vastu. Küsisime 
konkreetseid lahendusi probleemidele ja majan-
dusandmeid vee-ettevõtte kohta. A.S.Esse esitas 
vallavalitsusele paraku aga valeandmeid majan-
dusnäitajate kohta ja nõudis vee hinna tõstmist 
Puka valla elanikele ligikaudu kolm korda. Valla-
valitsus sellega ei nõustunud. 

vallavanem HEikki kadaja

Puka Vallavolikogus

29. jaanuaril
n	 Ettekandega vee erikasutusloa nõudetest ja tähtaegadest, Puka 

valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni hetkeseisust esines Olavi Kärner 

Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioonist.
n	 Teemal - elanikele müüdava joogivee kvaliteedi nõuetest ja 

Puka valla puurkaevudest müüdava vee vastavusest joogivee kvalitee-

di nõuetele esines Tatjana Vasjuta Terviseameti Valgamaa esindusest. 
n	 Toimus Puka valla 2015. aasta eelarve esimene lugemine.
n	 Nõustuti isikliku kasutusõiguse seadmisega Valga maakonnas 

Puka vallas Soontaga külas asuva Puka vallale kuuluva Aakre mets-

kond maatükk 42, katastritunnusega 60802:001:0641, registriosa 

nr.2449240, pindala 459 m², (endise Aakre metskonna kontorihoone 

ja seda teenindav maa) koormamiseks MTÜ Eesti Andmesidevõrk 

kasuks.
n	 Kinnitati Puka valla eelarve- ja majanduskomisjoni uus 

koosseis: esimees Juhan Matsar ja liikmed Ilme Hõbemägi, Heikki 

Kadaja, Ana Vink, Karin Tilga ja Andrus Looskari.
n	 Nimetati Riigikogu valimiseks Puka valimisjaoskonda jaos-

konnakomisjon järgmises koosseisus: esimees: Harri Irv ja liikmed: 

Anita Kallis, Marina Kala, Piret Vahi, Reili Kangro, Kaja Linder, 

Karin Tilga, Kaire Pedajas, Leonora Piho  ja asendusliikmeteks Maiu 

Püüa ja Renna Kiin.

Puka Vallavalitsuses

n	 Nõustuti Valga maakonnas Puka vallas Rebaste külas moodus-

tatava maaüksuse, piiriettepaneku numbriga AT1411120020 2,59 ha 

suuruse maaüksuse, lähiaadressiga Marga ja maaüksuse, piiriettepa-

neku numbriga AT1411120021 0,19 ha suuruse maaüksuse, lähiaad-

ressiga Marga-Piiri tee, riigi omandusse jätmisega.
n	 Puka valla ehitus- ja planeerimisalaste toimingute teostaja ning 

sellekohase õigusalase nõustamisteenuse osutajaks kinnitati soodsai-

ma pakkumuse teinud firma Meer Inseneribüroo OÜ.
n	 Väljastati ehitusluba MTÜle Noortepesa Puka Keskkooli ruu-

mides asuva nende kasutuses olevate ruumide renoveerimiseks. 
n	 Anti nõusolek 8,01 ha suuruse Puka vallas Meegaste külas 

asuva vaba põllumaa, nimetusega Kasepõllu, kasutusvaldusse and-

miseks.
n	 Väljastati projekteerimistingimused OÜle Keskkonnapro-

jekt Puka valla piires EstWin 008 ELA101 elektroonilise sidevõr-

gu liinirajatiste projekteerimiseks lõigus Pikasilla-Puka-Kääriku ja 

Puka-Kuigatsi. Mittetulundusühingu eesmärk on parandada elu- ja 

ettevõtlustingimusi tõmbekeskustest eemal, luues elanikele ja ette-

võtetele piirkonnas juurdepääsu eeldused lihtsasti kättesaadava ning 

soodsa hinnaga internetiühendusele ja teistele telekommunikat-

siooni teenustele (IP telefon, televisioon jm). Eestis on küllaltki hea 

baasvõrk suuremates asulates (linnades), kuid endiselt puudub kiire 

interneti pakkumiseks baasvõrk paljudes väiksema asustustihedusega 

aladel. 
n	 Otsustati maksta ühele taotlejale sünnitoetust ja kahele taotle-

jale ühekordset toetust.

AMETLIK INFO

SÜNNID
Henry-Renet Sõna               11. jaanuaril

A S Valga Gomab Mööbel väitega ei 
ole võimalik  nõustuda. Erastamise 
ostu-müügilepingu dokumentidega 

ei ole kuidagi tõendatud, et kõnesolev puurka-
ev oleks pumbamaja lahutamatuks osaks. Os-
tu-müügi lepingu lisana varade nimekirjas on  
pumbamaja (ehitatud 1963) ja 1990. aastal ehi-
tatud puurkaev, kuid puudub märge 1962. aastal 
rajatud puurkaevu ostmise kohta. Pumbamaja 
ja puurkaev on kaks iseseisvat objekti. Ei ole 
mõistetav, kui meelevaldselt hakata omavahel 
mingeid varasid seostama. Selliselt võiks ju väita, 
et ka veetrassid on pumbamajaga seotud vara 
ja lahutamatuks osaks, kuid neid millegipärast 
endale ei taheta.

Võttes eelneva jutu kokku, on juba alates 
2012. aastast 1962. aastal ehitatud puurkaevu 
omanikuks Puka vald ja oma tegevuses on val-
lavalitsus sellest ka lähtunud.  

2013. aasta jaanuaris sulges mööblivabrik 
ootamatult elanikele joogivee, põhjendades, 
et neil lõppes luba tervisele ohutu, kuid nõue-
tele mittevastava vee müümiseks. Vallavalitsus 
aitas äriühingul üheks aastaks  uue loa taotle-
da, lepiti kokku ka veega varustamises. Paraku 
julges aga vallavanem selle tegevuse kohta aja-
lehes Otepää Teataja artikli avaldada, sest mil-
legipärast süüdistati veekraani kinnikeeramises 
vallavalitsust. See tõi AS Valga Gomab Mööbel 
juhtkonna poolt kaasa külma sõja, sellest ajast 
peale ei ole ma äriettevõtte juhatuse liikmega 
jutule saanud. 

02.07.2013 teatab AS Valga Gomab Mööbel 
oma kirjaga, et lõpetab tegevuse veekäitlejana 
ja 01.01.2014 elanike veega varustamine lõpe-
tatakse. Vallavalitsus ei olnud sellega nõus, 
sest nii paljude inimeste veega varustamist ei 
saa selliselt lõpetada. Vallavalitsus saatis 2013. 
aasta lõpus Aleksander Sven Esse kui vee-et-
tevõtte esindaja, tema enda soovil AS Valga 

algus eelmises OT

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

MTÜ Aakre külaselts kutsub:

17. veebruaril 

Aakre küla vastlapäev 

Vingimäel.

Koguneme rahvamaja juures kell 17.45.

Soovi korral kaasa piknikukorv!
Külaseltsi poolt soe jook ja moosisai!

Projekti rahastab siseministeerium kohaliku 
omaalgatuse programmi vahenditest.

Avatud uste päevad 
Puka Keskkooli jõusaalis!

On saabumas kevad ja kõik me mõtleme 
kevadistele töödele, oma 

väljanägemisele ja tervisele. 
Meil on suurepärased võimalused seda 
kõike parendada tehes kergeid ja raske-
maid jõuharjutusi jõusaalis treeneri kaa-
sabil. Suureneb lihasjõud, vigastuste risk 
väheneb, paranevad vererõhu stabiilsus, 
luude tihedus, keha väline profiil, vähe-
neb keha rasva hulk, suureneb liigeste 
stabiilsus. Ja see on alles kõige algus. 
Selleks, et tunneksite oma tervisest täit 
rõõmu, on Puka Jõusaalis Avatud Uste 
Päevad alates 13.-28. veebruarini ning 

nagu ikka E, K, R. 

Juhendab Aili Popp. 
Ja kõige lõpuks – “kirss” on see, et see 

on teile sellel perioodil tasuta!
Innukat tervislikku tegevust ja 

kohtumiseni jõusaalis.

Marika Uibo

VASTLAPÄEV Pukas 
17. veebruaril 

17.00 vastlaliug Haiglamäel (oma sõiduvahend kaasa!)

18.00 Soojendame end tee ja kringliga Rahvamajas 
ning seejärel 

pakuvad mängulusti LAUATENNIS ja KOROONA.

jätkub järgmises OT

27. veebruaril  toimuvad Riidajas 
Võrtsjärve talimängud lastele kuuel spordialal. 

Oodatud on Põdrala, Puka, Rõngu, Rannu, Tarvastu, 
Kolga-Jaani ja Viljandi valla koolide esindused.

Puka rahvamajas
23. veebruaril kell 17.00

Vabariigi aastapäeva
KONTSERT-AKTUS
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Sangaste Seltsimajas 
18. veebruar Doonoripäev 9.30-11.30

koolis

Sangaste Vallavolikogus

05.02.2015
n Kinnitati Sangaste Lasteaed Kratila ja Keeni Põhikooli 

ümberkorraldamise tegevuskava.
n		 Moodustati Riigikogu valimiseks jaoskonnakomisjon ja 

nimetati komisjoni liikmeteks Rein Areng, Kairi Gross, Toomas 

Kuus, Aivar Oja, Monika Otrokova, Janno Sepp (komisjoni 

esimees) ja Tiiu Treimuth ning asendusliikmeteks Kajar Lepik ja 

Priit Areng.
n		 Koormati Sangaste alevikus asuv 72 Sangaste-Tõlliste tee T1 

kinnistu isikliku kasutusõigusega Elektrilevi OÜ kasuks.

Võeti aktsiaseltsilt SEB Pank kuni 32 000 euro suuruse laenuli-

miidiga arvelduslaen.
n		 Toimus 2015. aasta Sangaste vallaeelarve lugemine.

Sangaste Vallavalitsuses

n Väljastati projekteerimistingimused osaühingule Sanlind 

Lauküla külas asuval Puidu kinnistul loomakasvatushoone ehi-

tusprojekti koostamiseks, osaühingule Sanlind Tiidu külas asuval 

Kolmi kinnistul loomakasvatushoonete ja kuivati ehitusprojekti 

koostamiseks, Madis Kirsimäele Tiidu külas asuval Lauda kin-

nistul sõnnikuhoidla ehitusprojekti koostamiseks, LEONHARD 

WEISS ENERGY ASile Pringi külas komplektalajaamade ja maa-

kaabelliinide ehitusprojekti koostamiseks ning Rein Männistele 

Lossiküla külas asuval Mesilase kinnistul abihoone ja tehnovarus-

tuse ehitusprojekti koostamiseks.
n Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Keeni külas Künnapuu 

kinnistu - Vaalu külas Lombi kinnistu lõigul elektri maakaabelliini, 

mastalajaama, jaotuskilbi ja liitumiskilpide ehitamiseks, Elektrilevi 

OÜle Mäeküla külas Rehepapi kinnistu – Mihkli 2 kinnistu lõigul 

elektri maakaabelliini, mastalajaama ja liitumiskilpide ehitamiseks, 

Elektrilevi OÜle Restu külas Tsäni kinnistu - Linaski kinnistu lõigul 

elektri maakaabelliini, jaotuskilbi ja liitumiskilbi ehitamiseks, Elek-

trilevi OÜle Lauküla külas Tuisu kinnistu – Restu külas Vahemetsa 

kinnistu lõigul elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi ehitamiseks, 

Elektrilevi OÜle Pringi külas Liiva kinnistu – Tammemäe kinnis-

tu lõigul komplektalajaama, elektri maakaabelliini ja liitumiskilpi-

de ehitamiseks, osaühingule Sanlind Lauküla külas asuval Puidu 

kinnistul kanala püstitamiseks, osaühingule Sanlind Tiidu külas 

asuval Kolmi kinnistul kanala püstitamiseks, osaühingule Sanlind 

Tiidu külas asuval Kolmi kinnistul teraviljakuivati püstitamiseks 

ning osaühingule Sanlind Tiidu külas asuval Kolmi kinnistul 

kanala püstitamiseks.
n Anti 2015. aastaks maamaksuvabastus ühele isikule summas 

10 eurot.
n Anti Sangaste alevikus Valga mnt 9 asuv ehitis otsustuskorras 

mittetulundusühingu Kodukant Sangaste kasutusse.
n Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n Tunnistati kehtetuks ühe isiku korraldatud jäätmeveoga liitu-

misest vabastamine.
n Nõustuti Tiidu külas asuva Sireli katastriüksuse jagamise-

ga kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Sireli ja Sinimäe ning 

Mäeküla külas asuva Vaikna katastriüksuse jagamisega kaheks 

eraldi katastriüksuseks nimedega Vaikna ja Vaiknametsa.
n Määrati jaanuarikuu vajaduspõhine peretoetus seitsmele 

isikule kogusummas 585 eurot.
n Määrati veebruarikuu vajaduspõhine peretoetus üheksa-

le isikule kogusummas 765 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku 

avaldus.
n Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus kolmeteistkümne-

le isikule kogusummas 1470,13 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 

summas 15 eurot. Rahuldamata jäeti ühe isiku avaldus.
n Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused neljateistkümnele isikule kogusummas 227,96 

eurot.
n Määrati ühekordne sotsiaaltoetus koolitoidu kulude katmi-

seks kolmekümne kuuele õpilasele ja lasteaiakulude katmiseks 

ühele isikule.
n Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 32 

eurot.
n Määrati sünnitoetused kahele isikule kogusummas 320 eurot.
n Määrati koduteenused ühele isikule.
n Määrati hooldaja ühele puudega isikule.
n Määrati puudega isiku hooldamise eest hooldajatoetus ühele 

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

Riigikogu valimised 
Sangaste vallas
Riigikogu valimiseks on Sangaste valla haldusterritooriumil moo-
dustatud valimisjaoskond nr 1 hääletamisruumi asukohaga Sangas-
te vallamajas (aadress Valga mnt 7, Sangaste alevik, Sangaste vald, 
67013).

23.– 25. veebruaril kell 12.00-20.00 toimub eelhääletamine elu-
kohajärgses valimisjaoskonnas. Samas saavad eelhääletada valijad 
väljaspool oma elukohajärgset valimisjaoskonda ja valijad, kelle 
elukoha andmed on rahvastikuregistrisse kantud Sangaste valla täp-
susega. Hääletamine valija asukohas ja ööpäevases hoolekandeasu-
tuses korraldatakse ajavahemikus kell 9.00-20.00.

Valimispäeval, 1. märtsil toimub hääletamine kell 9.00-20.00. 
Toimub ka kodus hääletamine.

Hääletamiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument.

MTÜ Eesti Omastehooldus korraldab koostöös Pärnu Kutsehari-
duskeskusega 
hooldajatele koolituse Pärnu linnas 6.-8. märts ja 24.-26. aprill 
(reede lõunast kella 12-st kuni pühapäeval kella 16ni). 

Koolitusel leiavad käsitlemist järgmised teemad: 
tervislik toitumine, õige rüht, sotsiaalnõustamine, ergonoomi-
ka (voodihaige hooldusvõtted, mis säästavad hooldaja tervist), 
tööstress ja selle vältimine. 

Ühingu liikmetele on hind 1 koolitustsükli eest 45 eurot (naised) 
või 35 eurot (mehed) ning hooldajatele, kes pole ühingu liikmed 
vastavalt 55 ja 45 eurot. Hind sisaldab ka majutust ja lõunasööki. 
Koolituse lõpus saab vastava tunnistuse kutsekoolilt.  

Asjast huvitatutel palume võtta ühendust sotsiaaltöötaja Pille 
Sikuga hiljemalt esmaspäeva, 16. veebr. õhtuks telefonil 52 47 930. 

M eie Riik on kasvanud 
koos meiega. Tema 
on parasjagu just seda 

nägu, nagu me ise läbilõikes oleme. 
Ta on kooslus meist endist ja segu 
meie arusaamadest omast Riigist. 

Meie Oma Riik on ajas vastu 
pidanud idee. Teda on meilt kord 
ära võetud ja siis oleme Ta jälle 
tagasi saanud. Meie jaoks on 
meie rahva edasikestmiseks parim 
võimalus omariiklus. Selleks, et 
tulevik tuleks parimal võimali-
kul moel Riigile ja meile, on vaja 
julgust Temasse uskuda ja tahet 
loota. Ka ohverdada on aeg-ajalt 
vaja. Nii, nagu ohverdasid meie 
esiisad lahinguväljadel enne ja nii, 
nagu peame selleks valmis olema 
ka praegu. Mitte et nii peaks tin-
gimata juhtuma, aga valmisolek 
halvimaks on alati parim põhjus, 
et soovimatu ei juhtuks. Iga kiskja 
austab kihvu ja hambaid ka väikse-

ma looma suus, kui on selgelt aru-
saadav, et neid vajadusel ka kasu-
tatakse. Mugavam on siis otsida 
mugavamat saaki. Talle moodi 
määgimine äratab pigem murd-
jainstinkti ja nii siis ka läheb.

Euroopa on takerdunud tarbi-
mismaailma vatti. Kaitsetahe, ene-
sekaitse võimekus ja oskus on lan-
genud madalale tasemele. Mugav 
pettus peas, et keegi teine kusagil 
kaugel jääbki kaitsma ta pangaga 
kahasse kodu, sotsiaalselt turva-
tud elu ning maksab ka lõpuks ta 
100aastased võlad, uinutab. Siin 
idapool on ajalugu lähemal ja 
mälestused värskemad. 

See on meie eelis ja samas ka 
kohustus äratuskell roosas turva 
petu-udus elavale Pierrele ja 
Fritzule kohale viia. Et ka tema 
peab silmad tõsielu ees avama ja 
oma kodu ning ühise Euroopa 
kodu kaitseks rohkem tegema. 

Telekat vaadates kaasa elades 
ja arvutimänguga hullates sõdu 
ei võida. Kui oht ukse ees, aitab 
ikka valmisolek ja reaalne kait-
setahe. Muidu on hübriidsõdu-
rid varsti õuel. Ühed neist toovad 
oma lõunamaa issanda ja teised 
toovad uue rohelise isanda. Et siis 
Prantsuse punaveini ja Saksa sea-
liha-wursti võib niimoodi varsti 
era muuseumis näha, kui sealgi. 
Ehk siis see rahvas, kes oma sõja-
väge toita ei taha, maksab varsti 
mõne teise sõjaväe topelt-lõunaid. 
Liigsel mugavusel on lõpuks alati 
kõrge hind.

Meie Riik on meie endi teha. 
Seega ajagem endast välja see tar-
bimismaailma ideetus ja valekirg. 
Täitkem oma Riik usu, lootuse ja 
armastusega ilma võltshäbita! 

Kogu Euroopa peab seda 
suutma  teha, sest muidu täidetak-
se see ise mujalt tulnud rahvaga 
ja võõraste ideedega. Kõrge 
elustandardi ihalemise asemel 
peab tulema kõrge elukvaliteet. 
Rohkem julgust, ideelist tulevi-

kunägemust ja vähem lömitamist 
häiriva ees saab liita Euroopa. 
Kuldvasika jätkuv kummardamine 
ning piirideta tolerants viib tasahil-
ju oma asualade käest andmiseni 
ja riikide hukuni.

Meie Vabariik aga peab oma 
sünnipäeva! Olgem siis uhked, 
et Ta meil on ja tehkem kõik, et 
ka nii jääks. Hea elu on julgete ja 
uhkete päralt, mitte selle tuleviku 
arvelt laenajate päralt! Hoidkem 
ka oma Riigis lollust maadligi 
ning tundkem rohkem tarkust ära. 
Rumalus ongi Eesti suurim turva-
risk.  

Tõstkem siis see pisike pits seda-
samust või miskit muud Meie Riigi 
terviseks ja rahva hüvanguks! Et 
meil kõigil siin kodus ja mujalgi 
võõral maal olijatel kaasamaalas-
tel hing rõõmuga täituks ning ihu 
kodumaa toitu naudiks!

Sünnipäevaks Meile ja Me Riigile!

vallavanem kaido taMbErG

Riigiga ja Riigile

Jõulutunneli toetusest 

Palun peredel, kes on huvitatud 2014. a Jõulutunneli saates kogutud 
raha kasutamisest, esitada oma taotlus Sangaste Vallavalitsuse-
le hiljemalt 20. veebruariks 2015. a. Avalduse blanketi saate Eesti 
Lastekaitse Liidu koduleheküljelt või Sangaste vallamajast. 

Nagu mäletate, koguti eelmisel aastal raha puudustkannatavates 
peredes kasvavate laste huvitegevuse toetuseks. Toetus jagatakse läbi 
linna- ja vallavalitsuste peredele, kes on vastava taotluse esitanud. 
Taotluse võivad esitada lasterikkad pered, üksikvanemaga pered, 
eestkostepered või ka lihtsalt majanduslikesse raskustesse sattunud 
pered, kelle lapsed juba tegelevad või tahaks hakata tegelema huvi-
tegevusega, kuid kel on raskusi ringide eest tasumisega, trennivahen-
dite, muusikariistade või töövahendite soetamisega vms. 

Sangaste Vallavalitsus koondab kõik avaldused kokku ja saadab 
need märtsi alguses Tallinnasse. Vastuse avalduse suhtes võib saada 
ehk mais ning aega raha kasutamiseks on kuni november 2015. a. 

sotsiaaltöö spetsialist pillE sikk

 SÜNNID
Miia Liisi Kängsepp             4. veebruaril
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Tõstame keskmise pensioni 
560 euroni. Tagame keskmise 

pensioni tulumaksuvabastuse. 
Soodustame eakate tööhõives 

osalemist, selleks langetame 
nende eest makstavat 

sotsiaalmaksu. Tõstame 
pensionäride proteesihüvitise 

350 euroni kolme aasta kohta ja 
toetame ka tööealiste inimeste 

hambaravi. Vananeme väärikalt!

KANDIDAAT NR 934

Väärikate eest!
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 VALIMISREKLAAM

Regionaalpoliitika ja transport
Järgmisel neljal aastal on oluline keskenduda Eesti kui terviku 
edendamisele. Regionaalpoliitika peab olema valdkondadeülene 
ning selle elluviimisel tuleb arvestada kohalike eripäradega. Elu- ja 
majanduskeskkond peab võimaldama elamist ja töötamist igal pool. 
Inimesed peavad saama sujuvalt liikuda töö- ja elukoha ning keskus-
te vahel. 

Tänaseks oleme saavutanud Valgamaa, sh Otepää piirkonna ini-
meste liikumisvõimaluste avardumise - kahe reisirongi asemel käib 
Tallinna ja Valga vahel kolm mugavat ja kiiret rongi. Sangaste, Puka 
ja Palupera jaamadest saab otse sõita Tartusse, Tallinnasse või Riiga. 
Järgmise sammuna tuleb muuta lihtsamaks kohalikesse jaamades-
se pääsemine. Kas kohaliku bussiliini abiga või muul moel – me 
töötame selle kallal juba praegu, et uues valitsuses tegutsedes saaksi-
me pakkuda reaalseid lahendusi.

Haridus ja lastetoetus
Olen pidevalt toetanud investeeringute jõudmist Kagu-Eestisse ning 
seisnud selle eest, et põhiharidust peab olema võimalik omandada 

Rein Randver: Otepääl ja kogu Valgamaal peab olema hea elada! 
Valga Maavanem 1993-2003; Riigikogu liige, sotsiaaldemokraat

Valimistel on igal 
häälel jõud!
alo HEinsalu,
vabariigi valimiskomisjoni esimees

kodukoha lähedal. Selleks tuleb jätkata õpetajate palga tõstmist ning 
võrdsustada lasteaiaõpetajate palgamäär õpetaja palga alammääraga. 

Lastetoetuste tõus peab samuti jätkuma. Seisan selle eest, et toetus 
esimese ja teise lapse puhul tõuseks 75 euroni. Kolme ja enamat last 
kasvatavale perekonnale lisanduks 200 eurot kuus. Lisaks saaksid 
lapsed huvitegevuseks 25 eurot kuus – iga laps! 

Sõltumata inimeste majanduslikest võimalustest ja elukohast, peab 
neil olema juurdepääs kõigile sportimisvõimalustele. Näiteks on sot-
siaaldemokraatide juhitud Tõlliste vallas kooli jõusaal kahel õhtul 
nädalas avatud tasuta kõigile soovijatele. Sarnaselt saab see toimima 
igal pool.

Töökohad
Kui soovime, et Eesti riigina säiliks, on meie kohus hoolitseda ela-
misvõimaluste eest ka keskustest kaugemal, kus vahemaad on suu-
remad ja elamine seetõttu kallim. Eesti peamiseks väljakutseks on 
elanikkonna lahkumise peatamine ja noortele tulevikuperspektiivi 
pakkumine. Olulisemad tegevused selle eesmärgi saavutamiseks on 
töökohtade loomine, sh näiteks valitsusasutuste sihipärane piirkonda 
toomine, aga ka ettevõtluskeskkonna ja haridusasutuste arendamine.

Meie, sotsiaaldemokraadid, pingutame selle nimel, et vaadata üle 
maksusüsteem ja riiklikud toetused, mis siiani löövad ühe vitsaga nii 
linna- kui ka maainimesi. Peame jõudma selleni, et elule maapiirkon-
nas ja väikelinnades annaksid tuge uut tüüpi töökohad. Valitsusse 
saades loome lisavõimalusi väikeettevõtete ja FIE-de konkurentsivõi-
me tõstmiseks, kõrvaldades nende tegevuselt õiguslikud kitsaskohad.

Ülaltoodu on vaid väikene ülevaade planeeritavatest tegevustest, 
kuid reaalseks saavad need siis, kui meile volitused annate ja valimis-
tel meie poolt hääletate.

Meie mees meie huvide eest!

Rein Randver, SDE     kandidaat nr 933

Algus 23.01.2015 Otepää Teatajas

1. Regionaalne areng on Eesti riigi prioriteet nr 1!
2. Regionaalarengu edendamiseks:
 a. toetame töökohtade loomist keskustest väljaspool, sh ka    
  riigiametite keskustest välja toomisega.
 b. toetame kodulähedase hariduse andmist ja õpetajatöö    
  väärtustamist, sh nii õpetajate kui lasteajakasvatajate palgatõusuga;
 c. vajadusel muudame maksusüsteemi selliselt, et see toetab    
  töötamist ja ettevõtlust väljaspool keskusi.
3. seisame inimväärse lapsepõlve ja vanaduspäevade eest, seda nii    
 lastetoetuste järjekindla tõusu kui ka vanaduspensioni kasvatamisega.

Rein Randveri lihtne valimisplatvorm:

Märtsikuu esimesel pühapäeval valitakse Eestile 
XIII Riigikogu. Taasiseseisvuse järgsel ajal on see 
rahval juba 20 kord kas üldvalimiste (Riigikogu, 
Euroopa Parlament, kohalikud volikogud) või rah-
vahääletuse raames otsuseid langetada.

Kuigi järjekordsete valimiste eel valimisreeg-
lites suuri muudatusi ei ole toimunud, tooksin 
siiski mõned juhised, mida peaks valija teadma 
ja tähele panema. 

Valimistulemuse selgitamiseks on Eesti jaotatud 
12 valimisringkonnaks. Valija saab hääletada ainult 
oma ringkonna ühe kandidaadi poolt. Valimisring-
kond sõltub valija elukoha aadressist rahvastikure-
gistris. Igale valijale saadeti hiljemalt 9. veebruariks 
kas elektrooniliselt või paberkujul valijakaart, mis 
teavitab, millise valimisringkonna kandidaatide 
poolt ning kus ja millal ta hääletada saab.

Neile, kes aga siiski valimiste pühapäeval jaos-
konda minna ei saa, on pakkuda mitmeid teisi 
võimalusi oma eelistuse väljendamiseks. Kümme 
päeva enne valmispäeva ehk 19. veebruarist algab 
elektrooniline hääletamine, mis kestab 25. veeb-
ruarini. Samal ajal saab juba oma hääle anda ka 
jaoskondades – 19.-22. veebr. toimub hääletamine 
maakonnakeskustes ning 23.-25. veebruarini on 
avatud kõik jaoskonnad. Nendel päevadel viiakse 
läbi ka hääletamine haiglates ja hoolekodudes, sa-
muti kaitseväeüksustes. Eelhääletamise perioodil 
saab hääle anda ka väljaspool oma alalist elukohta. 
Valimispäeval, 1. märtsil saab hääletada vaid oma 
jaoskonnas ning hääletamiskasti tellida ka koju. 

Mis aga juhtub valija poolt antud häälega? Riigi-
kogu valitakse proportsionaalse valimissüsteemi 
alusel. Selle eesmärk on tagada, et erakondade 
nimekirjad saaksid üle Eesti valijate poolt antud 
häälte arvuga võrreldes ligilähedaselt sama arvu 
kohti ka parlamendis. Hääletades konkreetse 
kandidaadi poolt annab valija hääle ka erakonna-

S otsiaaldemokraadid on valitsuses olnud alla aasta ja juba selle 
lühikese ajaga on vastu võetud mitmeid olulisi otsuseid ning 
astutud samme ühiskonna vaesuse vähendamiseks. Sotsiaal-

demokraatidest ministrite eestvedamisel oleme muutnud Eesti hoo-
livamaks, suurendanud inimeste turvatunnet ja sissetulekuid. Kuid 
teha on veel palju. Sellepärast palume Sinu toetust, et järgmised neli 
aastat oleks Eestil sotsiaaldemokraatide juhitav valitsus. Loodan, et 
möödunud napi 11 kuuga kordasaadetu on Sulle parimaks kinnituseks 
- mida lubame, seda ka teeme.

le, mille nimekirjas ta kandideerib. Samas tuleb 
arvestada, et enamik kohti Riigikogus (viimastel 
valimistel 82 kohta 101st) jaotatakse kandidaadi 
isiklikust edukusest lähtuvalt. Siin ei ole määrav 
kandidaadi koht nimekirjas, vaid nad reastatakse 
ümber sõltuvalt valija poolt antud toetusest. 

Viimane osa kohtadest (viimastel valimistel 19 
kohta 101st) läheb jaotamisele nn parteinimekir-
jade alusel. Ka siin on valituks osutumisel piirang 

– kandidaat peab mandaadi saamiseks koguma 
piisava arvu hääli (viimastel valimistel sõltuvalt rin-
gkonna suurusest 234–324 häält). Üksikkandidaat 
võistleb koha eest Riigikogus vaid oma ringkon-
nas. Selleks peab ta koguma nn kvoodi jagu hääli 
(viimastel valimistel sõltuvalt ringkonna suurusest 
6461–4670 häält). Häälte ülekandmist ühelt kan-
didaadilt teisele Eesti valimissüsteem ei tunne.  

Palju on tuntud huvi ka selle vastu, mis saab 

siis, kui enim hääli kogunud kandidaat loobub 
oma kohast – kas siis lähevad hääled kaotsi? Lü-
hike vastus on, et ei lähe, sest sellisel juhul tuleb 
Riigikokku sama erakonna asendusliige. Riigikogu 
koosseisu selgitamisel on oluline iga hääl. 

Need, kes valimistel ei osale, delegeerivad õigu-
se määrata riigi asjade üle otsustamine järgmiseks 
neljaks aastaks neile, kes seda teevad. Valimistel 
on igal häälel jõud!
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Avaldan kaastunnet Salmele 
perega

ARVO TEEMANT
kaostuse puhul.

Perekond Nigula

Päev jõudis õhtusse...

VIRVE LOOD

Mälestame ristitütart ja 
avaldame kaastunnet omastele.

Evi ja Elmo

Südamlik kaastunne Koidulale 
perega õe 

VIRVE LOODI

kaotuse puhul.

Otepää Kopli 12 elanikud.

Laupäeval, 7. veebr., leitud Otepää 
Külastuskeskuse juurest mobiil-
telefon. Kätte saab Otepää Turis-
miinfokeskusest. Tel. 766 1200

Soovin rentida garaaži Otepääl, 
pakkumised teha tel 54551840.

Müüa metsakuiva kuuske ja mär-
ga leppa koos veoga (30-50cm) 
5056867

Müüa küttepuid. Tel. 5399 8661

Soovin rentida garaaži Otepääl, 
pakkumised teha tel 54551840.

Ostan garaaži Otepääl või linna 
lähedal. Sobib ka ilma elektrita. 
5801 5208

Müüa küttepuid: lepp, kask, se-
gapuu (kuiv, märg). Tel.5260859

Teostame ÜLDEHITUSTÖID. 
55514574

Välja üürida kolmetoaline kesk-
küttega korter Otepääl (Kopli tn.)
mob. 5377 0676

Müüa küttepuid. Tel 5093 453

Noor pere soovib üürida 2-3toa- 
lise korteri Otepää linnas. 
53226199

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Müüa vanaaegseid, kasutatud 
(50-100a) malmkaminaid Nor-
rast, 200-450e. www.nagi.ee/
photos/priitsamuel. Tartus 
51914845

Raamatupidamisteenus ja 
aastaaruanded väikeettevõte-
tele, FIE-dele ja MTÜ-dele. 
Kontakt: rentaablus@gmail.com, 
tel 5129340.

Kolmel päeval nädalas vaja tran-
sportida eakas Puka vallast Tartu 
ja 4 tunni pärast tagasi. Tasusta-
me. inge.dubin@gmail.com

Koos me käinud lapsepõlveradu,
õnne juurde otsisime teed...

Mälestame kallist Kondi 
talutütart

VIRVE LOODI
08.12.1945 - 01.02.2015

Siiras kaastunne omastele armsa 
ema, vanaema, õe kaotuse puhul.

Mälestavad Kortina talulapsed 
Tiiu, Evi, Mall peredega.

Mälestame endist töökaaslast

RENATE-KRISTIINA 
RAUDSEPA

Siiras kaastunne omastele.

Milvi

RENATE-KRISTIINA RAUDSEP 
24.04.1945 - 21.01.2015

Aeg ilusad hetked meelde jätab...

RENATE-KRISTIINA 
RAUDSEP

Südamlik kaastunne Tiiale ja 
Teedule peredega kalli ema, 

vanaema kaotuse puhul.

Henno Veski perega

Mälestame endist töökaaslast ja 
avaldame kaastunnet omastele 

kalli

RENATE-KRISTIINA 
RAUDSEPA
kaotuse puhul.

Endise töökaaslased ”Sangarist”.

Mälestame 
ja südamlik kaastunne Salmele 

perega kalli

ARVO TEEMANTI
kaotuse puhul.

Tõnu Susi perega

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

Avaldame kaastunnet 
Koidulale, Raivole ja Andrusele 

kalli õe ja ema

VIRVE LOODI
kaotuse puhul.

Perekond Lehtmaa

Südamlik kaastunne Salmele 
abikaasa ja laste peredele isa, 

vanaisa, vanavanaisa

ARVO TEEMANTI
kaotuse puhul.

Malle ja Heldur

Aeg leina ja mure kord kergemaks 
muudab, kuid mälestust emast 

aeg võtta ei suuda.

Mälestame 

RENATE RAUDSEPA

Sügav kaastunne Tiia ja Teedu 
peredele.

Kaastöötajad I silmkoest

AINO TÕLD

Mälestame sõbralikku naabrit ja 
avaldame kaastunnet poegadele 
perega ema, ämma ja vanaema 

kaotuse puhul.

Virve perega

Südamlik kaastunne Ülle Tõlla 
perele kalli

AINO TÕLLA

kaotuse puhul.

Jana, Marie, Silvi, Viive, Veera

Mälestame sõbralikku 
majanaabrit 

ASTA LAANEMAAD
ja tunneme südamest kaasa 

õele Ainole.
Piiri tn. 6 ja Õuna 11 elanikud.

Südamlik kaastunne omastele 
kalli õe, ema ja vanaema 

VIRVE LOODI

kaotuse puhul.

Ellen ja Peeter

SPAA ERIPAKKUMISED!
 

Valik mõnusaid protseduure -40 %.    
    
            tavahind 

Infrapunasaun 20 min 2,40 4.-
Soe savipadi 20 min 4,20  7.-
Kõrgsooturba soojendus 20 min 4,20  7.-
Soolakamber 30 min 4,80  8.-
Parafiinihoolitsus  
kätele või jalgadele 15 min 6.-  10.-
Massaaživann  
erinevate ekstraktidega 15 min 6.-  10.-
Osaline massaaž 20 min 8,40 14.-
Klassikaline maniküür 60 min 15.- 25.-
Klassikaline pediküür 60 min 20.- 34.-
India peamassaaž 45 min 18.- 30.-
Parafango ala- või ülakehale 60 min 18.- 30.-
Kooriv hoolitsus  
Surnumere sooladega 60 min 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!

Puka 
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

I kvartalis
13. veebruaril
13. märtsil

Bussist saate nõu pangateenuste kohta, tellida ja kätte 
pangakaardi, makseautomaadist oma kontole sularaha 
kanda ja välja võtta, teha arvuti abil makseid, avada 
hoiuseid ja sõlmida muid lepinguid.

Tutvuge Pangabussi sõiduplaani ning finantsteenuste 
tingimustega aadressil www.swedbank.ee. Lisainfot 
Pangabussi teenuste, kellaaegade ja peatuste kohta 
saate 24h telefonilt 6 310 310.

Pangabussi peatused:

Rõngu 
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Sangaste 
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kell 13.00–16.30

I kvartalis
17. veebruaril
3. ja 17. märtsil

I kvartalis
16. ja 23. veebruaril
2., 9., 16. ja 23. märtsil

Otepää 

Külastuskeskuse ees

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!

KU U LU T U S E D

Mälestuste päiksekiiri 
aeg ei kustuta...

EDGAR SARV
20.11.1935 - 01.05.2010

mälestavad 80. sünniaastapäeval 
lesk ja pojad peredega.

Minnes võtab ta tule
ja süütab taevasse tähe...

RENATE-KRISTIINA 
RAUDSEP

Mälestame kauaegset naabrit. 
Avaldame sügavat kaastunnet 

Teedule ja Tiiale peredega.

Annely, Jan-Ander, Jaan, Ilmi

Aeg võib tasandada kõike...
Võtta mälestust ei saa...

Südamlik kaastunne Meelisele 
kalli ema

VALVE KARJUSE
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää E-Ehitus-
keskusest, Otepää Konsumist ja 

Otepää Kaubakeskuse II korruselt.

Õigusbüroo

Otepääl
Lipuväljak 13

kab. 321

Nõustamine, 
dokumendid, 
esindamine.

Tel. 5050 126

Edgari poest võimalik osta 
kaasa oma köögis 
valmistatud kuumtoitu.
Jätkuvalt müügil argipäeviti 
14.30 kuum sink.
TULE TUTVUMA!

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

Müün 3 m küttepuid. Tel. 50 56 829

KADUNUD KOER

Novembrist on kadunud Rannu vallast lü-
hikese karvaga punakaspruun segavereline 
suuremat kasvu kolme-aastane isane koer. 
(Meenutab pruuni belgia lambakoera).

Kikkis kõrvade ümbrus ja saba musta pea-
liskarvaga, kaela ümber mustjas krae, SELG PRUUN. Põsed, kulmude 
ümbrus ja rind heledam pruun, rinnal väike valge täpp. 

Koeral on kaelas sinine nailonist rihm väikese metallplaadiga. Koer 
on energiline, inimestega väga sõbralik. Reageerib nimele Bruno.

Koer liigub siiani ringi ja otsib koduteed, sellepärast on ka raske 
koera leida. Viimati on nähtud liikumas Otepää ligidal. 
Igasugune info on oodatud telefonil 53 402292.

Ökoteh OÜ ostab 
metsa- ja põllumaad. 

Ostame raieõigust ning 
teostame raietöid.

Tel + 372 50 56829 Olev
olev@okoteh.ee
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•	 Arvesta	 starti	 sõites,	 et	 samal	 ajal	 liiguvad	
Otepää suunas tuhanded autod. Seega varu piis-
avalt aega starti jõudmiseks (ole kohal vähemalt 1 
h 30 min enne starti).
•	 Kolonnis	sõites	väldi	põhjendamatuid	möö-
dasõite, sest ühtlaselt liikudes jõuavad kõik kiire-
mini ja ohutumalt kohale.
•	 Kui	 tunned	 ennast	 talvistel	 teeoludel	 eba-
kindlalt, siis kaalu võimalust ise mitte rooli asuda 
vaid proovi leida koht sõprade autos või kasuta 

ühistransporti.
•	 Pärast	 starti	Otepääl	on	võimalik	TP-desse	
suunduda üle fooriga ristmiku või mööda Valga 
mnt-d (pärast suusatajate teeületamist, alates 
9.30) Restu suunas.
•	 Finišipaika	 saab	 mööda	 Otepää-Rõngu	
mnt-d või Otepää-Kintsli-Laguja-Elva kaudu.
•	 31	km	stardipaika	saab	Otepäält	vaid	fooriga	

ristmikult Pühajärve suunas mööda Pühajär-
ve-Puka maanteed Arulani ja Rõngu poolt tulles 
Palu-Arula teed mööda.
•	 Sangaste-Valga	suunalt	Arulasse	31km	starti	
suundudes väldi Pringi-Kuutsemäe ja Puka-Arula 
tee kasutamist maratonirajaga ristumise tõttu.
•	 31	km	tasuta	stardiparkla	asub	Arulas	Pringi	
tee ristis.

•	 Arula-Puka	mnt-l	on	Meegastemäel	rajaüle-
tuskoht suletud kell 10.30-14.00.
•	 Suusaraja	ja	maantee	ristumistel	kehtib	pea-
tumiskeeld vähemalt 50 m ulatuses mõlemal pool 
teed (lubatud peatumine ainult erilubadega sõidu-
kitel).
•	 TP-des	 või	 rajaületuskohas	 tuleb	 sõiduk	
parkida ettenähtud parklasse. Selle puudumisel 
on parkimine lubatud vaid tee ühes ääres.

43. Tartu Maratoni liiklusinfo


