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Nr 4 (398)
PALUPERA
vald

Kagu-Eestist pääses Riigikogusse
kümme inimest

R

iigikogu valimistel osales 577929
inimest 899793st hääleõiguslikust
kodanikust. Seega oli valimiste osalusprotsent 64,2.
Pühapäeval toimunud Riigikogu valimised võitis Reformierakond, kes saab 30
kohta ehk 3 vähem kui eelmises koosseisus. Keskerakonnale kuulub Riigikogus 27
kohta (+1 koht), Sotsiaaldemokraatlikule
Erakonnale 15 kohta (-4), Isamaa ja Res
Publica Liidule 14 kohta (-9). Uute tulijatena jõudsid Riigikogusse Eesti Vabaerakond
8 ja Eesti Konservatiivne Rahvaerakond 7
kohaga.
Erakond Eestimaa Rohelised, Rahva
Ühtsuse Erakond, Eesti Iseseisvuspartei,
üksikkandidaadid ja Eestimaa Ühendatud
Vasakpartei viieprotsendist valimiskünnist
ei ületanud ja Riigikogusse ei pääsenud.
Esialgsetel andmetel pääsesid valimisringkonnast nr 11 Riigikogusse:
Uno Kaskpeit ja Arno Sild (Eesti Konservatiivne Rahvaerakond),
Hanno Pevkur ja Liina Kersna (Eesti
Reformierakond),
Priit Sibul ja Maire Aunaste (Erakond
Isamaa ja Res Publica Liit)
Heimar Lenk ja Tarmo Tamm (Eesti
Keskerakond)
Ivari Padar ja Kalvi Kõva (Sotsiaaldemokraatlik Erakond)

PUKA
vald
OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

Maavanem tänas
Valga maakonna
edendajaid

Hääletamistulemused valimisringkonnas nr 11

		

(Valga-, Võru- ja Põlvamaa)

		

Hääli kokku 44561

Eesti Reformierakond				11 034
Sotsiaaldemokraatlik Erakond			
10 816
Eesti Keskerakond				
8 670
Erakond Isamaa ja Res Publica Liit		
5 637
Eesti Konservatiivne Rahvaerakond		
4 275
Eesti Vabaerakond				
3 234
Erakond Eestimaa Rohelised			
291
Rahva Ühtsuse Erakond				
280
Marek Ranne					
114
Eesti Iseseisvuspartei				
111
Tarmo Porroson				
59
Eestimaa Ühendatud Vasakpartei			
40

Meie piirkonnas said suurema toetuse :
Hanno Pevkur (Eesti Reformierakond) sai Palupera vallas 69, Puka
vallas 91, Otepää vallas 312 ja Sangaste
vallas 55 häält.
Heimar Lenk (Eesti Keskerakond)
– (54, 85, 170 ja 53).
Ivari Padar (Sotsiaaldemokraatlik
Erakond) – (49, 78, 206 ja 52).
Priit Sibul (Erakond Isamaa ja Res
Publica Liit) – (5, 21, 148 ja 45).
Kaul Nurm (Eesti Vabaerakond) –
(42, 29, 97 ja 34).
Uno Kaskpeit (Eesti Konservatiivne
Rahvaerakond) – (14, 18, 101 ja 28).
Kes tegelikult hakkavad Riigikogus
tööle, selgub siis, kui on moodustatud
valitsuskoalitsioon, ministrid paigas ja
Riigikogust loobujad oma sõna öelnud.

Otepääl toimunud vabariigi 97. aastapäeva
auks korraldatud kontsertaktusel tunnustas
maavanem Margus Lepik inimesi, kes on
andnud olulise panuse maakonna edendamisel.
Valgamaa teenetemärgi pälvis Keeni kooli
õpetaja Pilve Kängsepp (pildil).

Saunalised said ennast Euroopa saunamaratonil proovile panna
22. veebruaril toimus juba VI Euroopa
saunamaraton Otepääl. Saunamaratonile oli registreeritud 236 võistkonda,
sealhulgas 9 välisvõistkonda ja 30 naiste
võistkonda.
Stardis oli 195 võistkonda, osales
780 saunalist. Euroopa saunamaratonil osales sellel aastal välisvõistlejaid
Saksamaalt, Soomest, Indiast, Lätist,
Venemaalt. Võistlustules oli ka raadio
SkyPlusi võistkond, kes selgus raadiomängu tulemusena.
Kiireim võistkond läbis maratoni 3
tunni ja 20 minutiga. Esikoha sai võistkond „Väino“ ajaga 3,20, teise koha
võistkond „Reliikvia“ ajaga 3,24 ja kolmanda koha võistkond „Eesti Pagari
võrkpalliklubi“ ajaga 3,25.
Naistest olid parimad pikaajalised
võistlejad „Lämma naase“ (3,59), teine
„Saunamarid ja Lemps“ (4,02) ning
kolmas „Nipitirid“ (4,18). Parim välisvõistkond oli Lätist VetiLV ajaga 5.06.
Esikoha omanikud said OÜ Lemmikmees kümblustünni ja naiste
parimad OÜ Stylewoodi kümblustünni. Lisaks sellele panid auhinnad
välja Kakulaane Puhkemaja, Karupesa hotell, Andu Puhkekeskus, Bernhard SPA, Kunstimäe Puhkemaja, Mr
Jakobi restoran, TV Reporter, Mobiilne Peotünn ja OÜ Rendi mind.

Tänukirja said meie piirkonnaga seotud
inimestest: Aivar Nigol, Jaak Mae, Urmo
Aava, Tarmo Hõbe, Silver Kütt, Ain-Alar
Juhanson, Indrek Kelk, Margus Mäll, Pille
Pokk, Vahur Vuks, Maie Niit, Terje Korss,
Heikki Kadaja, Monika Otrokova, Sirje Ginter ja Merle Soonberg.
OT

Eesti lipu sünnipaigas Otepääl tähistati
vabariigi aastapäeva

Saunamaratonil tuli 4liikmelistel
võistkondadel läbida 20 erinevat sauna
kohta, 19 jääauku või kümblustünni ja
teisi atraktsioone. Otepää Keskväljakul olid maailma esimene täispuhutav
saun, tuletõrje suitsusaun, peotünn jt.
Saunamaratonlased valisid ka sellel
aastal oma lemmiksauna. Lemmiksauna tiitli said: I koht - Mr. Jakob, II koht
- Kunstimäe Puhkemaja, III koht - OÜ
Lemmikmees. Rahva lemmiksaunadele andis auhinnaks küttepuud Otepää

vald. Kõik osalenud saunad said mälestuseks saunamaratoni seinaplaadid.
„Rõõmu teevad saunamaratonile
tulnud inimesed, kes ikka ja alati üllatavad oma ülilahedate kostüümidega, vaimukuse ja elurõõmuga,“ sõnas
saunamaratoni peakorraldaja, Otepää
valla kultuurijuht Sirje Ginter. „Tänan
toetajaid ja vabatahtlike ning saunu,
kes panid välja kopsakaid auhindu.“
Saunamaratoni korraldas Otepää
Kultuurikeskus ja Otepää Vallavalitsus

koostöös Otepää piirkonna saunaomanike ja paljude vabatahtlike abistajatega. Toetas Otepää vald, Valgamaa
Omavalitsuste Liit, Kääriku Spordi- ja
Puhkekeskus, Kultuurkapitali Valgamaa ekspertgrupp ning kõik osalenud
saunad.
Kõiki tulemusi saab vaadata Otepää
valla kodulehel www.otepaa.ee.
Saunamaratoni korraldusmeeskond
tänab kõiki osalenud saunasid!
Monika Otrokova

23. veebruaril toimus Otepää Gümnaasiumis Eesti Vabariigi 97. aastapäevale pühendatud kontsert-aktus. Seal esinesid
Kadri Kipper (sopran, RO Estonia), Jassi
Zahharov (bariton RO Estonia) ja Tarmo
Eespere ( klaver, RO Estonia). Aastapäeva
kõne pidas Otepää vallavanem Kalev Laul.
Kontserdi korraldas Otepää Kultuurikeskus koostöös Otepää Gümnaasiumi
ja Otepää vallavalitsusega.
24. veebruaril, Eesti Vabariigi aastapäeval,
toimus Otepää Maarja kirikus kell 11.00 jumalateenistus, mille viis läbi EELK Otepää
Maarja koguduse vaimulik Marko Tiirmaa.
Hiljem asetati pärjad Otepää Vabadussambale Vabadussõjas hukkunute mälestuseks. Samba juures olid valves Otepää
kaitseliitlased.
MONIKA OTROKOVA

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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6. märts 2015

Peipsi pealinna juhtkond külastas
talvepealinna

AMETLIK INFO
n

19.02.2015
n

Nõustuti Sihtasutuse Otepää Turism (registri-

kood 90010232) ühinemisega Sihtasutusega Valgamaa
Arenguagentuur (registrikood 90001227) ja Sihtasutusega Tõrva-Helme Turism (registrikood 90007299), kusjuures ühendatavad sihtasutused on Sihtasutus Otepää
Turism ja Sihtasutus Tõrva-Helme Turism ning ühendav
sihtasutus on Sihtasutus Valgamaa Arenguagentuur.
Nõustuti Kastolatsi liivamaardla Liivaaugu liivakarjääri korrastamisega metsamaaks ja looduslikuks rohumaaks järgmistel tingimustel:
1.1 karjääri ala tuleb kujundada võimalikult looduslähedane, nõlvad lauged ja ohutud, et oleks välditud
varingud, lihked ja erosioon;
1.2 lammutada karjääri teenindamiseks rajatud ehitised.
n

Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandi-

daadiks: 1.1 Kristi Mitt; 1.2 Kristina Reigo; 1.3 Kersti
Tamm; 1.4 Mari Mõttus.
n

Otsustati maksta volikogu esimehele Jaanus Rai-

dalile ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2015. a
isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude
hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse
alusel Otepää valla 2015. aasta eelarves selleks ettenähtud eelarvevahendite piires arvestusega 0,20 eurot/km,

n

Mustvee linnavalitsuse ja linnavolikogu delegatsioon eesotsas linnavolikogu esinaise Riina Pajula ja linnapea Max Kauriga ning linnavalitsuse
liikme Kulno Pajulaga külastas 14.
jaanuaril Otepääd, kus kohtus Otepää
vallavolikogu esimehe Jaanus Raidaliga, vallavalitsuse juhi Kalev Lauliga
ning kommunikatsioonijuhi Monika
Otrokovaga.
“Peipsi pealinn Mustvee on kakskeelne, kolme kultuuri ja viienda kirikuga ning 500 aastase ajalooga kiirelt
arenev piirkond. Kerkinud on uued
sadamahooned, kerkib uus linnasild.
Otepää eeskujul kavatseme rohkem
panustada turismi arengule. Mustvee
keskväljakule peab tulema tärnihotell, kaasaegsed hostellid, kavas on ka
SPA. Loomulikult näeme, et lähitulevikus kurseeriks Eesti idamerel 40-50
kohaline reisilaev, et taastada laevaliiklus Eesti ja Venemaa vahel. Peame
meeles pidama, et Peipsi pealinna

n

n

sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel
arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335
eurot kuus.

Otepää Vallavalitsuses
16.02.2015
n

Kehtestati Tehase kinnistu katlamaja detailpla-

neering.
n

Väljastati Väino Põllumäele projekteerimistin-

gimused Nüpli külas Ingermanni maaüksusel lauda
rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati ASile Eesti Telekom kasutusluba Püha-

järve külas asuva ELA078 Pühajärve juurdepääsuvõrgu
(ehitisregistri kood 220719574) kasutuselevõtuks.
n

n

kindlustatud isikuga.
n

64 eurot.

Määrati andeka noore kultuuripärli toetus

summas 40 eurot Otepää Muusikakooli õpilasele
Kerttu-Liis Levinile Liivimaa Noorteorkestri koosseisus 15. märtsil 2015. a Valka Kultuurikeskuses
toimuval kontserdil ja 4. juunil 2015. a Valga-Valka
linnapäevadel toimuval kontserdil osalemiseks.
n

Määrati andeka noore kultuuripärli toetus

summas 700 eurot mittetulundusühingu PIL-

kaldalt hakkab mitte ainult Eesti,
vaid ka kogu Euroopa Liit,“ tõdes
Peipsi pealinna juhtkond kohtumisel Otepää kolleegidega.
„Väga meeldiv oli võõrustada
Mustvee – Peipsi pealinna delegatsiooni. Mustvee võiks rohkem
ära kasutada oma turismipotentsiaali – nii talvel kui ka suvel saab
seal tegeleda kalastamisega, suvel

on lisaks sellele võimalik nautida
Peipsi järve kuurordimõnusid.
On ju Peipsi pigem mere moodi,“
tõdes volikogu esimees Jaanus
Raidal. „Kindlasti võtame kutse
vastu ja külastame Mustveed, et
lähemalt tutvuda sealsete võimalustega.“

LIPUU laste rahvamuusikaorkestri Mõmmid
liikmete – Andre Kukk, Meriliis Kukk, Änni
Perv, Roobert Poska, Hanno Henri Reidolf,
Heidi Soonberg, Karl August Soonberg ja
Gabriel Õun – osalemiseks rahvamuusikaorkestri

Karupojad

koosseisus

rahvusvahelisel

rahvakunstifestivalil 52. Europeade Rootsi Kuningriigis Helsingborgis ajavahemikul 4.–11. august
2015. a.

Monika Otrokova

n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist

100 eurot eelarvereale „Toetused kultuuriorganisatsioonidele ja seltsidele“ Loore Alla lauluvõistlusel

Kohus ei rahuldanud maavanema protesti

Laulukarussell 2015 osalemise kulude katmiseks.

Tartu halduskohtus otsustas jätta
rahuldamata Valga maavanema protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014
otsuse nr 1-4-38 „Vallavanema
umbusaldamine“ tühistamiseks.
Vastavalt kohtuasja lahendile esitas
Valga maavanem Tartu Halduskohtule 22.08.2014 protesti Otepää Vallavolikogu 10.07.2014 otsuse nr 1-4-37
„Volikogu esimehe Jaanus Raidali
puhkuse tühistamise korduvkinnitus“
ja Otepää Vallavolikogu otsuse nr
1-4-38 „Vallavanema umbusaldamine“ peale. Valga maavanem taotles

Istungi kutse koos materjalidega edastati volikogu liikmetele 03.07.2014 ning korduv kutse
04.07.2014. Volikogu istungi kokkukutsumisel on järgitud Otepää
valla põhimääruse sätteid ja KOKS
tulenevaid sätteid.
Kohus leidis, et Otepää Vallavolikogu esimehe Jaanus Raidali
poolt 10.07.2014 kokku kutsutud
volikogu oli pädev päevakorda
võetud küsimuste arutamiseks ja
otsustamiseks.

jektlaagri tegevusluba keelelaagri pidamiseks Sokka

OT

eurot; 1.2 Otepää Spordiklubi 6609,14 eurot;

eelnimetatud haldusaktide tühistamist.
Kohus aktsepteeris seda, et
volikogu 19.06.2014 istungil esitas
Jaanus Raidal avalduse puhkuse
katkestamiseks, mida aktsepteeriti
ning Jaanus Raidal sai tööülesandeid nimetatud kuupäevast täita
ning tööga seonduvat asjaajamist
ei ole kellelegi üle antud.
Asja materjalide kohaselt kutsus
Otepää Vallavolikogu esimees
Jaanus Raidal Otepää Vallavolikogu istungi kokku 10.07.2014.

n

Anti Optimum semper OÜ-le (registrikood

12012267, aadress Muuga tee 148, Maardu linn) proPuhkekeskuse ruumides (aadress Vidrike küla,
Otepää vald) ajavahemikul 2.–8. august 2015. a.
n

Kutsuti Harald Laidre Sihtasutuse Tehvan-

di Spordikeskus nõukogu liikme kohalt tagasi.
Määrati Kalev Laul Sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus nõukogu liikmeks kolmeks aastaks alates 3.
märtsist 2015. a.
n

Valiti AS-i Otepää Veevärk 2014. a majandu-

saasta aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides
OÜ.
n

Määrati noortespordi tegevustoetus järg-

miselt: 1.1 MTÜ OTI SPORDIKLUBI 655,45
1.3 MTÜ Karupesa Team 7810,80 eurot; 1.4

Määrati ühele isikule sünnitoetus summas 384
Määrati ühele isikule ühekordne toetus summas

Jäeti rahuldamata ühe isiku avaldus ühekord-

se toetuse saamiseks, kuna tegemist ei ole vähe-

MÄESUUSAKLUBI

eurot.
n

Määrati ühekordne toetus kahele isikule

kogusummas 76 eurot.

Otsustati maksta vallavanemale Kalev Laulile

ku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist

Määrati sünnitoetus kolmele isikule kogu-

summas 1152 eurot.

kuid mitte rohkem kui 64 eurot kuus.
ajavahemikul 1. jaanuar – 31. detsember 2015. a isikli-

Määrati ühele isikule matusetoetus summas

128 eurot.

PLANEERINGUD

VÄIKE-MUNAMÄ-

GI 5953,68 eurot; 1.5 Jalgpalliklubi FC Otepää
5571,34 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Elva 6153,96

n

Määrati kuuele isikule koduteenuseid.

eurot; 1.7 Võimlemisklubi „Rütmika“ 1857,11

n

Otsustati saata vallavanem Kalev Laul 18. veeb-

eurot; 1.8 Tartu Spordiselts “Kalev” (kergejõus-

ruaril 2015. a välislähetusse Läti Vabariiki Cesisesse,
eesmärgiga edendada piiriülest koostööd.
n

Pikendati OÜga Aripalte sõlmitud üürilepin-

gut Otepää Gümnaasiumi hoone I korrusel asuvate
ruumide (pindala 72,7 m²) kasutamiseks, tähtajaga kuni

SEASOO kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 16. märtsil
2015 kell 17.30 Otepää vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13)

25. veebruar 2020. a.
02.03.2015
n

Väljastati Eiko Ernitsale Otepää vallasiseses

tik) 5243,61 eurot; 1.9 Tartu Spordiselts “Kalev”
(sulgpall) 1128,83 eurot; 1.10 Mittetulundusühing
“Nüpli külakeskus” 1492,97 eurot; 1.11 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSAKOOL
273,10 eurot.
n

Määrati koondislase lisatoetus (arvestus-

Otepää Vallavolikogu algatas Seasoo kinnistu detailplaneeringu 18.09.2014.a otsusega nr 1-4-54. Planeeritav ala asub Mäha külas Mäha gol-

lik suurus ühele koondislasele 431,82 eurot) jär-

fiväljaku alal.

gmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (koondisla-

Planeeringuala

hõlmab

Seasoo

maaüksust

(katastritunnus

63601:001:0069,

pindala

15

825

m²).

Seasoo

maaüksusele

Alal

kehtib

Gol-

sed Andreas Veerpalu, Anette Veerpalu, Mariel

linnas Põllu tn 18 maaüksusel elamu ehitusprojekti

fiväljaku

metsamaa

Merlii Pulles) 1295,45 eurot; 1.2 Otepää Spor-

koostamiseks projekteerimistingimused.

juhtotstarve. Seasoo kinnistu detailplaneeringu koostamise eesmärk on hotelli ja SPA kavandamine. Planeeringuala asub Otepää looduspargi

diklubi (koondislased Andres Saal, Artti Aigro,

piiranguvööndis. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala spordikeskuste maal, mille üheks arengusuunaks on majutus- ja

Kenno Ruukel, Markus Alter) 1727,27 eurot; 1.3

teenindushoonete rajamine. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu suundadega.

MÄESUUSAKLUBI

n

Väljastati Otimäe talu OÜ-le projekteerimistingi-

mused Pilkuse külas Otimäe maaüksusel elamu ehitusprojekti koostamiseks.
n

Väljastati Rein-Erik Jõele kirjalik nõusolek

ja

seda

teenindavate

rajatiste

detailplaneering,

mille

järgi

on

määratud

Lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 06.03.2015 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää
Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

tetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSA-

Pilkuse külas Pilkuse vallamaja maaüksusel ehitise püstitamiseks.
n

Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile ehitus-

luba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (vineeritehase tootmishoone, ehitisregistri kood 111032311)
rekonstrueerimiseks.
n

KOOL (koondislane Erik Sume) 431,82 eurot;

JÄRVESAARE kinnistu detailplaneeringu lähteseisukohti ja
eskiislahendust tutvustav avalik arutelu toimub 23. märtsil
2015 kell 17.30 Otepää Vallavolikogu saalis (Lipuväljak 13)

1.5 Orienteerumisklubi Põlva Kobras (koondislane Kristiine Aluvee) 431,82 eurot; 1.6 MTÜ
OTI SPORDIKLUBI (koondislane Grete Gaim)
431,82 eurot.
n

Anti Sotsiaaldemokraatlikule Erakonnale

(registrikood 80052459, aadress Toompuiestee 16,

Väljastati Osaühingule Makarov Muusik ehitus-

luba Nüpli külas Kivi maaüksusel ehitise (puhkebaas,

VÄIKE-MUNAMÄGI

(koondislane Carmen Piho) 431,82 eurot; 1.4 Mit-

Otepää Vallavolikogu algatas 22.08.2013.a otsusega nr 1-4-47 Vana-Järvesaare kinnistu detailplaneeringu.

Tallinn, 10137) luba paigaldada ajavahemikuks

Planeeritav ala asub Otepää külas ning hõlmab Vana-Järvesaare kinnistut (katastritunnus 63602:001:2260, pindala 3 ha, sihtotstarve maa-

2.–10. märts 2015. a erakonna valimiskampaania

Väljastati Margus Ulstile ehitusluba Kääriku

tulundusmaa). Vana-Järvesaare kinnistu asub Otepää looduspargi piiranguvööndis ja osaliselt Lüüsjärve sihtkaitsevööndis. Planeeringualale

reklaam Otepää vallasiseses linnas Munamäe tn 4a

külas Pülme maaüksusel ehitise (tiik) püstitami-

ulatub Kaarnajärve ja Kaarnaoja ehituskeeluvöönd 50 meetrit. Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on välja selgitada elamu ja abihoo-

kinnistule ja Keskväljaku nurk kinnistule vastavalt

seks.

nete ehitamise võimalused.

asendiplaanile.

ehitisregistri kood 111028916) rekonstrueerimiseks.
n

n

Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest

kaheksa isikut.

Lähteseisukohtade ja eskiislahendusega on võimalik tutvuda alates 06.03.2015 Otepää valla veebilehel www.otepaa.ee ning tööajal Otepää
Vallavalitsuses. (Info: Merle Anton, merle.anton@otepaa.ee, 7664820).

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

n

Tunnistati pakkuja SOL Eesti OÜ (registri-

kood 10419987) vastavaks hankedokumentides

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 20. märtsil.

AMETLIK INFO
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkuja

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli õpilased
külastasid 3. märtsil Jaapani suursaadiku residentsi Tallinnas

SOL Eesti OÜ poolt esitatud pakkumus vastavaks, kuna
see vastab kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest (madalaim maksumus) tunnistati
edukaks pakkumuseks pakkuja SOL Eesti OÜ poolt
esitatud pakkumus summas 11 997,68 eurot (ilma käibemaksuta), kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
VKinnitati Otepää Vallavalitsuse 2015. aasta hankeplaan.
n

Kanti Otepää valla raamatupidamise kontolt

„lõpetamata ehitus“ seisuga 31. detsember 2014. a maha
2009. aastal valminud „Otepää kultuurikeskuse renoveerimisprojekt“ maksumusega 29 591,09 eurot. Kanti
Otepää valla raamatupidamise kontolt „lõpetamata
ehitus“ seisuga 31. detsember 2014. a maha 2011. aastal
valminud „Otepää vanurite päevakeskuse eskiisprojekt“
maksumusega 9 010,69 eurot.
n

Anti osaühingule Ilutulestiku Keskus Arnika

(registrikood 10336764, aadress Tallinna mnt 69 Viljandi)
ilutulestiku korraldamise luba 6. märtsil 2015. a ajavahemikul kell 19:00 - 20:00 Pühajärve külas Pühajärve Spa
&Puhkekeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.

SÜNNID
Klaara Saar 		
Rasmus Alev		
Ragnar Täpsi		
Robin Jodsche 		
Rica-Liisa Sarv 		

6. veebruaril
7. veebruaril
8. veebruaril
18. veebruaril
22. veebruaril

Otepäält väljub suusabuss teisipäeval ja
neljapäeval kl 16.00 asemel kl 16.15.

3. märtsil tähistatakse Jaapanis
Hina-matsuri`t ehk Hina-nukkude
festivali, mil soovitakse tüdrukutele
head tervist ja õnne tulevikuks.
Tähenduslikult oli valitud just see
päev, et viia läbi iga-aastane Eesti
lastele Jaapani kultuuri tutvustav päev
residentsis. Oleme tänulikud kutse
ja toreda päeva eest, millest said osa
Otepää Gümnaasiumi 9. klassi õpilased Maris Turb ja Kaarin Eva Unn.
Ajalugu ja traditsioonid on tähtsaimad Jaapani kultuuri märksõnad.
Igapäevaseid tegevusi raamistavad
sellel maal kindel reeglistik ja etikett.
Kõik tegevused on väga läbimõeldud
ja iga liigutus omab tähendust.
Jaapani kultuuri tutvustav päev
algas suursaadiku Tetsuro Kai ja tema

Meeldejäävad väljasõidud
telemaailma
Otepää Gümnaasiumi 10. klassid ja meediaklassi õpilased külastasid 21. jaanuaril
Tallinna TV3 stuudiot. Meid oli kutsutud
publikuks kahe saate „Me armastame
Eestit“ salvestusele.
Päev TV3 majas algas instruktsiooniga, kuidas käituda saate publikuna. Harjutasime aktiivset plaksutamist, laulsime
oma hääled lahti ja õppisime näitama
oma positiivseid emotsioone, mis teatavasti on eestlasele päris raske katsumus.
Seejärel riietusime sinistesse ja valgetesse särkidesse, vastavalt sellele, kas olime
Mihkel Raua või Peeter Oja võistkonnas.
Tegutsesime koos mitmete tuntud inimestega, kelle seas olid näiteks Luisa
Värk, Priit Pajusaar, Erkki Sarapuu, Igor
Gräzin, Lauri Pihlap jt. Saate külalistega
oli võimalik ka pilti teha.
Emotsioonid olid pika telepäeva järel
vaid positiivsed: tuju hoiti kogu aeg
üleval, oli palju nalja ja naeru. Nägime,
millised on saate telgitagused, kuidas

Loore All esineb
Laulukarusellis
Pühapäeval, 8. märtsil kell 18.40 laulab
ETV Laulukarusell 2015 poolfinaalis
Otepää tüdruk Loore All. Tema juhendajaks on Airi Liiva.
Loore esinemist Laulukarusellil toetab
Otepää vallavalitsus.
Monika Otrokova

tegelikult „Me armastame Eestit“
valmib, ning saime ühes voorus ka ise
sõna sekka öelda. Võitja võistkond sai
endale maitsvaid Tallegi kanasnäkke.
Kuid peamine oli siiski näha, kuidas
valmib üks telesaade professionaalide käe all. Meediaõpilastele oli sellest
päevast palju õppida.
Meie osalusel valminud saateid saab
näha 27. märtsil ja 3. aprillil.
Toreda nädalalõpu said Otepää Gümnaasiumi muusikahuvilised veeta 1. veebruaril Eesti Rahvusringhäälingu telestuudios, osaledes „Eesti laulu“ II poolfinaali
salvestusel. Sellised toredad ettevõtmised on teoks saanud tänu Otepää Gümnaasiumi uuele, sel õppeaastal käivitunud moodulõppele. Koostöö erinevate
telekanalitega on meediamooduli üks
koostisosa.
Grete Madi, meediaklass

13. märtsil kell 20 00
toimub Pilkuse Külamajas

KEVADPIDU.
Tuju tõstab laintantsutrupp FIILING
Hellenurmest.
Tantsuks mängibTOOMAS JALAJAS.
Avatud KOHVIK: soojad ja külmad
road, snäkid, joogid, napsid.
Pilet 5 eurot. Piletite vahel läheb loosi
390 eurone auhind.
Kaasa võtta hea tuju ja sõbrad.
MTÜ Pilkuse Külaselts

naise sooja käepigistusega. Suursaatkonna peakokk isiklikult õpetas sushikeeramise kunsti ja andis vajalikke
maitsestamise nippe.
Pooletunniste praktiliste õpitubade jooksul oli õpilastel võimalus kunstnike juhendamisel tutvuda
iidsete Jaapani tehnikatega: origamiga (paberi voltimine), kalligraafiaga
(kirjakunst) ja ikebanaga (lilleseade).
Valmis kevadistest lilledest ja urvaokstest Moribana ehk lilled kausis, iga
õpilane kirjutas pintsli ja tuššiga hieroglüüfides oma nime ning voltis rahu
sümboliseeriva linnu kraana.
Õpitubade lõppedes ootas kõiki
kutsutuid rikkaliku sushivalikuga
Rootsi laud.
Ave Kruusmaa, õpilaste saatja

Pühajärve kooli õpilaste muljeid
vahendas direktor Miia Pallase
Meid võttis vastu Jaapani suursaadik
Tesuro Kai koos oma abikaasaga.
Vastuvõtt algas sushi valmistamisega, mida juhtis Jaapani saatkonna
peakokk. Hanna-Liisil oli võimalus
sushit valmistada. Ta sai suurepäraselt
hakkama!
Järgnesid töötoad, nii Hanna-Liis
Kiho kui ka Hendrik Aaliste osalesid innukalt kõigis töötubades. Hanna-Liisile meeldis väga kalligraafia
töötuba, kus sai ise maalida/kirjutada
oma nime hieroglüüfides.
Hendrikule seevastu origami

töötuba, milles pidi õpetuse järgi
voltima
erisuguseid
kujundeid.
Viimaks valmis neil ühise tööna
ikebana pajuokstest ja kevadlilledest.
Vastuvõtt lõppes jaapani toidu nautimisega, mis oli oma maitseelamustelt eriline ja väga maitsev.
Oli elamusterohke päev, nii vahva
kui saab külastada sellist asutust,
kuhu igapäevases elus pole võimalik
sattuda.
Miia Pallase

Meie kool haridusmessil „Vali nutikalt“
Valga Spordihallis toimus 26.
veebruaril juba kolmandat korda
haridusmess „Vali nutikalt“, kus
oma ekspositsiooniga oli esindatud
ka meie kool.
Päev algas kell 10 ning kohale
tulid erinevad koolid ja organisatsioonid üle terve Eesti. Ka Otepää
Gümnaasiumi esindajad olid kohal
ning reklaamitööd koolile tehti
edukalt.
Avatud olid ka töötoad, näiteks
JJ- Street töötuba ja tervise töötuba.
Külalistele pakkusid meelelahutust
paljud erinevad värvikad esinejad.
Eriliseks tõmbemagnetiks oli peaesineja, kelleks sel aastal oli neidude
suur lemmik Uku Suviste.
Kuna sellel messil on haridusasutuste oluline eesmärk võimalikult
palju uusi õpilasi nii lähedalt kui ka
kaugelt oma koolidesse meelitada,
siis kõikides boksides pakuti palju
huvitavaid, ligitõmbavaid tegevusi.
Messi korraldasid Valga maavalitsus, Europe Directi teabekeskus-Valgamaa, Valgamaa Rajaleidja
keskus, Valga Avatud Noortekeskus,
Kaitseliidu Valgamaa malev ja Valgamaa Arenguagentuur.
Meie kooli tutvustasid 10. klassi õpilased Elo Peterson,
Grete Liivamägi, Laura Sööt, Arnold Sumberg, Kevin
Kivimaa ja Martin Täär. Tehnilise töö eest vastutasid
abituriendid Erkki Teder, Saamuel Stepanov ja Martin
Krüünvald. Meie kooli boksi kujundusliku külje eest seisis
hea õpetaja Ave Kruusmaa.
Grete Liivamägi X b (meediaklassi reporter)

Foto: Kevin Kivimaa Xa kl.

LAHTISTE USTE PÄEV
Otepää Gümnaasiumis

on 27. märtsil

Tähelepanu bussiga sõitjad!

algusega kell 10.00.

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

Täpsem info kooli kodulehel.
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Lõuna-Eesti ansamblid kogunesid taas Otepääl

P

isut üle 100 noore muusiku kogunes 17.
veebruaril Otepää Gümnaasiumi aulasse,
kus Otepää Muusikakooli eestvedamisel
toimus Anu Kase nimeline ansamblimuusika päev.
Osalesid Valga, Võru, Põlva, Nõo, Otepää, Tartu
II Muusikakooli ning Heino Elleri nimelise Tartu
Muusikakooli õpilasansamblid. Esinejate seas oli
akordioniste, kitarriste, saksofoni-, vaskpillide- ja
klarnetimängijaid ning erineva koosseisuga keelpilliansambleid.
Esinemist oli hindama kutsutud žürii, mille koosseisu kuulusid Otepää Muusikakooli vilistlane,
praegu H. Elleri nim. Tartu Muusikakoolis õppiv
Gertrud Leopard ning tema kontsertmeister ja pianistina tegutsev Andre Hinn, kes näitasid oma meisterlikku pillivaldamise kunsti kontserdi avanumbri-

na. Külalistele lisaks kuulusid žürii koosseisu Otepää
Muusikakooli akordioniõpetaja Merike Roop ning
kitarriõpetaja Evelyn Ainlo.
1997. aastal oli ansamblite kogunemise ja ühise
kontserdi algatajaks Otepää Muusikakooli klaveriõpetaja Anu Kase, kelle eesmärk oli sõnastatud
järgmiselt: „Ansamblimuusika päev on mõeldud
eeskätt Lõuna- Eesti muusikakoolide õpilastele.
Üritus on heaks esinemiskohaks ja üksteise kuulamise võimaluseks. Siin saame tutvuda muusikakoolides tegutsevate erinevate õpilasansamblitega.”
Ka tänavune kontsert näitas, et eelkõige ongi
tegemist ühe mõnusa, koos musitseerides sisustatud
kontserdipäevaga. Noorte muusikute pillimängus oli
kuulda nii küpset musitseerimist kui ka suurt tahet
oma palade esitamisega hästi hakkama saada. Kuna

ürituse eesmärgiks ei ole kohtade jagamine ja parimate väljaselgitamine, tõstis žürii esile midagi silmapaistvat iga ansambli esinemises. Tunnustus kajastus
igale ansamblile antud diplomil, millele lisaks said
osalejad šokolaadimedali ning ansamblimuusika
päeva logoga helkuri.
Žürii kokkuvõtteid oodates kostitati end supi ja
vastlakuklitega ning kuulati Otepää Muusikakooli
õpilase Maris Turbi esinemist akordionil ja klaveril.
Anu Kase nimelise ansamblimuusika päeva toimumist toetasid Valgamaa Omavalitsuste Liit, Eesti
Kultuurkapital, Otepää Vallavalitsus ning Otepää
Winterplace.

29. märtsil kell 14.00
Otepää Gümnaasiumis Otepää Laululaps 2015. Info: 5804 3215
19. aprillil kell 19.00
Otepää Gümnaasiumis Andrus Vaarik stand-up etenduses
MÕTLEMINE ON SEKS. Piletid müügil Otepää
Kultuurikeskuses ja Piletilevis. Info: 5804 3215

SPORDikalender
11. märts

said lapsed siin esmakordselt proovida päris murdmaasuusatamist ja tuubimäel liuglemist. Lisaks tavalistes koolitundides osalemisele said külalised Ave
Kruusmaa juhendamisel kätt proovida keraamika
glasuurimisel, mille käigus valmistas igaüks endale
ise meelepärastes toonides glasuuritud kruusi.
Peeter Mändla juhendamisel valmisid klaasist ja
metallist ehted.
Kui Otepää õpilastele pole täna enam õppetund arvutiklassis või i-Pad’iga ega ka keeletund
keeleklassis midagi väga erilist, siis tuleb tõdeda,
et mitte igal pool pole interaktiivne tund iseenesestmõistetav. Tarpi õpilastele pakkus suurt huvi
Kaja Oja läbiviidud inglise keele tund keeleklassis.
Väga suurt elevust ja võistlemise õhinat tekitas Kaidi
Palmiste ja tema õpilaste koostatud-ettevalmistatud
matemaatikaülesannete lahendamine i-Pad’idega.
Terve üks päev möödus väljasõidul Tartusse, kus

Otepää Vallavalitsus ootab taotlusi valla medali nimetusele. Taotluste esitamise tähtaeg on 10. märts 2015.
Otepää medal antakse füüsilisele isikule austusavaldusena silmapaistvate saavutuste eest. Otepää medal on
valgevasest, hõbetatud ja oksüdeeritud. Otepää medali andmise otsustab vallavalitsus. Valla medal antakse
üle Otepää linna aastapäeva kontserdil 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.

Pühajärve põhikooli vastlapäev Piiril
Slaalom oli siis viimane ala. Kõige kiirem ja
osavam oli 4. klass.
Suuremate klassidega läks juba kiiremini ja lihtsamini. Täpsusliu võitis üheksas klass. Pikima liu
tegid Sofia, Oliver, Laura ja Remo.
Pärast võistlusi oli aega kelgutada ja lõbutseda.
Kõik lasid mäest alla ja tundsid sellest mõnu. Varsti
tuli buss ja kõik pidid bussile minema. Koolis
sõime hernesuppi ja vastlakukleid.
Meie arust oli see väga õnnestunud üritus, kõik
jäid rahule.
Hendrik Aaliste

Kaarel Tigase mälestusturniir petagis
24. veebruaril toimus Otepääl K.Tigase mälestusturniir OTEPÄÄ TALV petagis triodele. Võistlema oli tulnud 9 võistkonda Tartust,Võrust, Valgast,
Elvast ja Otepäält.
Mängud toimusid Hurda tn petangiväljakul välitingimustes ja olid põnevad lõpuni.
Paremusjärjestus oli järgmine: 1.RUTI
(Võrust), 2.OTEPÄÄ, 3.Eesti eest (Tartust). Järg-

Otepää Kultuurikeskuses E-R kell 9-14 ja Piletilevis.
Info: 5804 3215

Otepää valla suusapäevakud 2015

Otepää valla medalile kandidaatide esitamine

Sel aastal pidasime vastlapäeva Piiril, mis asub
Käärikust natuke eemal.
Koolis oli esimese tunni ajal kelgu kaunistamine.
Seejärel läksime koos 1.-4. klassiga kelgutama.
Mäel toimus kolm ala: täpsusliug, slaalom ja
pikim liug. Pikima liuga alustas esimene klass.
Võitis Gerret. Teise klassi õpilastest võitis Paula.
Kolmandas klassis võitis Kristelle ja neljandas
klassis Heidi.
Täpsusliug oli järgmine ala. Täpsusliu pidi
laskma terve klass koos. Eesmärk oli liugu lasta
täpselt 10 meetrit. Võitis kolmas klass. Teised said
tulemuseks kas rohkem või vähem.

8. märtsil kell 16.00
Otepää Palveränduri
kirikus HINGEMUUSIKA kontsert. Atlan Karp
(bariton), Kristel Eeroja-Põldoja (viiul), AnneMai Palm (klaver). Vaba sissepääs!
12. märtsil kell 19.00
Otepää Gümnaasiumis Peeter Oja stand-up komöödia
ELAMISE KUNST. Pilet 15/13 eurot. Piletid müügil

Otepää Muusikakooli direktor Tuuli Vaher

Õpilasvahetus Tarp-Otepää
Tarpi Reaalkooli ja Otepää Gümnaasiumi vahelised
sõprussuhted sõlmiti juba üle 20 aasta tagasi. Vastastikku käiakse üksteisel külas, ikka nii, et ühel aastal
on Tarpi õpilased Otepääl ja teisel aastal Otepää
omad Tarpis. Vahepeal on küll grupid järjest väiksemaks jäänud, kuid rõõmu ja elevust pakub selline
võõras peres nädal aega elamine ikka veel.
15.-22. veebruaril olid taas Tarpi 11 õpilast koos
kahe õpetajaga Otepääl külas. Seekord leidus meie
õpilaste hulgas kaheksa toredat peret, kes olid lahkesti nõus külalistega jagama oma kodu ja vaba
aega: 6. klassist Eliis Arrak, Kerttu Liis Levin, Heidi
Soonberg; 7. klassist Elisabeth Prants; 8. klassist
Greta Maria Kivi, Mia Melanie Saar, Laura Kriisa ja
Kaur Nukka. Suur tänu neile selle eest.
Seekord said külalised nautida nii Eesti tõeliselt ilusat talveilma kui ka talvist lörtsi ja vihmasadu. Põhja-Saksamaal niisugust paksu lund pole, nii

Kultuurikalender

nesid Känguru, Valga, MER, Labi, LÜA, Elva.
Otepää võistkonnal pole aastaid kolme hulka
õnnestunud tulla aga seekord tuli. Palju õnne!
Tänan toetajaid: Valgamaa SVS, Lihatööstus
EDGAR, Lihatööstus OSKAR, Otepää valda.
Võistluse organisaator
Tõnu Ainsoo

tutvuti linnaga, uudistati väljapanekuid AHHAA
keskuses ja veedeti aega Lõunakeskuses.
Külalisi võttis vastu ka Otepää vallavanem Kalev
Laul ja nad osalesid gümnaasiumi Eesti Vabariigi
aastapäevale pühendatud aktusel Otepää kirikus.
Nädal läks kui linnutiivul ja laupäeva õhtul koolimajas koos vanematega lõpuõhtut pidades, emade
valmistatud maitsvaid toite maitstes ja kokkuvõtteid tehes tõdesime kõik, et vaatamata eelnevatele
kõhklustele, möödus see nädal meeldivalt ja huvitavalt. Lapsed said uusi sõpru, võõrustamise ja võõrsil
elamise kogemuse. Pühapäevane üksteisest lahkumine oli nagu ikka emotsionaalne, kuid nüüd elame
edasi uute kohtumiste ootuses, seekord Tarpis ja
loodetavasti juba septembris.
Margot Keres, saksa keele õpetaja

Kääriku

(UISK)

Otepää valla Laululaps
2015
toimub 29. märtsil Otepää
Gümnaasiumi saalis.
Hea Laululaps 2015 osaleja!
Palume teil hiljemalt 16. märtsiks saata registreerimisankeet,
mille leiate Otepää valla kodulehelt,
meiliaadressile:
karin.sallok@otepaa.ee.
Info: 5804 3215.
Laulukonkursi juhend
Otepää valla kodulehel.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
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IBU laskesuusatamise Euroopa meistrivõistlused olid edukad nii
Eesti sportlastele kui ka korraldajatele
28. jaanuarist 3. veebruarini toimunud IBU laskesuusatamise EM tõi kohale 35 riigi esindajad ja üle
400 sportlase, rääkimata medalitest eestlastele.
Võistlusi kajastasid ajakirjanikud Eestist,
Poolast, Lätist, Leedust ja Venemaalt. ERR-i spordiportaali vahendusel sai laskesuusatamist vaadata
iga päev online’ist. Lisaks kajastati võistlusi läbi
raadiopartner Ring FM-i ja Vikerraadio vahendusel. Uuest meediast oli kaasatud Facebook ja
Youtube, kuhu jõudsid kiirelt nii videod kui fotod
heitlustest Tehvandi staadionil.
Kolmest võistluspäevast ehk sprindi- ja viitstardiga võistlustest tegi otseülekande ETV, kus pühapäevase naiste 10 km viitstardi vaatajanumber oli
suurimana 91 000 vaatajat.
Kuna võistlused algasid nädala sees, siis esimestel päevadel oli pealtvaatajaid oodatult vähem,
kuid nädalavahetusel toimunud sprindi- ja viitstardisõidud tõid hinnanguliselt raja äärde ja staadionile 1500-2000 huvilist.
Eestlaste parimaks oli Rene Zahkna kaks
hõbedat. Zahkna astus poodiumi teisele astmele
nii juuniorite 15 km individuaalsõidus kui ka 12,5
km viitstardis, sprindis saavutas noormees viienda
koha. Säravalt esines ka Regina Oja, kes sai naisjuuniorite sprindidistantsil 13. koha. Tuuli Tomingas lõpetas samas klassis individuaalsõidu 8.
kohaga.
Naiste seas sai Daria Yurlova individuaalsõidus
12. ja sprindis 19. koha. Kadri Lehta lõpetas 18. ja
15. kohaga. Jälitussõidus saavutas Yurlova 14. ja
Lehtla 18. koha.
Meeste hulgas lõpetas 20 km individuaalsõidus
10ndana Roland Lessing, Kalev Ermits oli 14. 10
km sprindi lõpetas 22. kohaga Kauri Kõiv, Ermits
oli finišis 24. Jälitussõidus osutus eestlaste parimaks Ermits, kes oli 31.
Esimeste päevade ilmaolud olid väljakutsuvad
nii sportlastele kui korraldajatele, kuid stiihiad
suudeti alistada – suurepärases korras olid rajad ja
lasketiir. Seda, et Otepää suutis suurvõistluste katsumustele vastu pidada, tunnistas ka loodus, kostitades viimastel päevadel Tehvandil olnuid päikse-

Foto: Andreas Nigol
säraga.
IBU laskesuusatamise Euroopa meistrivõistluste korraldusmeeskond tänab südamest kõiki toetajaid ja abilisi, kohtunikke, Tehvandi personali ning
IBU esindajaid ja partnereid. Võistlused said positiivse tagaside ka IBU võistluste direktorilt, kelle
sõnul on Otepääle loodud suurepärased võimalused tulevaste lahingute pidamiseks.

IBU OECH Otepää 2015 korraldusmeeskonna esimees Aivar Nigol: “Euroopa meistrivõistlusi
võib lugeda õnnestunuks. Suutsime pakkuda head
võistlust, kõrgetasemelist konkurentsi ja rõõmustada ka Eesti publikut Rene kahe medaliga.
Parimaks tunnustuseks korraldajatele oli positiivne tagasiside nii IBUlt kui ka osalenud tiimidelt.
Minu erilised tänusõnad kõigile sportlastele, võist-

kondade esindajatele, suurele hulgale korraldajatele ja vabatahtlikele, meie headele partneritele
ja sponsoritele ning publikule, kellega koos saime
luua midagi meeldejäävat ja korraldada suurepärase laskesuusatamise tiitlivõistluse.”
Tuleb koguda veidike kannatust, kuid ainult
veidike, sest järgmised IBU suurüritused toimuvad
Tehvandil juba 2016. a suvel ja 2017. a talvel.

Otepäälaste tulemusi talvistelt suurvõistlustelt

Noorte maailmameistrivõistlused laskesuusatamises Valgevenes Minskis

Maailmameistrivõistlused suusatamises Rootsis Falunis

Juunioride maailmameistrivõistlused
suusatamises Kasahstanis Almatõs

Sandra Tarikas (Oti Spordiklubi) oli 14. sprindis,
28. individuaaldistantsil, 35. jälitussõidus ja 8. teatesõidus.

Kahevõistleja Karl-August Tiirmaa (Otepää Spordiklubi) oli individuaalvõistlustel 36. ja 46. ning teatevõistluses 10.

Anette Veerpalu (Karupesa Team) sai sprindis
39. koha.

Juunioride maailmameistrivõistlused suusaorienteerumises Norras
Hamaris

Murdmaasuusataja Triin Ojaste (Karupesa Team)
sõitis Falunis teatevõistlustel esimest vahetust.
Naiskond võeti pärast teist vahetust rajalt maha
ning sai 13. koha.

Suusahüpetes võitis esikoha Artti Aigro (Otepää
Spordiklubi). Ta kuulus ka meeskondliku võistluse
võitnud Eesti suusahüppemeeskonda.

Andres Saal (Otepää Spordiklubi) oli tavarajal 13.
ja sprindis 15.

Euroopa meistrivõistlused laskesuusatamises Otepääl
Naiste 15 km individuaaldistantsil oli 42. Grete
Gaim (Oti Spordiklubi/Zahkna Tiim).

Põhjamaade noorte meistrivõistlused
suusatamises Rootsis

Veel mitmed otepäälased osalesid eelnimetatud
võistlustel, aga nad ei esinda meie maakonna spordiklubisid.

Grete Gaim

Euroopa meistrivõistlused
suusaorienteerumises
Šveitsis Lenzerheides
Meeste sprindis oli Andres Saal (Otepää Spordiklubi) 44. ja lühirajal 40. ning teatesõidus sai 8. koha.

Maailmameistrivõistlused U-23
vanuseklassile suusatamises
Kasahstanis Almatõs
Andreas Veerpalu (Karupesa Team) sai 15 km distantsil 44. ning sprindis ja suusavahetusega sõidus
36. kohad.

Andreas Veerpalu
Andres Saal

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Palupera valla aasta tegu 2014

Palupera Vallavalitsuse istungil

20. veebruaril, vabariigi 97. aastapäeva
kontsertaktusel andis Tartu Ülikool üle
12000 eurose Ernst Jaaksoni mälestusstipendiumi geoinformaatika vanemteadur
Evelyn Uuemaale. Evelyn on Palupera
vallavolikogu liige, 4 lapse ema.
Õnnitlused koduvalla kogukonna poolt
Evelyn Uuemaale!

23.02.2015 korraldati:
n

Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest

määrati Lutike külas Leigo 1 katastriüksuse uueks lähiaadressiks
Oruleigo ja Perdo 3 katastriüksuse uueks lähiaadressiks Perdometsa.
n

äljastati kasutusluba Elektrilevi OÜ-le Makita külas Sillamäe

10/04kV mastalajaamale ja 0,4kV maakaabelliinidele koos kaablikilpidega.
n

Nõustuti T.R-le vee erikasutusloa andmisega Räbi külas Saare-

veski kinnistul Kastolatsi oja paisutamiseks Saareveski paisul.
n

Hellenurme Veskimuuseum sai EHE
märgise

Määrati kahele majanduslikesse raskustesse sattunud perele

ühekordne toetus 20 eurot/pere ja ühele lapsevanemale kahele
lapsele prillide ostuks hüvitis summas 58,20 eurot.
n

Määrati veebruarikuul hooldajatoetust 14 isikule kogusummas

316,98 eurot.
vMäärati veebruarikuul toimetulekutoetust 6 perele kogusummas
1161,92 eurot.
n

Määrati veebruarikuul täiendavat sotsiaaltoetust 8 isikule

kogusummas 184,04 eurot.
vMoodustati Palupera põhikooli hoolekogu koosseisus: vallavolikogu esindaja Kalev Lõhmus, lapsevanemate esindajad Krista Hunt,
Maia Sarapson, Made Treial, lapsevanemate/vilistlaste esindaja Rein
Tiimann, õppenõukogu esindaja Arvet Silk ja õpilasesinduse esindaja
Gretten-Gelis Vesso.
n

Kääbushanke „Päidla-Nõuni-Neeruti-Lutike piirkonnas riik-

likku teeregistrisse kuuluvate kohalike avalikult kasutatavate teede/
teelõikude katastrimõõdistamistööd“ kõik pakkujad – osaühing
OTEPÄÄ MAAMÕÕDUBÜROO, Sirkel & Mall Geodeesia OÜ,
Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, OÜ
ARMGAL ja OSAÜHING MERILO GRUPP tunnistati kvalifitseerituks, nende pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati OSAÜHING MERILO GRUPP pakkumus 1490 eurot käibemaksuta.
n

Kääbushanke „Hellenurme-Palupera piirkonnas riiklikku tee-

registrisse kuuluvate kohalike avalikult kasutatavate teede/teelõikude katastrimõõdistamistööd“ kõik pakkujad – osaühing OTEPÄÄ
MAAMÕÕDUBÜROO, Sirkel & Mall Geodeesia OÜ, Rakendus-

Nõuni kultuurimajas toimus 21. veebruaril valla
tunnustusüritus, mis oli pühendatud Eesti iseseisvuspäevale. Kuulutati välja Palupera valla aasta
tegu 2014 – Palupera valla naiskoori tegu – osalemine 2014. aastal Eesti rahva suurimal peol, laulupeol.
Teo tegijast: alustati kaks aastat tagasi, südames
siiras soov laulda. Mis siis, et nii mõnelgi viimane
kooslaulmise kogemus jäi eelmisesse sajandisse.
On esinetud valla üritustel, Hellenurme ja Kodijärve hooldekodudes, Pühajärve puhkekodus, võetud
osa „Uma peost“, Talvistest Öölaulupidudest jne.
Naiskoor on väärikalt esindanud valda.
Vahvast lauluseltskonnast on saanud ühtehoidev
ja üksteist toetav sõpruskond, kus laulab koos kolm
põlvkonda. Kui vaja, minnakse juubilarile üllatussünnipäevalaulu laulma, kui vaja, tervitatakse vastabiellunuid lauluga, heegeldatakse oskajate poolt
mitteoskajatele esinemisriideid jne. Eestvedajatena
tuleb mainida kindlalt juhendajat Merle Soonbergi

geodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ, OÜ ARMGAL ja
OSAÜHING MERILO GRUPP tunnistati kvalifitseerituks, nende
MERILO GRUPP pakkumus 1490 eurot käibemaksuta.
Väljastati ehitusluba Mäelooga külas Haljala amortiseeru-

nud elamu lammutamiseks. Selleks esitatakse Sihtasutusele Kredex
kohalikele omavalitsustele ettenähtud lammutustoetuse saamiseks
taotlus, milles nõutud omafinantseering summas kuni 3700 garanteeritakse 2015. aasta eelarvest.
n

Tutvuti mitmete menetluses olevate eelnõudega, sh Palupera

valla 2015. aasta eelarve ja otsustati esitada eelnõud järgmisele vallavolikogu istungile märtsikuus.

Hajaasustuse programmi taotlusvoor
on 16. märtsist 2015 Palupera vallas
avatud
Taotluste esitamise tähtaeg on 18. mai 2015. Taotlus
tuleb esitada paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusele. Et taotlus vastaks nõuetele, soovitame enne
selle esitamist konsulteerida programmi vallapoolse kontaktisikuga – vallavanem Terje Korss (7679501, 5174740,
terje@palupera.ee).
Rohkem infot valla veebilehel www.palupera.ee (programmi eesmärk, toetatav valdkond, nõuded, toetatavad, toetusmäärad, omaosalus, taotlusvormid täitmiseks jm lisatakse
järjest kuni taotlusvooru avanemiseni).

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, Palupera vald 67511, Valgamaa või e-mailile Svetlana.
Variku@palupk.edu.ee.
Informatsioon telefonilt 5819 3610.

Nominentidena püsisid kindlalt kannul:
Kella kolme kontserdid Palupera mõisas ning
tantsuklubi Mathilde väsimatud eestvedajad Elsa
Komleva ja Anita Pavlova oma eripalgeliste pidudega, gruppide eestvedamisega. 2014. aastal sai
Anita Pavlova loodud „Ürgtants“ Viljandimaal Saarepeedi loometantsupäeval esikoha.

		Koduvalla kogukond

Nõunis toimus mälumängu teine voor

Üks küsimus 2. voorust. Laialt levinud legendi järgi(mis võis olla ka tõde) olevat selle Eesti aleviku neli
esimest elaniku kandnud perekonna nime Vares,
Kull, Teder ja Kurvits.Missugusest alevikust käib jutt?
Vastus: Tsirgulinna, Valgamaal.

Kas unistad päris oma bändist,
ole julge ning tee esimene samm!

KITARRIÕPE
HELLENURME NOORTEKESKUSES
Kõik algajad on oodatud!

Palupera Põhikool

ja tegevjuht-asjaajajat Maia Sarapsoni.
Naiskoori õnnehetk 2014, oli nende endi ning
kõigi pöidlahoidjte jaoks eriti tore, kui jah-sõna
laulupeole sõiduks oli käes... ja aasta tegu oligi osalemine XXVI laulupeol Aja puudutus. Puudutuse
aeg. Kõik, alates laulupeol Palupera valla lipu järel
marssida ühises rongkäigus oli suur sündmus, mis
puudutas neid-meid kõiki ning seistes ühe lauljana tuhandete seas andis tunde, et meie, eestlased
oleme vahva laulurahvas.
Tänud Teile, kallid naised, kogu vallarahva poolt!

3. veebruaril omistas EHE märgise hindamiskomisjon märgise ühtekokku 15
ettevõtte 19 tootele/teenusele, sh HELLENURME VESKIMUUSEUMILE.
EHE (Ehtne ja Huvitav Eesti) on ökoturismi kvaliteedimärgis, millega tunnustatakse loodussõbralikke ja keskkonnasäästlikke turismitooteid ja -teenuseid,
mis pakuvad ehedat elamust ja väärtustavad pärandkultuuri.
Turismiettevõtetele annab süsteemiga liitumine konkurentsieelise ja väljundi
kiiresti kasvaval turuosal, mille märksõnadeks on keskkonnatundlikkus, ehedad
loodus- ja kultuurielamused.
Õnnitlused ja edu soovides veskiemand
Maele meeskonnaga!

Nõuni kultuurimajja oli 27. veebruaril kogunenud 11 mälumängu võistkonda, et
selgitada Palupera 22. mälumänguturniiri
2. vooru parimaid. Mängujuht Tõnu Talve
oli oma meeskonnaga ettevalmistanud
järjekordsed 36 „pähklit“, mis osutusid
seekord väga rasketeks. See ei seganud
aga eemise aasta Maakilva Eesti meistrit,
Räpina valla Naha küla kogumast 53 punkti 72st. Südi lahingu andis Otepää valla
võistkond, kes sai 50 punktiga 2. koha.
Järgnesid head mängu teinud Põlva ja
Tartu Flamingo mälumängurid. Valgamaa
meistrivõistlustel juhib enne viimast vooru Otepää vald, järgnevad Puka ja Valga
TBMMK. Kaugele ei jää ka Tõrva ja Palupera meeskond.
Viimane, 3. voor on Nõuni Kultuurimajas 27. märts, kell 19.00.

pakkumused tunnistati vastavateks. Edukaks tunnistati OSAÜHING
n

Tartu Ülikool tunnustas Evelyn Uuemaad

tundi 28.02/ 07.03/14.03
algusega kell 10.00.
Õppida saab nii akustilist kui ka
elektrikitarri.
Juhendajad:
Tanel Tinask ,
Tauno Laks
Noortebänd A-Pluss
Tunni maksumus:
60 min 2 eurot

KALEV LÕHMUS

Hea Hellenurme
piirkonna (Hellenurme, Mäelooga, Pastaku,
Urmi külad) elanik
Käesoleval aastal on lõppemas Helle-nurme küla arengukava 2007-2015 arenguperiood. Sellest lähtuvalt kutsume Hellenurme piirkonna elanikke arengukava
ümarauale. Võtame kokku lõppeva perioodi ning loome koos sisendit uue arengukava tarbeks.
Arengukava II ümarlaud toimub
Hellenurme noortekeskuses
9. märtsil kell 17.00.
Kokkukutsuja
MTÜ Avatud Hellenurme Noortekeskus

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

PUKA

6. märts 2015

Kas päikese varjutamine on tark tegu?
algus üleeelmises OT

J

ärjest rohkem hakkasid ilmnema suured
puudused OÜ Puka Vesi tegevuses ja vallavalitsusel kujunes arusaam, et vee-ettevõte
ei suuda omagi tegevust korraldada, rääkimata
tehniliselt keerulise projekti elluviimisest.
Vee-ettevõtte juht lausa karjus vallavalitsuse
istungil, kui temalt nõuti konkreetseid lahendusi tekkinud probleemidele süüdistades vallavalitsust tema projekti tuksi keeramises. Seepeale
esitas Esse OÜ Puka Vesi poolt kiiresti hinnapakkumuse KIKi projekti juhtimiseks, kuid vallavalitsus polnud ju mingit hanget välja kuulutanud ja leidis, et tuleb siiski kuulutada välja konkurss Tööstuse tn. puurkaevu ehitaja valimiseks
riigihanke läbiviija leidmiseks. Augusti alguses
vastas tollane vee-ettevõtte juht A.S.Esse volikogu esimehe Kalle Põldmägi küsimustele KIKi
projekti arengute kohta, et tegeleb sellega.
Augusti alguses otsustas ka vallavalitsus, et
vee-ettevõte selle projektiga enam ei tegele
ning valmistusime kiiresti hankeid läbi viima.
Küsisin A.S.Esselt kõiki projektiga seotud
dokumente, aga paraku ei saanud vaatamata
lubadustele kätte midagi. Kõik dokumendid
tuli uuendada. Riigihanke läbiviimisega valiti
hanke tulemusel tegelema AS Infragate, kes sai
sellega hästi hakkama. Kogu hankega seotud
dokumentatsioon tuli täiendavalt kooskõlastada KIKiga ja see võttis lisaks oma aja. Avatud
hanke tulemusena valiti ehitajaks AS Viimsi
Keevitus, kui soodsaima pakkumuse esitaja.
Õnneks meil ehitajaga vedas, sest nad üritasid
meile kõikides küsimustes tulla vastu niipalju,
kui võimalik ja tööd sujusid hästi.
Lootsime juba aasta lõpus ehitustöödega
lõpetada ja muud tööd olidki praktiliselt jõuludeks valmis, kuid paraku selgus puuraevu
puurimisel, et projekteeritud 165 m sügavuselt
piisavas koguses vett ei tule. Koostöös spetsialistidega otsustati, et tuleb edasi puurida ja see
nõudis täiendavat aega. Vallavalitsuse istungil
olukorda arutades leidsime, et uus puurkaev
aasta lõpuks valmis ei saa ja tuleb elanikele
vee tagamiseks kasutada alternatiive. Tõsiseltvõetava alternatiivina ei näinud vallavalitsus
võimalust elanike veemuret tünniveega lahendada nagu seda ajalehes pakkusid A.Looskari
ja A.S.Esse. Seda vett peab nendelt meestelt
küsima, tähendagu see siis mida tahes.
Teada oli, et AS Valga Gomab Mööbel
lõpetab elektriga varustamise 2015. aastast ka
Tööstuse tn. reovee puhastile ja seega olime
sunnitud puhasti pumba töös hoidmiseks oma
elektrikaabli paigaldama. Sellelt kaablilt saime
kiiresti tuua elektritoite ka vallale kuuluvale
puurkaevule, paigaldasime puurkaevu vajalikud

seadmed ning ühendasime veetrassiga. Inimestele
vee tagamiseks tegime töid aasta kahel viimasel
päeval täie tõsidusega. Uskusin, et oleme suutnud
edukalt lahendada keerulise olukorra.
Tänavu 5. jaanuaril saabusid AS Valga Gomab
Mööbel esindajad vastu võtma vara (1990. aastal
ehitatud puurkaev ja pumbamaja), mis oli 2014.
aastaks vallale rendile antud. Mulle suureks üllatuseks saabus kohale ka volikogu liige A.S.Esse, kes
ei juhi enam Puka vee-ettevõtet 2014. aasta lõpust.
Küsisin temalt, et mis mure teda kohale on toonud
ja sain vastuseks, et ta on juhatuse liikme U.Üprausi
palvel tema esindaja. Olin päris üllatunud.
AS Valga Gomab Mööbel kaks meesterahvast
esindajat olid üpris sõjakalt meelestatud ja hakkasid aru pärima mitmete neisse mittepuutuvate asjade kohta nagu, mis kaablid siin väljaspool
mööblivabriku territooriumi asuvad jne. Lõpuks
hakati ka süüdistama, et oleme nende puurkaevu kasutama hakanud, mis mõeldud tuletõrjevee kasutamiseks. Minul tekkis seda juttu kuulates arusaamatus, et kuidas saab olla üks puurkaev joogivee tarbeks ja teine tuletõrjevee tarbeks,
kui mõlemast kaevust veetorud lähevad kokku
samasse veetrassi. Oli selge, et mööbliettevõtte
esindajad ei olnud kohale tulnud tõe välja selgitamiseks, vaid muul eesmärgil ja seega muutus
arutelu mõtetuks. Ma ei olnud nende väidetega
nõus ja leian ka täna, et vallavalitsusel on tulenevalt volikogu otsustest seaduslik õigus ja alus oma
vara kasutada ja tegime seda oma elanike huvides.
Järgmisel päeval helistas mulle ajakirjanik ja
küsis, et kas saan rääkida. Vastasin, et olen autoroolis ja ei saa rääkida. Ajakirjanik küsis veel, et
kas tean, et valda on tulemas keskkonnainspektorid? Üllatusin ja vastasin, et ei tea sellest midagi
ning jutt lõppes. Päeva teises pooles saabusidki
vallamajja keskkonnainspektor ja keskkonnaameti töötaja ning ütlesid, et on esitatud kaebus,
sest kasutame puurkaevust vett ilma vee-erikasutusloata. Tekkis küsimus, et kui AS Valga Gomab
Mööbel mõned aastad varem sama kaevu nii elanikele, kui ka oma vabrikule joogivee tootmiseks
kasutas, et miks siis vee-erikasutusluba vajalik
ei olnud. Paistab, et seadusi peavad täitma kõik
teised, aga mitte mööblivabrik. Kuna vee-erikasutusluba on nõutav alates üle 5 kuupmeetri põhjavee tarbimise korral, siis küsisin millistele andmetele tuginedes vee hulk on mõõdetud. Selgus,
et andmed pärinevad AS Valga Gomab pumbamajast, kus asub juba ligikaudu 10 aastat tagasi
paigaldatud ja taatlemata veemõõtja. See mõõtja
luges vee koguseks keskmiselt 8 kuupmeetrit
ööpäevas.
Keskkonnainspektoriga kokkuleppel paigaldasime juba 7. jaanuaril valla puurkaevu taadeldud
uue veemõõtja ja nüüd on selgunud, et tegelik tarbimine on pisut üle 3 kuupmeetri ööpäevas, sellisel

juhul ei olegi vee-erikasutusluba nõutav. Selgus ka
see, et AS Valga Gomab Mööbel on ilmselt esitanud arveid elanike palju suurema veekoguse tarbimise kohta, kui tegelikult kulus.
Mõned päevad hiljem sain ajalehest Valgamaalane teada, kus U.Üpraus ütles, et AS Valga
Gomab Mööbel oleks olnud valmis elanike veega
varustamise jätkamiseks ka 2015. aastal, kui vald
oleks küsinud. Nüüd tekib juba küsimus, et kuidas
on see võimalik, kui elektrivarustuse leping on lõppenud ja mida tähendas juunis 2014 saadetud kiri?
Kas mingil hetkel on siis lihtsalt vassitud? Teisalt ei
ole ka vallaelanike huvides jätkata vallale nii kahjulikku lepingut ja leiame sellele rahale ka parema
rakenduse.
okkuvõtteks tahan öelda, et vallavalitsus
on alati pidanud tähtsamaks kaitsta oma
valla kodanike ja ka Tööstuse tn elanike
huvisid. Paistab, et see ei ole mitmetele meie poliitikutele meeldinud, sest regulaarselt esitatakse
erinevatele asutustele kaebusi ja üritatakse iga hinnaga vallavalitsuse tegevust takistada. Jäägu see
nende südametunnistusele.
Mida arvata aga poliitikutest, kes on mööblivabriku huvide kaitsmise seadnud olulisemaks,
kui vallaelanike huvid? Tänaseks on valmis ka uus
puurkaev koos puhastusseadmetega ning peale
paberimajanduse vormistamist hakkavad elanikud ometi ka saama kvaliteedinõuetele vastavat
joogivett. Käesoleval aastal jätkame Tööstuse
tänaval ka vee ja kanalisatsioonitrasside rajamisega, selleks on rahastus juba olemas.
Loodan, et suutsin pisut rohkem selgust tuua
sellesse segaseks aetud loosse.

K
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100

26. veebruaril täitus Puka valla vanimal elanikul

ALMA KELTIL,
kelle koduks on paar viimast aastat olnud Rõngu hooldusravikeskus, 100 eluaastat.
Rõõmsameelset ja heasüdamlikku vanaprouat olid õnnitlemas
Puka ja Rõngu valla esindajad, hooldusravikeskuse personal ja
elanikud, sugulased ning Rõngu Keskkooli laululapsed.
Soovime veelkord juubilarile tugevat tervist ja elurõõmu
ning killuke päikest igasse päeva!
Pildil on Alma Kelt koos oma poja Avo-Ragnariga.

AMETLIK INFO
Puka Vallavolikogus
12. veebruaril

Vallavanem Heikki Kadaja

n

Kinnitati Puka valla 2015. aasta eelarve tulude-kulude lõikes

1 573 188.- eurot.
n

Puitmööbli restaureerimiskoolitus Pukas!
Sul on harukordne võimalus osaleda just
praegu loodava (2. märtsil läksid ehitustööd
lahti) Puka noortekeskuse sisustamises. Restaureerime üheskoos puitmööblit (kirjutuslaud, toolid, nagid) noortekeskuse tarbeks,
kuid kõik teadmised ja oskused jäävad sulle.
Maksumus 5 eurot (sisaldab 2 päeva koolitust juhendajaga, kohvipause ja tunnistust).
Koolitus toimub nädalavahetusel 4.-5.
aprill (mõlemal päeval 9 a.h). Koolitaja Joel
Kõivistik, kõik osalejad saavad Tartu Rahvaülikooli tunnistuse. Kohustuslik koolitusel
täismahus osalemine!
Vajalik eelregistreerimine kuna kohtade
arv piiratud – Kaija Tamm (tammkaija@
gmail.com, 5666 2597).
Toetajad: Hasartmängumaksu nõukogu ja
Puka vallavalitsus.

Nõustuti Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regiooni poolt

Kivikandur OÜle Helmi-Aakre liivamaardlas Helmi-Aakre VI
mäeeraldisele maavarade kaevandamiseks kaevandamise loa väljastamisega.
n

Kinnitati Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni kasuta-

mise eeskiri.
n

Kinnitati Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumi-

se eeskiri.
n

Toimus revisjonikomisjoni akti arutelu.

n

Anti Puka Vallavalitsusele õigus võtta laenu Puka alevikus

Tööstuse tänav 15 puurkaev-pumpla ja veetöötlushoone ehitamise
kulude ja selle piirkonna vee- ja kanalisatsioonitrasside rajamise projektide finantseerimisel omaosaluse tasumiseks kuni 50 000.- euro
ulatuses.
n

Täiendati Puka valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arenda-

mise kava finantsanalüüsiga ja täpsustati lähteandmeid.

Alanud muusika-aasta tegemistest
Puka vallas
Hea on tõdeda, et Puka kultuurielus algas
muusika-aasta juba eelmise aasta lõpus, kui
meie segakoor U-tuur sai valmis toreda projektiga. Nimelt muusikaliga, mida on esitatud
juba nii oma vallas kui ka väljaspool valda.
Võrtsjärve kultuuriühenduse koosolekul
tunti huvi muusikali esitustest. Tundub, et
lauljad on leidnud õige väljundi ning esinemiskohtadest puudu ei peaks tulema.
Meie vallas on sel aastal võimalik osaleda
paljudes ringides. Kõik huvilised võivad leida
endale midagi sobivat. Aakre rahvamajas
tegutsevad: segakoor U-tuur (juhendaja Evald
Raidma), käeline tegevus lastele (Katrin
Uffert), laste tantsuring (Sirle Lüüs), võimlejad (Kaija Tamm) ning kaks korda nädalas
hõivavad rahvamaja saali mõneks tunniks
noored korvpallihuvilised.
Puka rahvamajas on võimalus osaleda peotantsu kursustel (juhendaja Veiko Ratas),

joogas (Kairi Rebane), mees- ja naisansamblis (Evald Raidma), eakate tantsurühmas
Vokiratas (Vaike Eiche), noorte loovtantsus
(Kaija Tamm), trummiringis (Joel Hainsalu).
Üle nädala toimuvad kolme valla (Puka-Tõlliste-Sangaste) segakoori proovid.
Tänavu on taas lasteaialaste tantsupidu
ning kord nädalas harjutavad lapsed tantsupeo tantse, õpetajaks Kaija Tamm. Tervisele mõeldes on koolimajas võimalik liituda
võimlejatega, juhendajaks Maris Kärson või
rassida jõusaalis. Aitäh tublidele juhendajatele selle raske vankri vedamisel!
Rahvamajad on leidnud rakendust ka
muud rakendust. Maju on broneeritud juubeliks, koolituseks, koosolekuks, laste sünnipäeva pidamiseks.
Rahvamajade juhataja Helgi Pung

Esmaspäeval, 9. märtsil kell 18.00
Aakre Rahvamajas

		ZUMBA

ehk Ladina-Ameerika tantsudest inspireeritud lõbus, kaasakiskuv ja tõhus fitness-treening. Zumba treeningus osalemiseks ei
vaja sa eelnevat tantsukogemust!
Kaasa sportlikud jalanõud ja soov liikuda!

Puka Rahvamajas teisipäeval, 17.03 kell 12.00-13.00
Rahvusliku mustriga tuunikate SOODUSMÜÜK
SUKKPÜKSTE KAMPAANIA ostad 2 = saad 3.
Värvilised/mustrilised sukkpüksid (5-7 eurot).
Lisaks retuusid (7 eurot), dressipüksid (9 eurot), sokid (1 euro).
Lastele Disney retuusid, sukkpüksid, sokid.
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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6. märts 2015

Mis on väärt mehe sõna?

P

uka aleviku Valga ja Tartu maantee elanikud on aastaid oodanud lahendust oma
veeprobleemidele. Valla juhid on lubadusi
jaganud vähemalt 2005. aastast alates. 2007. aastal
pidi kogu Puka saama ühtse vee- ja kanalisatsioonitrassi. Ei oska öelda, mis siis ikkagi oli põhjus,
et aastad muudkui möödusid, kuid lahendust ei
paistnud kusagilt.
Uus lootusekübe saada igasse majja ühisvesi
tekkis meil vahetult enne viimaseid kohalike volikogude valimisi, kui lugesime Otepää Teatajast,
et on algatatud projekt Tööstuse tänava piirkonna veevarustusprobleemi lahendamiseks. Olime
hämmingus, sest seal polnud meie piirkonnast
(Valga, Tartu ja Otepää maantee) juttugi. Seadsime sammud vallamajja, kus selgus, et tõepoolest
pole meie piirkonnaga arvestatud ja meie muresid
see projekt ei lahenda. Olime päris tigedad, sest
just tol suvel oli olnud väga põuane ja paljud
kaevud olid tühjad jaanipäevast alates. Vallajuhtidega kohtumise ajal, ehkki oli juba sügis, polnud
taevaisa looduse ega meie vastu vihmaga samuti
helde olnud, nii et ees ootas veemure ka talvel.
Mõni majaomanik vedas koju vett kanistritega,
mõni tsisternidega, pesu käidi pesemas tuttavate
pool.
Eriti hull oli peredes, kus kasvamas alaealised
lapsed. Kuidas neile seletada, et ärge täna trenni
minge, sest pärast pole kusagil pesta? Tõeline

masendus tuli peale siis, kui põua tõttu lõppes vesi
otsa ka paari kilomeetri kaugusel asuvast Ohvriallikast, kust nii mõnigi pere oli toonud pudelitega
puhast joogivett.
Kohtumisel Puka vallavanema Heikki Kadaja ja
tolleaegse ehitusnõuniku Aleksander Sven Essega
saime nende suusõnalise nõusoleku, et nad liidavad ka meid Tööstuse tänava veevarustuse projektiga. Nad lubasid teha uue ühise projekti ja rääkisid, et abiks oleks, kui koguksime allkirju oma
piirkonna elanikelt, kes vett soovivad. Saigi tehtud
vastav avaldus, millele kogusime 16 allkirja.
Jällegi tükk aega lootust ja ootust, aga nagu
öeldakse, on lootus lollide lohutus. Eelmise
aasta alguses sai selgeks, et meie seda vett siiski
ei saa, sest meid ikkagi ei liidetud projektiga. Me
ei hakanud uurima, kas meid tookord vallamajas
lollitati lubadustega või tõepoolest ei rahuldatud
meie piirkonna veetaotlust. Igatahes lootus oli
luhtunud.
Niisugustel puhkudel jääb ainult üks võimalus
– hakata ise tegutsema. Mõni aasta tagasi veeti
pumbajaamast veetrass kohalikku kultuurimajja
nii, et meie tänavate esimeste majadeni on ainult
mõnikümmend meetrit. Saades vallavanemalt
suulise lubaduse, et vald maksab trassi majadeni kaevamiseks vaja mineva materjali kinni, tõi
üks meie seast, mees, kes on vähemalt 15 aastat
vedanud traktori järel tsisterniga kogu oma maja-

pidamise vee, linnast ekskavaatori ning hakkas
trassi kaevama. Tal kulus tööks poolteist nädalat,
tööpäevad küündisid 15tunnisteks. Ta tegi seda
täiesti tasuta. Ja saigi valmis! Südantliigutav oli
vaadata, kui siis seesama mees hakkas tehtust aru
saama. Pisarsilmi tõdes ta, et nüüd ei peagi enam
30kraadise pakasega käivitama traktorit ja mujalt
vett vedama.
Kui arvata, et sellega sai meie lugu ilusa lõpu,
siis paraku nii see ei ole. Paistab, et meie lugu
jätkub ja selle lõpp ei ole enam nii ilus. Asja vastu
hakkasid huvi tundma vallavolikogu opositsiooni liikmed, kellega vahepeal oli ühisrinde loonud
endine ehitusnõunik ja OÜ Puka Vesi endine
juhataja Aleksander Sven Esse. Valimiste eel ja
mõnda aega ka pärast valimisi oli Esse ilmselgelt
vallavanem Heikki Kadajaga ühes paadis. Siis aga
nende koostöö lõppes. Ja nagu ka vabariigi parlamendis tavapärane, tehakse kõik selleks, et võimulolijat igati mustata. Ju see “pirukas” on ikka
niivõrd maitsev. Ei ole mingit vahet, kas võimulolija teeb õige või vale otsuse – igal juhul tuleb teda
maha teha.
eie vald on selles mõttes väga õnnelikus olukorras, et siinne opositsioon on
üldse väga võimekas ja laia silmaringiga, sest nemad suudavad “objektiivselt” hinnata
nii kohalikku hariduselu (kooli juhtkond ei sobi
ametisse) kui ka seda, et Aakrel ja miks mitte kogu

M

Puka vallal oleks parem kuuluda Rõngu valla alla.
Kuidas küll saavad nii kooli kui ka lasteaia edendamisel kaasa rääkida inimesed, kelle lapsed pole
käinud ja suure tõenäosusega ei käi ka tulevikus
Puka keskkoolis ega Puka lasteaias?
Kui kohalik opositsioon tegi vallavolikogus järelepärimise, miks pole alustatud Tööstuse tänava
piirkonna veeprobleemide kõrvaldamisega, siis
tuli neile suure üllatusena, et asjaga on tegeldud,
projektirahagi saadud ning tööd võivad alata. Järgmine küsimus oli, miks tööd algasid nii hilja. Jälle
häda! See meenutab rohkem nagu laste omavahelist jagelemist. (Vabandust, ei tahtnud lapsi kuidagi
solvata, sest tegelikult on lapsed tunduvalt asjalikumad kui meie valla mõni opositsiooniliige.)
Valga ja Tartu maantee veeprobleemi puhul ei
mahu opositsioonile pähe, kuidas oli võimalik, et
tööd tehti tasuta. Kõige suurem hirm on, et äkki
mõni sai selle käigus rikkaks. Ilmselt on asi hoopis
selles, et kaevetöö taheti sokutada oma või mõne
sõbra firma teenistuseks. Ei oska öelda, millega
see kole lugu lõpeb.
Küll aga tahame meie tänada Puka vallavalitsust, eeskätt Heikki Kadajat, et me siiski saime
endale kauaoodatud vee. On selge, et ainuüksi
meie initsiatiivist poleks piisanud, kui vald poleks
väga vajalikul hetkel appi tulnud.
Ülitänulikud Valga ja Tartu maantee elanikud

Päikeseline vastlapäev Puka
lasteaias, täis rõõmu ja naeru

Vastlapäeva lähenedes palusime ilmataati, et
hoiaks ikka lund ja saaksime sellel aastal kelgutama minna. Ja õnneks oli vastlapäeval, 17.02.2015,
super ilm – lund oli, päikest oli ja natukene külmakraade ka.
Hommikul vaatasime veel mäeolud üle ja mägi
oli täitsa hea, suur tuul küll oli, aga ega see ei heidutanud meid. Lastel olid kõigil kelgud kaasas.
Ka mõningad Sipsikud küsisid millal me minema
hakkame, aga kuna väljas oli libe ja mäele pikk
tee, siis pisema rühma lapsed lustisid lasteaia õuel.
Põngerjad aga võtsid kelgud ja teekond võiski
alata. Et rivi väga pikaks ei veni, kandsid suuremad lapsed hea meelega ka teiste kelke – need
olid pandud teineteise peale. Teekond oli küllaltki pikk, aga kui mäele jõudsime algas lustimine.
Kõigepealt lasime liugu ja vaatasime, kes laseb
pikima liu. Pikima liu tegi Liisbeth, seejärel jooksime võidu mäest üles.
Järgmiseks katsumuseks oli sõit läbi värava.

Õpetajad tegid kätest kinni hoides värava ja
lapsed pidid kelku juhtima mäest alla nii, et
sõidaks läbi värava. Mõnel see õnnestus ja mõnel
mitte. Kui lastel möödus vastlapäev traumadeta,
siis õpetaja abi Ingrid sai küll just selle ülesande
juures endale jalale sinika. Veel sõitsid alla ühiselt
tüdrukud ja seejärel poisid. Pikima liu laskmises
võistlesid ka õpetajad, mille võitis õpetaja abi
Ingrid. Sõitsime veel mõned sõidud ja lustisime
niisama, lapsed olid rõõmsad ja õnnelikud.
Seejärel hakkasime lasteaeda tagasi kõndima,
sest seal ootas meid maitsev hernesupp ja kokatädi küpsetatud vastlakuklid. Lauda istudes olid
lapsed tavapärasest vaiksemad ja rahulikumad,
kõik sõid supitaldrikud tühjaks ja nende põskedel
oli ilus roosa jume.
See oli tore päev täis nalja ja naeru. Aitäh Põngerjad ilusa vastlapäeva eest!
Ewe-Ly

Teistmoodi sünnipäev Aakres
Kodus oma pereliikmeid õnnitleme sünnipäeval
üleslaulmise ja kingitustega, nii on parimateks
sünnipäevakingitusteks meie kodumaale rõõmsate laste esitatud laulud ja luuletused.
Reede hommikul kogunesidki Aakre lasteaia
ja kooli lapsed Eestile oma õnnitluste edasiandmiseks lipuehtes saali. Hümn kõigil hästi peas, siis
on uhke laulda. Lasteaialaste armsad laulud-luuletused, koolilaste omad juba veidi keerulisemad,
kuid kõigis neis väljendub rõõm ja uhkus meie
kodumaa vabaduse üle.
Samal ajal oli kooli võimlas lastele üllatus.
Lasteaialapse Triinu isa Kalvi Kastein ja MTÜ
Pühaste kütid olid võimlasse üles pannud huvitava jahindusalase näituse. Seal oli erinevate
jahimeeste kogudest suur valik sarvi, topiseid,
nahku, kihvu, koljusid jms. Kalvi Kastein tutvus-

tas lastele jahiulukeid, nende eluviise ja toitumisharjumusi. Lapsed said teada, miks on tänapäeval
jahipidamine vajalik. Lapsed nägid kopra pikki
oranže hambaid ja metssea kõveraid kihvu. Hundi
kolba juures kuulsin lasteaialapsi sosistamas:”See on draakoni pealuu!” Hundi kihvad on tõesti
võimsad. Aga ega jahimeheks sünnita! Et saada
heaks kütiks, peab palju treenima nii täpsuslaskmist kui ka muid alasid. Karikate ja diplomite hulk
näitas, et Pühaste kütid on osavad jahimehed.
Kuna näituse ülespanek oli suur ettevõtmine, kutsusime Puka lasteaia suuremad lapsed ja
Rõngu kooli I klassi ka uudistama.
Täname Kalvi Kasteini ja MTÜ Pühaste Kütid
liikmeid meeldejääva näituse korraldamise eest!
Õpetaja Liina Laaser
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SANGASTE

Keeni koolis õpetab doktorikraadiga õpetaja

Õ

petaja Pilve Kängsepast sai algklasside
õpetaja kohe pärastValga Gümnaasiumi lõpetamist 1969. aastal. Esimesed
tööaastad möödusid tal Restu koolis ja 1972.
aastast alates Keeni koolis.
Nende neljakümmne kuue tööaasta sisse
mahub tolleaegse Eduard Vilde nimelise Tallinna Pedagoogilise Instituudi lõpetamine,
kolmele lapsele emaks saamine, aastakümneid
pedagoogiliste teaduslike uurimiste tegemine
ÜPUI liinis ja loomulikult sadadele õpilastele
lugemise ja arvutamise õpetamine. Tänaseks
on ta seitsmele lapselapsele vanaemaks.
30. jaanuaril 2015. aastal omistati õpetajale
Tartu Ülikooli haridusvaldkonna doktorikraadide andmise ühisnõukogu otsusega filosoofiadoktori kraad. Leida igapäevase õpetajatöö
kõrvalt aega teadusuuringutele ja saavutada
doktorikraadi omistamine, näitab õpetaja suurt
pühendumist oma elukutsele.
Õpetaja Pilve Kängseppa tunnustati 20. veebruaril Otepää Gümnaasiumis toimunud maavanema vastuvõtul Valgamaa Teenetemärgiga.

101
Las lennata aastad kui kollased lehed,
sest aastad vaid väärikust lisavad mehel.
Õnnitleme tagantjärele Sangaste valla
eakaimat elanikku

ILMAR KROONI,
kellel 2. märtsil 2015. aastal täitus
101 eluaastat.

Sangaste Vallavalitsus
Sangaste Vallavolikogu

Valgamaa tegevõpetajate peres töötab doktorikraadiga pedagoog. Kogu koolipere poolt
soovime talle tehtud töö eest ja doktorikraadi

omistamise puhul PALJU ÕNNE!
Keeni kooli pere nimel
direktor Diana Sarapuu

Taas on teatrikuu ning me
ootame külalisi!
SVPÜ „Härmalõng“ korraldab teatrikuu
ürituse
neljapäeval, 19. märtsil algusega kell 12.00
Sangaste Seltsimajas.

Kallid krossisõbrad!
Varasemalt oleme jaganud teiega uudiseid
Sangaste vallas Keeni külas elavast bagikrossisõitjast Andres Lohuvälist. Kellele kuuluvad
eelmise aasta Balti arvestuses 5. koht ja Eesti
siseselt 4. koht. Taas on meil uudiseid: 2015.
aasta krossihooaeg on varsti algamas. Lähiajal
toome teieni ka sõidugraafikud: kus ja millal
on tulevased võistlused.
Talvisel perioodil võistlusi ei ole ja on levinud
arvamus, et krossisõitjad talvel puhkavad, sest
masin on garaažis. Tegelikult see nii ei ole, talvisel perioodil toimub sõiduki remont ja käivad
hoogsad hooldustööd, et uueks hooajaks oleks
sõiduk veelgi paremas korras ja vastupidavam.
Andres Lohuvälil on sel perioodil kulunud
aega töötegemiseks väga palju.
Kui keegi tunneb huvi antud spordiala vastu,
siis on garaažis olemas kaks bagi, mis on sõidukorras, neid on võimalik välja rentida. Samuti,
kui on huvi proovida bagisõitu, siis läbirääkimiste teel on see võimalik. Täpsem informatsioon: Andres Lohuväli – 5070625.
Kahjuks pole Sangaste vallal ega spordiklubil olnud võimalik Andrese bagisõitu rahaliselt
toetada, mille tõttu võistlebki Andres Märja-
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Külla tuleb näitleja VEIKKO TÄÄR.
Laua katame ühiselt. Pääse 2 eurot.
Tule Sinagi osa saama teatrirahva tegemistest!
Vaike Tuisk, esinaine

Teade
9.-13. märtsil toimub
Sangaste Seltsimaja peeglisaalis

maa rallitiimis. Kui toetusvõimalused avaneksid, sõidaks Andres kindlasti koduvalla nime all.
Kuid see pole seganud lisaks teistel headel sõpradele ja toetajatele ka meie oma valla inimesi
ja ettevõtjaid Andrese tegemisi toetamast.
Andres tänab väga kõiki eelmise aasta sponsoreid ja eriti neid, kes on ka sellel aastal sponsorite hulgas: Jaanus Teder (T.E.D.E.R OÜ),
Auto Ilusax OÜ, WÜRTH, WELG Autolammutus, Rainer Väikene, Marko Makke,
Hinkus AS. Hetkel käivad ka läbirääkimised
mõningate uute ettevõtjatega sponsorluse

suhtes. Kui kellelgi on huvi toetada antud tegevust, on see igati teretulnud (Andres Lohuväli
– 5070625).
Suur tänu ka abimeestele, kelleks on olnud
Lauri Oja, Karli Oja, Igor Korobov, Aivo Tann.
Samuti tänud ka nende meeste perekondadele,
sest nad on olnud vastutulelikud ja leplikud, et
nende mehed suure osa oma ajast on veetnud
garaažis.
Uute adrenaliinirohkete kohtumisteni,
Sangaste Spordiklubi

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2014. aastal
algus üleeelmises OT

Elanike sotsiaalne staatus
01.01.2015 seisuga elas Sangaste vallas 76 alla 7-aastast
last, kellest 18 elab Sangaste alevikus ja 16 Keeni külas;
11 last elab Tiidu külas; mujal on külas alla 10 väikelapse.
Nendest lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 33 last
ning Keeni Põhikooli ettevalmistusrühmas 11 last; ülejäänud on kodused.
Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 168 valla hingekirja kantud last, kellest
35 elab Keenis, 25 Sangaste alevikus, 19 Tiidu külas, 14
Restu külas ja 12 Sarapuul; 11 Laukülas ja Mäekülas, 10
Kureveres.
Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 117, nendest
25 õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib
106 last, kellest omakorda 14 on pärit mujalt omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest
enamus käib Puka Keskkoolis (9 last) ja Pühajärve Põhikoolis (9 last). Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 25 last
(sh õhtukoolis 3), kutsekoolides peale põhikooli minule
teadaolevalt 34. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu

TASUTA laste ja noorte RIIETE
ja jalanõude jagamine.
Riideid jagame esmaspäevast reedeni kell 9-16; va.
neljapäeval 12. märtsil, kui maja on lahti kell 9-20.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist

ja Valga, kuid õpitakse ka Viljandis, Olustveres, Luual ja
Põltsamaal. Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on
tõesed, peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama
Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 ehitaja, 3 autotehnikut, 4 kokka, 1 metsameest, 1
õmbleja, 2 metallitöölist, 1 arvutispetsialist, 1 müüja ja 1
põllumajanduse eriala õppur. Keskkoolinoortest 8 last
õpib Lähte Ühisgümnaasiumis, 3 last Otepääl, 3 Pukas, 1
Valgas;. Kokku on erinevaid gümnaasiume 13, sh kaks nn.
õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 41, osa nendest õpib ka töö
kõrvalt.
Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on
kokku 31, koduseid inimesi on kõige rohkem Sangastes (5
inimest).
1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 311 vanaduspensionäri, kellest enamus (60 eakat) elas Keenis; 53 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 30
eakat Laukülas, 21 Restus, 24 Tiidu külas ja 24 Lossikülas,
mujal on eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaolevalt 91 inimest.
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2014
a. seisuga end töötuna arvele võtnud 37 valla elanikku.
Tegelik Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga
võrdsustatud tegevusega hõivamata) inimeste arv on
umbes 126 inimest (seega umbes 3 korda suurem).
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt
eestlased, teistest rahvustest inimesi on 34 ehk umbes 2,6
%, sh. 20 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast.
Pille Sikk, sotsiaaltöö spetsialist
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Teostame valdadele,
linnadele ja eraisikutele
- Ohtlike puude raiet majade,
liinide läheduses.
- Vanade puude ohtlike okste
eemaldamist.
- Ohtlike puude raiet
kalmistutel.
- Puude seisukorra ja elujõu
hindamist.
- Töid kõrgustes kasutades
korvtõstukit.
Töid teostavad oma ala
professionaalid koos kaasaegse
tehnikaga.
Hinnapakkumine ja
konsultatsioon TASUTA.

15. märtsil kell 12 00
toimub Pilkuse Külamajas

KIRBUTURG.
Tule uudista, osta, müü ja vaheta!
Ootame rohket osavõttu meilt ja mujalt.
Kohamaksu ei ole.
Kohv müüjatele tasuta.
Pilkuse Külamaja asub 3 km Otepäält Kanepi suunas.
		

MTÜ Pilkuse Külaselts

6. märts 2015

Hea koostööpartner

Otepääl avati mööblikauplus-töökoda

Kutsume teid Eesti Töötukassa Valgamaa osakonna korraldatavale tööandjate teabepäevale, mis
toimub neljapäeval, 19. märtsil kell 9.00–12.00
Pühajärve Puhkekodus.
Teabepäeva teemad:
tööandjate teenused (töövahendus, proovipäev, tööpraktika, palgatoetus, koolituskulude
hüvitamine tööandjale) ja iseteenindusportaali
kasutamisvõimalused
töövõimereform: töötukassa uued ülesanded
ja koostöö tööandjatega
erivajadusega inimese värbamisega kaasnevad võimalikud toetusmeetmed
2015. aasta seaduse muudatused ettevõtjatele (Maksu- ja Tolliameti esindaja Jaan Krinal)
Osavõtust palume teatada esimesel võimalusel kuid hiljemalt 16.03.2015 e-posti aadressil:
pille.mumm@tootukassa.ee. Lisainfo telefonil:
766 6258.

Tere! Olen Margo ja mul on suur rõõm teada
anda, et olen alustanud uue ettevõtmisega ja kutsun Sind külla. Nimelt avasin Mööblikauplus-töökoja. Minu idee on valmistada nii uut mööblit, kui
ka remontida ja taastada kasutatut.
Margo Kauplus-töökoda asub Otepääl Pärna 15
keldriruumides ja on avatud kolmapäev – neljapäev kell 14 – 18. Teistel aegadel võid külastada
minu internetilehekülge ja e-poodi:
margomoobel.ee.
Rõõmsa kohtumiseni, Margo Meri

Tel: 5810 9846
Email: pajolus@gmail.com
Email: puuderaie.info@gmail.
com

Müün

Müüa ehituslikku
saematerjali.
Pakume saekaatri
teenustööd.

3 m küttepuid.

Info tel. 5157019

Kontaktisik: Tanel Pajo

Tel. 50 56 829
Valgamaa IX spordiveteranide spordipäev
toimub 21. märtsil Valga Spordihallis

Rebase talu

puukool pakub:
* Kevadine oksalõikus
* Aiakujundus
* Istikute müük
tel. 5286605 Ahti
www.rebasetalu.net

Kavas on:
Ökoteh OÜ ostab
metsa- ja põllumaad.
Ostame raieõigust ning
teostame raietöid.
Tel + 372 50 56829 Olev
olev@okoteh.ee

ÕHUPÜSSIST LASKMINE (istudes 10 + 10 lasku), MÄLUMÄNG
(võistkonnas kuni 3 liiget), PETANQUE, KORVPALLI VABAVISKED,
VÕRKPALL (segavõistkonnad 2N+2M), KERGEJÕUSTIK (hoota
kaugus - 2 hüppe summa, kuulitõuge - vasaku ja parema käe tulemus liidetakse), KABE ja BRIDŽ.
Toetavad: Eesti Kultuurkapitali Valgamaa Ekspertgrupp, SA Valga Sport
Peakorraldaja – peakohtunik Ülo Mere tel. 5290854
Peasekretär – Leini Kirsimäe tel. 51983404

6. märts 2015
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VAJALIKUD

Müüa seamaterjali, põranda-,
voodri- ja terrassilauda. Transport
tasuta. 5258911

ehitustööd
telli

Müüa küttepuid. Tel 5093 453
Ohtlike puude raie & hooldus,
56 866 157.

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

Edgari Trahteri märtsikuu

eripakkumine!

OÜ SEMT.

Võttes päevaprae ,saad
tasuta magustoidu!

Tel. 5062377

Külasta meid Lipuväljak 3.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107
Müüa metsakuiva kuuske ja märga leppa koos veoga (30-50cm)
5056867

Pangabuss
Kõik oma rahaasjad saate korda ajada Pangabussis!
Pangabussi peatused:

Otepää Maxima X

Puka
A ja O kaupluse juures
kell 9.00–10.00

kutsub tööle

Müüa küttepuid: lepp, kask, segapuu (kuiv, märg). Tel.5260859
Müüa lõhutud küttepuid kohaleveoga. Saadaval erinevad puuliigid, kask, lepp jne. Tel. 5117109

Sangaste
Rukkimaja parklas
kell 11.00–12.00

kassapidaja-müüjaid
ja letiteenindajaid.
Kontakandmed: personal@Maxima.ee, 6023116

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD

9. märtsil tähistab
Merle lillepood
10 tegevusaastat.

OMANIKU JÄRELVALVE

Sünnipäeval kogu kaup -10%
Täname kõiki oma kliente ja
koostööpartnereid!

EhitusEST OÜ

506 7848

Armastusega Merle lillepood

ehitusest@gmail.com

Ostab

metsakinnistuid
ja põllumaid
kogu Eestis.

Peolauad ja sündmuste
korraldamine
kuni 50-le inimesele

hotellis Murakas

www.murakas.ee
Info mob. 58531779
E- post: mirell@murakas.ee
või info@murakas.ee.

I ja II kvartalis
17. märtsil
7. ja 21. aprillil
5. ja 19. mail
2. ja 16. juunil

Otepää
kell 13.00–16.30
Külastuskeskuse ees

I ja II kvartalis
9., 16. ja 23. märtsil
6., 13., 20. ja 27. aprillil
4., 11., 18. ja 25. mail
1., 8., 15. ja 29. juunil

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts
korraldab
õppe- ja teabepäeva Otepääl J.Hurda 5 Otepää AMS majas
22. märtsil algusega kell 10.
Teema: kevadised tööd mesilas. Vastused küsimustele.
Lektor Tõnu Hiiemäe. Info: 7655 537, 5650 9770.

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.

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

MARET VIHM

13.02.1935-27.02.2015

I ja II kvartalis
13. märtsil
23. aprillil
21. mail
18. juunil

Rõngu
Vallamaja juures
kell 9.00–10.30

Tel 5557 7007
janno@tartumets.ee
www.tartumets.ee

Naistepäeval,
8. märtsil
MERLE LILLEPOOD
avatud 8.00-17.00.
Olete kõik oodatud!
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HARALD LILLUPUU
18.08.1931-15.02.2015

ANTS OJAVEE

23.01.1939-03.03.2015

Südamlik kaastunne Ehale ja
lastele peredega

ANTS OJAVEE
kaotuse puhul.

Siiras kaastunne Kairele perega
kalli äia, isa ja vanaisa

Südamlik kaastunne Kaupole
perega kalli isa

ANTS OJAVEE

ANTS OJAVEE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

OG 60. lend ja klassijuhataja

Otepää IRL

Segarühm Nuustaku

Siiras kaastunne Pillele ja
Peetrile lastega kalli

Andrus, Heino, Rene ja Mati
peredega

ema, ämma ja vanaema
Avaldame kaastunnet Ehale
lastega kalli abikaasa, isa ja
vanaisa

ANTS OJAVEE
Sügav kaastunne Ehale ja
Kaupole perega

Südamlik kaastunne
Kuldar Veerele perega kalli

Südamlik kaastunne
Peeter Kangurile perega kalli

Ants Ojavee

isa

ämma

kaotuse puhul.
Naisrahvatantsurühm Nuustaku

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

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

4.7.7.8.-

6.-

10.-

6.8,40
15.20.18.18.-

10.14.25.34.30.30.-

24.-

40.-

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

Mälestame alati sõbralikku
naabrimeest

ANTS OJAVEED
Tunneme südamest kaasa
lahkunu abikaasale, tütre ja poja
peredele.
Ülo perega

kaotuse puhul.
TSIKOF treenerid

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Otepää Vallavolikogu
Otepää Vallavalitsus

Avaldame kaastunnet Aarnele
perega kalli ema, ämma ja
vanaema

Mälestame muhedat kaasteelist ja
armastatud õpetajat

23.01.1939-03.03.2015

JAAN KÕIVU

Lesk, poeg ja tütar peredega.

MARET VIHMA
kaotuse puhul.
Praegused ja endised kolleegid
Otepää Politseist.

Su osavate sõrmede mälestus
Suur südame ilu
Meis kelleski sellest ei vähestu
Et Sa enam me juurde ei tule...
(A.Naruski)
Oleme sel traagilisel tunnil Sinuga,
kallis Pille ja Su pere,
mil jätate jäädavalt hüvasti
armsa

EMA, vanaema ja ämmaga
MTÜ Kappermäe Seltsi liikmed

Teatame kurbusega, et on
lahkunud meie armas abikaasa,
isa, vanaisa ja vanavanaisa

ANTS OJAVEE

Siiras kaastunne Helgile ja Toomase
perele.
Töökaaslased ja õpilased endisest
Ilmjärve koolist.

Südamlik kaastunne Pille
Kangurile perega kalli ema ja
vanaema

Anne Pärnapuu
kaotuse puhul.
Pühajärve Põhikooli 2007. aasta
lend
Saab igaüks meist kingituseks aja,
ta kestust keegi meist ei tea.
On kuskil ülim otsustaja ta märguandel lõpetama pead.

Südamlik kaastunne Pillele ja
Peetrile perega kalli ema, ämma,
vanaema

Anne Pärnapuu
kaotuse puhul.

Nuustaku segarühma tantsijad

Tuul tasa puudeladvus kiigub,
me vaikses leinas langetame pea.

Sügav kaastunne Pille Kangurile
perega

ema

kaotuse puhul.
Pühajärve Põhikooli 2002
lõpetajad.

Mälestuste päiksekiiri
aeg ei kustuta...

EDGAR SARV

20.02.1935 - 01.05.2010
mälestavad 80. sünniaastapäeval
lesk ja pojad peredega.
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UPM Otepää vineeritehas toodab kasevineeri ja spooni. Tegutseme alates 2000. aastast ja
tänaseks on ettevõttel u 200 tublit töötajat. Üle 90% ettevõtte toodetest eksporditakse. UPM
ühendab endas jätkusuutlikust innovatsioonist juhitud bio- ja metsatööstust. UPM-Kymmene
kontsern kuulub maailma juhtivate metsatööstusettevõtete hulka, andes ühtekokku tööd ca
22 000 inimesele.

Otsime oma meeskonda

FRONTAALLAADURIJUHTI,
kelle tööülesanneteks on tagada frontaallaaduriga tootmise ja palgimõõtmise teenindamine
kasepakuga ning teha teisi vajalikke transport- ja laadimistöid, nt hakke laadimine,

ja
PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes osalevad vineeritootmise protsessis ning täidavad kõiki tootmisega kaasnevaid tööülesandeid nimetatud ametikohtadel.
Kandidaatidelt eeldame
- soovitavalt kesk- või kutseharidust,
- soovi õppida ja areneda,
- valmidust meeskonnatööks,
- kohusetundlikkust,
- valmisolekut töötada vahetustega,
- töökogemust laadurijuhina frontaallaadurijuhiks kandideerimisel.
Ettevõte pakub uutele meeskonnaliikmetele
- häid töö- ja palgatingimusi,
- stabiilset ja pikaajalist töösuhet,
- tööalast väljaõpet,
- koolitusi ja arenguvõimalusi,
- sportimise võimalust, näiteks ujula kasutamine.
CV saata hiljemalt 11. märtsiks 2015 e-posti aadressil evrika.lepik@upm.com.
Lisainfo telefonil 767 9108.
Soovi korral võib täita ettevõttes kasutusel oleva kandideerimisankeedi, mille saamiseks võtke
ühendust e-posti või telefoni teel.

Sihtasutuse Otepää Turism ühinemine Valgamaa Arenguagentuuriga
on tark valik

V

allaeelarvest suunatakse igal aastal järjest suurem summa Sihtasutuse Otepää
Turism pidamiseks. Sihtasutuse töötajad
täidavad kuulekalt kõik päevakäsud, mis laekuvad
telefoni või e-kirja teel neilt turismiettevõtjailt, kes
parajasti Otepääl võimuohje hoiavad. Võimu vahetudes vahetub mõistagi ka sihtasutuse juhtkond.
Selline näeb välja piirkonna turismi edendamine
mitmegi Otepää vallavõimu esindaja arvates.
Tegelikkus on aga teistsugune – Otepää vallas
(nagu igal pool mujalgi) on täiesti tavaline ja enamikule inimestele tüütuseni tuttav olukord – raha
on vähem, kui seda kulutada suudetaks. Nii ei ole
võimalik nimetatud sihtasutuse eelarvet aasta-aastalt hoogsalt kasvatada. Kui aga raha jätkub vaid
asutuse ülalpidamiseks ning tegevusteks enam ei
jagu, muutub sellise asutuse pidamine rohkem kui
küsitavaks.
Täna, mil sihtasutus Otepää Turism veel tegutseb, finantseerib 4/5 Otepää piirkonna turismi
arendustegevustest Valgamaa Arenguagentuur.
Nimetagem siinkohal osalemist turismimessidel
Helsingis, Riias, Tallinnas, Moskvas, Peterburis,
Pihkvas jne, talvehooaega reklaamivat Postimehe vaheajakirja „Muinasjutuline talvepuhkus“,
reklaamikampaaniaid pardaajakirjades, Postimehes ja mujal.
Kirjeldatud pinnal tekkiski mitmete mõtlevate
inimeste peades idee – Valgamaal tegutsevad sihtasutused, mis arendavad turismi, on otstarbekas

ühendada. Maakond on piisavalt väike, et turismisektoris killustuda. Tehkem koos, nii on tulemuslikum ja odavam!

Otepää turismipealinnaks ka sisus!

T

urism on piirkonnale oluline majandusharu ja selle edendamine vajab vähem
päevapoliitikat ning rohkem stabiilsust
ja pühendumust. Arenguagentuur on pakkunud
välja kava, kuidas turismi arengut senisest tõhusamalt edendada.
Esiteks vajab piirkond esitlusmaterjale, nii
elektroonilisi kui ka paberil. Otepääl ei ole täna
külalisele suurt midagi pihku pista.
Teiseks kisendab Otepää turismisektor tõhusa
koostöö järele. Hetkel pusib iga ettevõtja oma asja
ajada. Muude piirkondade näidetest teame aga,
et edu toob koostöö ja ühisturundus. Nimetagem
setosid, peipsivenelasi ja mulke. Heaks koostöö
ja ühisturunduse näiteks on siinsamas naabruses
Sangaste Rukkiküla. Koostöö ja ühisturunduse
harjutamine saab olema Arenguagentuuri üheks
prioriteediks Otepääl. Selleks kavandame ümarlaudu, õppereise ja muud huvitavat.
Kolmandaks on Otepää sihtkohana seni väga
tagasihoidlikult esindatud välismessidel. Voldiku
või roll-up´iga kahjuks enam tähelepanu ei köida,
tarvis on atraktiivsem olla. Täna on meie maakonna messiboksides tõmbenumbriteks Rukkiküla

degusteerimislaud ja Valga militaarpargi laskesimulatsioon. Kas suudame järgmisteks messideks
välja panna 3D mäesuusad või –tuubid Otepäält?
Ja neljandaks – Otepää kui turismipealinn peab
hakkama andma ka turismialast haridust. Oleme
juba alustanud läbirääkimisi Valga Kutseõppekeskusega, avamaks sügisest Otepää Gümnaasiumi
juures turismi ja teeninduse õppegruppi. Tõhusa
koostöö korral peaks see õnnestuma.
Otepää on ja jääb maakonna ja kogu Lõuna-Eesti turismipealinnaks. Siit tulenevalt saab ka
kogu regiooni turundus olla eelkõige Otepää, kui
tuntuma sihtkoha, turundus. Valgamaa Arenguagentuur on seadnud eesmärgiks, et meie piirkonna tuntus ja seeläbi külastatavus kasvaksid. See on
võimalik ja tehtav vaid seeläbi, kui Otepää oma
liidrirolli tõsiselt teostama hakkab.

Kära eimillestki! Või siiski?

L

õpetuseks pöörduksin tagasi algusse, vallavõimu ümber kiibitsejate ja nende poolt
üles keerutatud tolmupilvekeste juurde.
Kuidagi ei saa nõustuda väidetega, et sihtasutuste
ühendamine toimub ülepeakaela ja läbimõtlematult. Seda teemat on arutatud juba pikemat aega ja
väga põhjalikult ning sihtasutuste liitmine viiakse
läbi just läbimõeldult.
Ümberkorralduste tulemusena kaob praegune,
kallis ja halvatud sihtasutus, mida iga uus võim

nimetab juhtima oma soosiku, keda siis teatud
isikud saaksid oma huvides kamandada. Selle
asemele tekib professionaalne turundusmeeskond, kes ei sõltu päevapoliitikast ning kes saab
keskenduda Otepää kui turismipiirkonna, mitte
üksikute tegelaste teenimisele.
Paraku suudab üks loll rohkem süüdistusi õhku
paisata, kui keegi teine neile reageerida. Nii on
mind ja minu meeskonda süüdistatud huvide konfliktis, altkäemaksu pakkumises, ähvardamises ja
milles iganes veel.
Ma saan ja annan endale aru, et kirjeldatud laimukampaaniat ei olnuks, kui ma poleks sihtasutuste ühendamise ettepanekuga lagedale tulnud.
Ometi ei oleks ma saanud seda ettepanekut tegemata jätta. Arenguagentuur ei ole huvialaklubi,
midagi Mnemoturniiri taolist, kes arutleb vaid
seda, mida Anatoli Põder Võrust küsib. Piirkonna arengu huvidest lähtuvalt peame suutma ka
ise arutelusid algatada, sealhulgas mõnedele ebameeldivaid ettepanekuid teha. Ning seejuures
tuleb oma nägu säilitada ja ümbritseva suhtes aus
olla.
Eelistan hoida oma nägu, mitte seda kohta,
kuhu vitsu antakse ning jään oma arvamuse
juurde, et Valgamaale piisab ühest turismi arendavast sihtasutusest ning see on kokkuvõttes kasulik
ka Otepääle kui turismipealinnale.
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