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Käimas on Otepää loodus-
pargi kaitse-eeskirja uuen-
damise protsess. 

E ttevalmistused Otepää loodus-
pargi kaitse-eeskirja uuendami-
seks algasid juba 2008. aastal. 

Uuenduste eesmärk on olemasoleva 
kaitsekorra ajakohastamine, lähtudes 
muutustest looduses ja valdkonda re-
guleerivas seadusandluses. Kehtiv kait-
se-eeskiri pärineb aastast 1997.

Otepää Vallavolikogu arutas nii 
2014. aasta detsembri kui ka 2015. 
aasta 22. jaanuari istungil Otepää 
looduspargi kaitse-eeskirja eelnõule 
parandusettepanekute tegemist ning 
otsustas, et toetab kodanikualgatuse 
korras kodanike ja huvigruppide poolt 
Keskkonnaametile tehtud ettepane-
kuid kaitse-eeskirja eelnõule. Ettepa-
nekuid laekus ligikaudu 70 kodanikult 
ja huvigruppidelt. 

Vallavolikogu pidas vajalikuks enne 
kaitse-eeskirja kehtestamist Keskkon-
naameti poolt sotsiaalmajandusliku 
uuringu läbiviimist kaitse-eeskirja keh-
testamise mõjude suhtes Otepää valla 
arengule. Need ettepanekud edastati 
ka Keskkonnaametile. Vallavolikogu ei 
pidanud võimalikuks kiirustamist kait-
se-eeskirjade kehtestamisel. 

30. jaanuaril esitas Otepää Vallavalit-
sus Keskkonnaametile oma ettepane-
kud Otepää looduspargi kaitse-eeskirja 
eelnõule. 

K eskkonnaametile tehti mitmeid 
ettepanekuid, nende seas pa-
luti teatud maa-alade väl-

jaarvamist looduspargi territooriumilt, 
näiteks: Linnamäe oru ja Linnamäe 
nõlva maaüksused ja Pühajärve ranna 
ja rannapargi maa-ala, paluti selgitada 
ja täpsustada mitmeid eeskirjas olevaid 
mõisteid ning tehti ettepaneku vaadata 
ümber kaitseala eesmärgid, liigikaitse 
tegelikud vajadused ning sisustada kait-
se-eeskirja tingimused vastavalt maasti-
kukaitseala peaeesmärgile.

Ka vallavalitsus leidis, et on väga 
oluline hinnata kaitse-eeskirja raken-
damise mõju võrreldes sellega kui kait-
sekorda ei rakendata ning tehti ette-
panek koostada Otepää looduspargi 
kaitse-eeskirja rakendamise mõjude 
analüüs enne kaitsekorra rakendamist. 
Tänaseks on Keskkonnaamet ka vas-

tanud ning nõustunud osade ettepane-
kutega.

13. veebruaril toimus vallavolikogu 
esimehe Jaanus Raidali kutsel Otepää 
Vallavolikogu saalis Otepää loodus-
pargi kaitse-eeskirja uuendamise alane 
ümarlaud, kus osalesid Keskkonnaa-
meti Põlva-Valga-Võru regiooni juhata-
ja Ena Poltimäe oma meeskonnaga ja 
keskkonnaminister Mati Raidma oma 
meeskonnaga (fotol). 

Ümarlaual tõstatati mitu teemat, 

näiteks soovisid elanikud näha eeskir-
jas üheselt arusaadavaid mõisteid, mida 
ametnikud ei saaks erinevalt tõlgenda-
da. Samuti rõhutati selgema teabe ja 
regulatsiooni vajadust tegutsemisvõi-
malustest kaitsealal – Otepää piirkond 
on aktiivselt arenev puhke- ja spordi-
piirkond, mida täiendab kohapealne 
unikaalne loodus. 

Pärast ümaralaua toimumist saatis 
vallavolikogu esimees Jaanus Raidal 
keskkonnaministrile tulenevalt ümar-
laual arutatust ettepanekud algatada 
Otepää looduspargi kaitse-eeskirja 
menetlus uuesti, et selle koostamis-
se kaasataks kohalik kogukond ja 
huvigrupid, koostada sotsiaalmajandus-
lik analüüs kaitse-eeskirja kehtestamise 
mõjude suhtes ja kaaluda kaitse-ees-
kirja kehtivuse piiritlemist riigimaade-
ga, liites looduspargi koosseisu need 
eramaad, mille omanikud avaldavad 
selleks soovi. 

J aanus Raidali sõnul on samal sei-
sukohal Palupera vallavolikogu, kes 

tegi samasisulise ettepaneku Keskkon-
nametile – jätta eramaa omanikele õigus 
ise otsustada oma kinnistu loodusparki 
kuuluvuse üle. 

18. veebruaril oli Otepää Gümnaa-
siumis Keskkonnaameti poolt korral-
datud kaitse-eeskirja avalik arutelu, 
kus samuti tõsteti üles mitmeid Otepää 
maaomanike jaoks olulisi küsimusi. 

Keskkonnaminister kinnitas 13. 
veebruari ümarlaual, et avalik arutelu 
ei ole kaitse-eeskirja eelnõu arutamise 

lõpp, läbirääkimised jätkuvad kindlasti 
ka selle aasta sees.

Vallavolikogu esimees Jaanus Raidal 
ütles, et kuna on tekkinud väga suur 
umbusk kaitse-eeskirja menetlemise 
suhtes, siis on mõistlik võtta aeg maha. 

Jaanus Raidal lisas ka, et volikogu 
ei pidanud võimalikuks kiirustamist 
Otepää Looduspargi uue kaitse-eeskir-
ja kehtestamisel. 

„On vaja tõsiselt vaagida kogukon-
na poolt tulnud ettepanekuid, leian, et 
riiklike piirangute ning ettevõtluse ja 
piirkonna arengupotentsiaali raken-
damise võimaluse vahel on vaja leida 
tasakaal. 13. veebruaril ümarlaual 
tegi keskkonnaminister ettepaneku, et 
Otepää vald võiks läbi viia kaitse-ees-
kirja suhtes sotsiaalmajandusliku 
analüüsi, sellest lähtuvalt olen vallava-
litsusele teinud ettepaneku kaitse-ees-
kirja sotsiaalmajandusliku analüüsi 
teostamiseks, kuhu tuleks kaasata ka 
Keskkonnaamet ning teised Otepää 
looduspargi territooriumil asuvad 
omavalitsused. 

Kuna sotsiaalmajandusliku analüü-
si teostamine on pikk ja aeganõudev 
protsess ning kahjuks on maaomani-
ke ja Keskkonnaameti vahel tekkinud 
tõsine vastasseis, siis sellest lähtuvalt 
tuleks peatada kogu kaitse-eeskirja 
menetlusprotsess seniks, kuni sotsiaal-
majanduslik analüüs on valminud.“

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht
 MONIKA OTROKOVA

Eestis on nüüd üks 
hädaabinumber 112 
kiirabi, päästjate 
ja politsei kutsu-
miseks. Kui vajad 
kiiret abi, helista 
hädaabinumbril 112 
Häirekeskusesse. 

Eesti läks Euroopa 112 päeval, 11.02.2015 
üle ühele hädaabinumbrile 112. Alates 11. 
veebruarist saab ühelt hädaabinumbrilt 112 
kutsuda kiirabi, päästjaid ja nüüd ka polit-
seid. 

Üks hädaabinumber 112 muudab abi kut-
sumise inimesele lihtsamaks – meeles on 
vaja pidada üht numbrit 112 ning kriitilises 
olukorras ei kulu aega mõtlemisele, millist 
abi ja milliselt numbrilt kutsuda. 

Inimestele jääb pikem ja mõistlik aeg ühe 
numbriga 112 harjumiseks. Üleminekupe-
rioodil suunatakse numbrile 110 helistajad 
numbrile 112 ning keegi ei jää abita. Num-
ber 110 kaob kasutusest peale pikemat 
üleminekuperioodi, kui selle kasutus on 
jõudnud miinimumini. 

Foto: keskkonnaministeerium.

Otepää linna sünnipäeval antakse traditsiooniliselt üle ka valla medal.
Tänavu pälvisid selle Ülo Reedi ja Rein Vikard.
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 10. aprillil.
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Otepää Vallavalitsuses

09.03.2015
n	 Kompenseeriti õigusvastaselt võõrandatud maa 

kahele isikule.
n	 Väljastati OÜle Keskkonnaprojekt projektee-

rimistingimused Arula ja Kääriku külas EstWin 008 

ELA101 elektroonilise sidevõrgu liinirajatise ehituspro-

jekti koostamiseks.
n	 Väljastati OÜle Keskkonnaprojekt projekteeri-

mistingimused Nüpli külas Laane kinnistu peakaitse 

suurendamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Leonhard Weiss Energy ASile pro-

jekteerimistingimused Otepää vallasiseses linnas 

Munamäe tn 9 kinnistu peakaitse suurendamise ehitus-

projekti koostamiseks.
n	 Väljastati Rein-Erik Jõele projekteerimistingimu-

sed Pilkuse külas Pilkuse vallamaja maaüksusel tiigi 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASile ehitus-

luba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (katla-

maja) püstitamiseks.
n	 Väljastati UPM-Kymmene Otepää ASile ehituslu-

ba Pühajärve külas Tehase maaüksusel ehitise (laohoo-

ne, ehitisregistri kood 111032314) rekonstrueerimiseks.
n	 Määrati sünnitoetus kahele isikule kogusummas 

768 eurot.
n	 Määrati ühekordne toetus ühele isikule summas 

40 eurot.
n	 Kehtestati Otepää vallateedel liikluspiirangu-

na mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni. Määrus 

jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalda-

mist ja kehtib kuni 30. aprillini 2015. a.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 

üheksa isikut.
n	 Anti mittetulundusühingule R-Team (registri-

kood 80353735, aadress Arbu 11-29, Tallinn) projekt-

laagri tegevusluba noorte spordilaagri pidamiseks Arula 

Külalistemajas (aadress Arula küla, Otepää vald) ajava-

hemikul 17.–23. august 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-

vahemikul 17. – 22. märts 2015. a.
n	 Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ 

ARULA KÜLASELTS 300 eurot; 1.2 MITTETULUN-

DUSÜHING VANA-OTEPÄÄ KÜLASELTS 300 eurot; 

1.3 Mittetulundusühing Pedajamäe Külaselts 300 

eurot; 1.4 Kastolatsi külaseltsing 100 eurot.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus 

ühele koondislasele 395,84 eurot) järgmiselt: 1.1 MTÜ 

Karupesa Team (koondislased Andreas Veerpalu, 

Anette Veerpalu, Mariel Merlii Pulles) 1187,49 eurot; 

1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Andres Saal, 

Artti Aigro, Kenno Ruukel, Markus Alter, Mihkel Oja) 

1979,15 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MU-

NAMÄGI (koondislane Carmen Piho) 395,84 eurot; 1.4 

Mittetulundusühing SPORDIKLUBI MÄESUUSA-

KOOL (koondislane Erik Sume) 395,84 eurot; 1.5 

Orienteerumisklubi Põlva Kobras (koondislane Kristii-

ne Aluvee) 395,84 eurot; 1.6 MTÜ OTI SPORDIKLU-

BI (koondislane Grete Gaim) 395,84 eurot.
n	 Eraldati kultuuriühingutele pearaha (arvestuslik 

pearaha määr 29,10 eurot) järgmiselt: 1.1 mittetulun-

dusühing PILLIPUU (rahvapilliorkester, 30 liiget, koe-

fitsient 1,0) 873 eurot; 1.2 mittetulundusühing Otepää 

Muusikaühing (puhkpilliorkester, 24 liiget, koefitsient 

1,2) 838 eurot; 1.3 Mittetulundusühing MTÜ Bossano-

va (linetantsijad, 25 liiget, koefitsient 0,8) 512 eurot; 1.4 

Mittetulundusühing Nuustaku (segarahvatantsurühm, 

17 liiget, koefitsient 1,0) 495 eurot; 1.5 Mittetulundusü-

hing Nuustaku (naisrahvatantsurühm, 17 liiget, koefit-

sient 1,0) 495 eurot; 1.6 MITTETULUNDUSÜHING 

PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatantsurühm 

Vesiroos, 12 liiget, koefitsient 1,0) 349 eurot; 1.7 Mit-

tetulundusühing Otepää Kooli Vilistlaskogu (õpetaja-

te naisrahvatantsurühm, 11 liiget, koefitsient 1,0) 320 

eurot; 1.8 Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää 

Maarja Kogudus (kirikukoor, 13 liiget, koefitsient 

Jakob Taukar      13. veebruaril
Mia-Alexandra Hark       5. märtsil
Edward Moros      8. märtsil
Sebastian Vaher      6. märtsil

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

2016. aastal täitub 900 aastat Otepää 
esmamainimisest. 11. sajandi keskel 
hakkas Otepää kujunema üheks 
Ugandi maakonna keskuseks ning sai 
tuntuks naabermaadeski. 

Paiknemine tähtsate teede ristu-
miskohas pani aluse kiirele arengule, 
mis viis selleni, et 1116. aastal korral-
das Novgorodi vürst Mstislav Otepää 
linnuse vallutamiseks spetsiaalse sõja-
käigu. Vallutusretke kirja pannud 
krooniku ülestähendused on esime-
seks teadaolevaks kirjalikuks allikaks 
Otepää olemasolu kohta. 

Otepää vallavalitsus on moodusta-
nud komisjoni, mis on hakanud ette 
valmistama Otepää 900-ndat juube-
liaastat. Heakord ja hoonete väljanä-
gemine on esmane, mis nii valla ela-

nikele kui külalistele silma jääb 
ning arvamust Otepääst kujun-
dama hakkab. Seetõttu kutsume 
üles kõiki vallaelanikke järgmiseks 
aastaks oma kodud, ärihooned ja 
hoovid korda tegema, et üheskoos 
kodukoha tähtpäeva tähistada. 

Otepää vallavalitsus soovib Otepää 
900 tähistamise raames korrastada 
Otepää Linnamäge, et Otepää aja-
looline pärand oleks paremini eks-
poneeritud. Kavas on Linnamäe 
linnapoolse nõlva puhastamine 
võsast ja puudest, et oleksid avatud 
Linnamäe kinnistu vaated lääne-
poolsel küljel Otepää linnale ning 
vastupidises suunas ja Linnamäelt 
Otepää Maarja kirikule ning vastu-
pidises suunas. Korrastamisplaani 

esialgse kava on Muinsuskaitsea-
met heaks kiitnud, ning vallavalit-
sus on saatnud korrastamise plaani 
Keskkonnaametile üle vaatamiseks 
ja kooskõlastamiseks. 

Lisaks sellele tehakse korrastustöid 
Pühajärve rannapargis ning mitmel 
pool mujal linnas. Kindlasti on ka 
järgmise aasta haljastuse peatee-
maks Otepää 900.

Valmistugem üheskoos väärikalt 
tähistama Otepää esmamainimise 
900. aastapäeva!

Otepää Vallavalitsuse 
kommunikatsioonijuht
MONIKA OTROKOVA

0,8) 303 eurot; 1.9 Mittetulundusühing Otepää 

Pensionäride Ühendus (eakate lauluansambel 

Laulurõõm, 12 liiget, koefitsient 0,8) 279 eurot; 

1.10 Mittetulundusühing Otepää Pensionäride 

Ühendus (eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm, 

12 liiget, koefitsient 0,8) 279 eurot; 1.11 Mittetu-

lundusühing Nuustaku (vokaalansambel Relami, 

9 liiget, koefitsient 0,8) 210 eurot.
n	 Anti osaühingule Türi Bel-Est nõusolek 

Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 asuva 

hoone I korruse ruumide nr 103 ja nr 104 kasutusse 

andmiseks 12. veebruaril 2014. a sõlmitud äriruu-

mi üürilepingust nr 9.3-1.33-18 tulenevate üürniku 

õiguste ja kohustuste üleandmiseks ORT TEH-

NOÜLEVAATUS OÜle (registrikood 10532123, 

aadress Tehase 2, Otepää vallasisene linn, Otepää 

vald) alates 1. märtsist 2015. a.

16.03.2015
n	 Kinnitati Vana-Otepää külas asuva Raja 

maaüksuse erastamise tingimused.
n	 Väljastati Leonhard Weiss Energy ASile ehi-

tusluba Otepää vallasiseses linnas Kelmi alajaama 

0,4kV maakaabelliini ja liitumiskilbi püstitamiseks.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 

128 eurot.
n	 Määrati sünnitoetust kolmele isikule kogu-

summas 1152 eurot.
n	 Moodustati hajaasustuse programmi taot-

luste hindamiseks Otepää vallas 5-liikmeline 

komisjon koosseisus: 1.1 Mairo Kangro (komisjoni 

esimees); 1.2 Kalev Laul; 1.3 Anneli Salumaa; 1.4 

Janno Sepp; 1.5 Vello Vou. Seati hajaasutuste pro-

grammist toetatavate valdkondade prioriteetsus all-

järgnevalt: 2.1 prioriteet I (kõrgeim) - veesüsteemi-

de valdkond; 2.2 prioriteet II - kanalisatsioonisüs-

teemide valdkond; 2.3 prioriteet III - juurdepää-

suteede valdkond; 2.4 prioriteet IV (madalaim) 

– autonoomsete elektrisüsteemide valdkond.
n	 Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 

1.1 MTÜ Karupesa Team - spordiüritus Otepää 

valla suusapäevakud 2015 - 500 eurot; 1.2 Võimle-

misklubi „Rütmika“ - spordiüritus Otepää lahtised 

meistrivõistlused ilu- ja rühmvõimlemises - 450 

eurot; 1.3 MTÜ OTI SPORDIKLUBI - spordiüri-

tus Zahkna Teami auhinnavõistlused laskesuusa-

tamises - 350 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa Team - 

spordiüritus ETV-Swedbanki Noorte Suusasarja 

Otepää etapp - 200 eurot; 1.5 Otepää Spordiklubi 

- spordiüritus 61. Otepää Mängud - 200 eurot.
n	 Kinnitati alates 1. aprillist 2015. a hallatava 

asutuse Otepää Avatud Noortekeskus juhatajaks 

Kätlin Meema.

AMETLIK INFO

11. aprillil kell 10.00-17.00 toimus Tallinnas „Maale 
elama" mess. Messi alapealkirjaks on „MAALE ETTE-
VÕTJAKS". Messil osaleb ka Otepää vallavalitsus.

2012. aastal alguse saanud „Maale elama" kampaania 
on toetanud paljude eestimaalaste soovi linnast maale 
kolida. Kodanikualgatuse „Maale elama" eesmärk on 
tõsta teadlikkust maal elamise suhtes, muuta ühiskon-
na hoiakuid positiivsemaks ning selle kaudu soodustada 
linnast maale elama asumise trendi.

Otepää valmistub esmamainimise 
aastapäeva tähistamiseks

Neljapäeval, 26. märtsil algusega kell 18.00 Otepää looduskeskuses (Kolga tee 28) 

mälumänguline loodusõhtu "Aasta linnud" - Urmas Abel

Eesti Ornitoloogiaühingu liige Urmas Abel räägib aasta linnu valimisest. Seejärel on kõik osalejad 
oodatud kaasa lööma aasta lindudele pühendatud mälumängus. Parimatele väikesed auhinnad!

TASUTA.  Lisainfo: Margit Turb, tel. 5186747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.
Loodusõhtut korraldab Keskkonnaamet koostöös Otepää Kultuurikeskusega 
Keskkonnainvesteeringute Keskuse toetusel.

Tähelepanu!

Seoses ametnike koolituspäevaga on
Otepää Vallavalitsus suletud 
27. märtsil 2015.

Otepää valla teedel kehtestati looduslikest mõju-
dest tingitud ajutine liikluspiirang mootorsõidukitele, 
mille registrimass on üle 8 tonni. Piirang kehtib kuni 
30.04.2015.

Suurema registrimassiga mootorsõiduki liiklemine 
avalikult kasutataval kohalikul teel on lubatud Otepää 
Vallavalitsuse poolt väljastatud eriloa alusel.

Kehtestatud liikluspiirangu rikkumise eest kohalda-
takse teeseaduses sätestatud vastutust. Liikluspiirangu 
rikkuja on kohustatud hüvitama valla avalikule teele 
tekitatud kahju. Antud liikluspiirang ei laiene riigitee-
dele.

Otepää vallavalitsuse 09.03.2015 määrus nr 2-6-2 
(Otepää valla hooldada olevate maanteede nimekiri): 
https://www.riigiteataja.ee/akt/410032015041.

MONIKA OTROKOVA

Hea ettevõtja, aktiivne küla- või linnaelanik, kogukon-
najuht – kui soovid anda oma panuse messil ja tutvusta-
da kodukandi võimalusi, siis anna sellest teada 6. aprilli-
ni e-posti teel: monika@otepaa.ee.

Paljud messikülastajad on huvitatud ka kinnisvarast. 
Kes soovib oma majale, korterile või äripinnale leida uut 
omanikku või rentnikku, palume sellest teada e-posti 
aadressil: monika@otepaa.ee.

MONIKA OTROKOVA

Otepää Vallavalitsus osaleb Tallinnas „Maale 
elama“ messil

Tähelepanu!

Seoses mitmete huviliste pöördumisega koostab Otepää 
vallavalitsus vabadest rendipindadest andmebaasi. 

Kellel on Otepääl välja rentida ruume, palume sellest 
teada anda Otepää Vallavalitsusse (e-post: vald@
otepaa.ee, tel. 766 4800; 515 7139). 

Otepää Vallavalitsus

Otepää valla teedele 
kehtestati koormus- 
piirang

Paides toimusid 14. märtsil mälumänguvõistlused valda-
dele ja omavalitsustele – Eesti Maakilva superfinaal, kus 
Otepää mälumängurid saavutasid kolmanda koha.

Otepää mälumängurid koosseisus Kaido Mägi, 
Urmas Kuldmaa, Kadri Steinbach, Meelis Lill ja Indrek 
Paavle pistsid rinda 12 võistkonnaga. 

Esikoha pälvis Räpina vald, teise koha sai võistkond 
„Saue Sammas“.

Otepää mälumängurite kapten, Linnaraamatuko-
gu juhataja Kaido Mägi, ütles, et Maakilva sari on küll 
selleks korraks lõppenud, kuid hooaeg läheb edasi.

Laupäeval, 21. märtsil kell 12.00 toimuvad Otepää 
Raekoja saalis Eesti karikavõistlused paarismälu-
mängus – Aarne Steinbachi memoriaal. Kaido Mägi 
andmeil on praegu kirjas juba 12 paari vabariigi pare-
matest. Valgamaa paaridele on eriarvestus ning tubli-
mad saavad auhinnad. 

Õnnitleme tublisid mälumängureid!
MONIKA OTROKOVA

Otepää mälumängurid 
olid edukad
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Otepää Gümnaasium suusavõistlusel

Otepää laulutüdruk 
Loore All pääses ETV 
Laulukaruselli finaali

LAHTISTE USTE PÄEV

Otepää Gümnaasiumis

on 27. märtsil
algusega kell 10.00.

Täpsem info kooli kodulehel.

Otepää Gümnaasium osales 4. märtsil Haanjas 
Eesti Koolispordi Liidu murdmaasuusatamise 
võistlustel, saavutades suurte põhikoolide arvestu-
ses esikoha. Individuaaldistantsidel võitsid Ivar Vši-
vtsev ja Albert Unn I koha ja Oskar Unn ja Mart 
Všivtsev III koha. 

Teatesuusatamise võidukasse võistkonda kuu-
lusid Keiu Vakmann, Ivar Všivtsev, Marit Maribel 
Pulles, Albert Unn, Pille -Riin Merilo ja Mart Vši-
vtsev. Oma panuse võidule andsid veel Maria Liisa 
Mark, Airiin Pikk, Lauren Mae, Edvin Tämm ja 
Artti Aigro. Gümnaasiumi osas võitis Mariel Merlii 
Pulles. Gümnaasiumide arvestuses jäädi 5. kohale 
koosseisus: Mari-Liis Länik, Karl Kinks, Kenno 
Ruukel, Lauri Tiido ja Gen Alev. 

Kehalise kasvatuse õpetaja MAIVe Pulles

8. märtsil toimunud ETV Laulukaruselli teisest 
poolfinaalist pääses edasi finaali Otepää laulja 
Loore All (juhendaja Airi Liiva). 

Loore All ja näitleja Loore Martma esitasid koos 
Airi Liiva kirjutatud laulu „Mullid“. Loore on 6aas-
tane ja käib laulmas Tartu laulustuudios Laulupesa 
juba neli aastat.

Laulukaruselli finaal toimub 22. märtsil. Finaalis 
kuulevad televaatajad Loore esituses Airi Liiva 
laulu „Tahan, ei taha“, mis on särtsakas lugu laste 
soovidest.

Vanuserühma parimad lauljad selgitab žürii. 
Laulukarusselli võitja Grand Prix selgub aga te-
levaatajate telefonihääletuse tulemusel. Telefo-
ninumbrid avanevad saate ajal. Finaalkontserdil 
esineb Valgamaalt ka Tõrva laulutüdruk Liisi Üks-
värav, kelle juhendaja on Novella Hanson.

Palju õnne Loorele ja tema juhendajale!

3. märtsil osales Lõuna- Eesti regionaalsel puhkpil-
liõpilaste konkursil 8 Otepää Muusikakooli õpilast. 
Plokkflöödi esimeses vanuserühmas, kuni 10aastas-
te laste seas astusid üles Katarina Kivimäe, Aneth 
Kaileen Peterson, Eliise Palmiste ning Meriliis Ilves 
(õp. Külli Teearu). 14 selles vanuserühmas osalenu 
seast pälvis I koha Eliise Palmiste. 13-14aastaste 
klarnetimängijate vanuserühmas osales konkursil 
Mirjam Leopard (õp. Külli Teearu), kes saavutas 
II koha. Kõige nooremate vaskpillimängijate seas 
astus üles trompetiõpilane Ruuben Jaagant (õp. 
Arno Anton). Kõige nooremate tromboonimän-
gijate seas osalesid Rasmus Leopard ning Roland 
Leopard (õp. Arno Anton). Kokkuvõttes saavu-
tas Rasmus Leopard I koha ja Roland Leopard 
II koha. Olgu siinkohal lisatud, et žürii tunnustas 
kohavääriliselt vaid parimaid ning oli kategooriaid, 
kus kohad jäidki välja jagamata. Kõikide puhkpil-
liõpilaste kontsertmeistriks oli Ülle Rebane.

4. märtsil osalesid Valgas klaveriõpilaste regiooni-
konkursil kuni 10aastaste vanuserühmas Pipi Õun 
(õp. Anne Are) ja Eliise Peerna (õp. Tuuli Vaher) 
ning 13-14aastaste vanuserühmas Kerstin Ojavee 
(õp. Anne Are) ning Geir Kudu (õp. Tuuli Vaher). 

Oma vanuserühmas saavutas Pipi Õun II koha, 
Eliise Peerna sai diplomi kogu kava eduka esinemi-
se eest ning Kerstin Ojaveed tunnustati diplomiga 
E. Kapi „Prelüüdi” eduka esitamise eest.

Kõik õpilased, kes regioonikonkursil jõudsid 
auhinnalistele kohtadele, osalesid Eesti Muusika-
koolide Liidu vabariikliku konkursi „Parim noor 
instrumentalist 2015” lõppvoorus Tartus. H.Elle-
ri nim. Tartu Muusikakoolis toimunud lõppvoo-
rus saavutas klarnetite III vanuserühmas esikoha 
Otepää Muusikakooli õpilane Mirjam Leopard 
(õp. Külli Teearu). Trombooniõpilaste I vanuserüh-
mas saavutas Roland Leopard 2. koha ning Rasmus 
Leopard 3. koha (õp. Arno Anton). Kõikide õpilas-
te kontsermeister oli Ülle Rebane. Klaveriõpilaste 
lõppvoorus sai kõige nooremas vanuserühmas Pipi 
Õun diplomi eduka esinemise eest. 

Koos kõikide teiste esikoha saavutanutega esineb 
Mirjam konkursi lõppkontserdil 29. märtsil Tartu 
Ülikooli aulas.

Palju õnne kõikidele konkurssidel osalenutele! 
Aitäh lapsevanematele, kes on laste muusikaõpin-
guid pühendunult toetanud!

Muusikakooli direktor TuulI VAHeR

Otepää Gümnaasiumis oli kolmanda veerandi 
viimane nädal traditsiooniliselt pühendatud ema-
keelele. Põhikooli- ja gümnaasiumiastmes korral-
dasid emakeeleõpetajad luulekonkursid kõikides 
klassides. Esitati loodus-, isamaa- ja keeleteemali-
si luuletusi ning valiti igast klassist parimad etlejad 
koolivooru. Viimane toimus neljapäeval, 12. märtsil. 
Kooli aula uhkel laval võtsid üksteisega mõõtu 26 
tublimat etlejat, keda hindasi abituriendid.   

5.-8. klasside vanusegrupis olid silmapaistvad 
Joonas-Hendrik Mägi (7.a I koht), Annela Jürgen-
son (8.a II koht) ja 5. klassi tüdrukud Kaile Kuusik 
ning Katrin Kivimaa (III koht). Eriauhind omistati 
Heidi Soonbergile (6.b), kes esitas ainukesena mur-
dekeelse luuletuse. Vanemas astmes andsid jõulist 
tooni noormehed, kellest kaks jõudsid ka üldises-
se paremikku. Nendeks olid Karli Roio ja Arnold 
Sumberg (mõlemad 10.b), kes said vastavalt I ja III 
koha, ning nende vahele jäi Margit Saal (11.b), kes 
on Valgamaa emakeeleolümpiaadi võitja.

Varem lahendasid 3liikmelised võist- konnad 
õpetaja Tiia Lehismetsa koostatud viktoriinikü-
simusi. Noorematest jagunesid kohad alljärgne-
valt: I koht 8.b (Katre Krüünvald, Geir Kudu, Pil-
le-Riin Merilo), II koht 7.b (Bärbel Moros, Janetta 
Lukk, Elis Orav), III koht 6.a (Susan Vahrušev, 
Teele Mägi, Karl Eric Mõttus). Vanemate õpilaste 
hulgast olid tublimad abituriendid Gertrud Aasa-
roht ja Killu Väliste. Neile järgnes 9. kl (Isabel 
Mae, Maris Turb, Kaisa Lena Jurs) ning 11.b kl 
(Margit Saal, Marje Jõearu, Lilian Mitt).

Viimane koolipäev algas traditsiooniliselt ette-
lugemisega, mida sel aastal tegi kooliraadio kaudu 
õppealajuhataja Anneli Vetka. Esimeses tunnis 
kuulsid kõik õpilased oma aineõpetaja lemmi-
kraamatu tutvustust. On tore, et mitmed õpetajad 
pidasid oluliseks rääkida oma lugemiselamustest 
veel teisteski ainetundides. 

11. klassi humanitaarharu õpilased olid valmis 
saanud ka oma projektitöö – keelepäeva raadio- 
saate, mida samuti kuulas kogu kool. Alati ei 
peagi tegema midagi suurejoonelist ega kutsuma 
esinema kuulsaid keele- või kirjandustegelasi. 
Palju olulisem on see, et oma emakeele väärtus-
tamisel saaks igaüks anda just isikliku panuse. 
Võib-olla läheb siis eesti keele staatus ka meile 
endile rohkem korda.

MARIKA PAAVO, emakeeleõpetaja

Otepää Muusikakooli õpilaste edu 
konkurssidel

KultuuriKalender

SPOrdiKalender

Laupäeval, 21. märtsil kell12  Otepää Raekoja saalis 
Eesti karikavõistlused paarismälumängus. 
Valgamaa paaridele omavahel eriarvestus! 
Tublimatele auhinnad! 

29. märtsil kell 14.00 Otepää Gümnaa-
siumis Otepää Laululaps 2015. Info: 5804 3215

  1. aprillil kell 18.00 Otepää Gümnaa-
siumis Otepää linna 79. aastapäeva kontsert. 
Esineb: Liivimaa Noorteorkester. Dirigendid: 
Anton Kogan ja Jose Antonio Page Ramirez. 
Otepää valla medali kätteandmine. Kaetud on 
kohvilaud. Korraldab: Otepää Kultuurikeskus, toetab 
Otepää vald.

19. aprillil kell 19.00 Otepää Gümnaa-
siumis Andrus Vaarik stand-up etenduses 
MÕTLEMINE ON SEKS. Piletid müügil Otepää 
Kultuurikeskuses ja Piletilevis. Info: 5804 3215

Pildil on Otepää Gümnaasiumi suusatamise 
teatevõistkond.

Kohvik-restoranis l.u.m.i
Neljapäeval, 26. märtsil kell 19 

Owe Petersell.
Tuntud ja tunnustatud raadio- ning teleajakir-
janik Owe Petersell on kõrgelt hinnatud muu-
sikaekspert, kes juhib Eesti populaarseimat 

raadiojaama Elmar.

Neljapäeval, 2. aprillil kell 19

Maarja Jakobson.

Lõuna Eestist pärit armastatud ja tunnusta-
tud näitleja Maarja Jakobson on võitnud palju-
de tele- ja filmisõprade südamed oma tundlike 

rollidega.
Vestlust veab Veikko Täär.

Sissepääs TASUTA!
Broneeri laud varakult!

l.u.m.i armastab muusikat.

Otepää valla Laululaps 
2015

toimub 29. märtsil Otepää 
Gümnaasiumi saalis.

Tähelepanu, kinnistuomanikud!

Enamik tänavaid Otepää linnas on juba saanud 
lumevabaks ning esimesel võimalusel hakkame 
tänavaid harjama. 

Sellega seoses palume kinnistute omanikel teha 
puhtaks tänavaga piirnevad kõnniteed.

Otepää Vallavalitsus

Väärtustame oma 
emakeelt

Kas kool peab olema huvitav? Milline kool on 
huvitav? Haridus- ja Teadusministeerium on ellu 
kutsunud algatuse „Huvitav Kool“, et peegeldada 
ühiskonna ootusi koolile ja haridusele ning muuta 
Eesti kool huvitavaks õpilasele, õpetajale, lapseva-
nemale, hariduse toetajatele ja sõpradele.

Huvitavas koolis on teadmiste ja oskuste oman-
damine huvitav, õppimine, õpetamine ja arenemi-
ne on võimetekohane ning kool pakub piisavat aka-
deemilist pingutust, selgitatakse välja lapse huvid, 
neid arendatakse ja toetatakse, on õpetajatele 
tagatud võimalused enda pidevaks täiendamiseks. 

Otepää Gümnaasium on huvitav kool. Siin 
õppides saab õpilane otsustada oma õppimise sisu 
üle juba põhikoolis. Eesti lastevanemate arvamu-
sel peab õpilane esimesest klassist viimaseni saama 
praegusest märksa enam otsustada oma õppimise 
sisu üle. Valikuvabadus on ka õpilaste meelest kõige 
olulisem huvi kriteerium. 

Otepää Gümnaasiumis on alates 1. klassist lisaks 
riigi määratud kohustuslikele tundidele võimalik 
valida, kas õppida igal aastal juurde midagi loovuse 
ja ettevõtlikkuse või liikumise ja tervislike eluviiside 
teemadel. Need tunnid on suures osas praktilised ja 
toimuvad võimalusel koolimajast väljas.

2013. aasta sügisest on Otepää Gümnaasiumi 
gümnaasiumiosas hoopis mitmekesisemad valiku-
võimalused. 10. klassi astuja saab langetada oma isi-
kupärast ja huvidest lähtuvaid valikuid, sest neljan-

diku oma õppekavast kujundab igaüks ise. Lisaks 
riigi määratud kohustuslikele kursustele peavad 
õpilased valima vähemalt kolm õppeainete moodu-
lit ning saavad täiendada oma valikut üksikult väl-
japakutud kursustega. Moodul on loogiline tervik, 
mis koosneb 6 kursusest ning hõlmab erinevate val-
dkondade teoreetilisi kursusi ja praktilisi tegevusi. 

Valida on võimalik järgmiste moodulite vahel: 
Majandus, Tehnoloogia, Meedia, Loodusain-
ed, Riik ja ühiskond, Humanitaarained, Turism, 
Loovus, Liikumine ja tervis. Moodulisüsteem või-
maldab laiapõhjalisemat haridust ning loob eelos-
kused nii kutsekooli- kui kõrgkooliõpinguteks. 

Otepää paistab silma ka toimeka õpilaseluga, 
mille raames saavad kõik soovijad proovile panna 
oma algatusvõime ja koostööoskuse. Meediaõppe 
raames saab lisaks juba tavaks saanud kooliraadiole 
ja ajalehele toimetada ka kooli televisiooni OGTV 
saadete kallal. Kellel aga huvi muusika, spordi, 
robootika, tantsu või muu huvitegevuse vallas, tasub 
ikka pilk Otepää Gümnaasiumi poole heita, sest 
Otepääl saab tegeleda nende kõigiga. 

Kui on soov kohata õpilasi teistest Eesti kooli-
dest ja vahetada muljeid koolielust, siis on Otepää 
Gümnaasium õige koht. Eestisisene õpilasvahetu-
se projekt VeniVidiVici sai alguse just siit ning igal 
veerandil on Otepää Gümnaasiumis nädala või 
kahe jooksul õppinud õpilased erinevatest Eesti 
koolidest Viljandist Narvani. 

Kaasaja nõuetele vastav kooli õpilaskodu on 
armsaks saanud kõigile, kes on kooli õppima tulnud 
kaugemalt kui Otepää ümbruskond.

Lisaks huvitava kooli põhimõtete järgimisele on 
Otepää Gümnaasium jätkuvalt Valgamaa tugevaim 
kool. Tugevaks oleme saanud kõik koos tegutsedes 
ja ühisesse eesmärki panustades. Otepää Güm-
naasiumi õpetajad olid ühed esimesed, kes Eestis 
õppisid kujundavat hindamist õppetöös rakendama. 

Koolis on olemas väga hea tehniline baas õppete-
gevuse mitmekesistamiseks – keeleõppesüsteemiga 
klass, arvutiklass, iPadid ja interaktiivsed tahvlid. 
Põnevate tegevustega klassiruumis ning väljas-
pool kooli on õpetajad ladunud kindla põhja väga 
headele olümpiaadide ja konkursside ning ka eksa-
mitulemustele. Meil on väga usinaid õpilasi, kes 
tahavad õppetöö kõrvalt veel rohkem mingi aine 
või teemaga tegeleda ja oma oskusi ning teadmisi 
nii olümpiaadidel proovile panna. Ka peagi lõppe-
val õppeaastal on Otepää Gümnaasiumi õpilased 
näidanud end olümpiaadidel, konkurssidel ja spordi-
võistlustel väga heast küljest, on saavutatud mitmeid 
esikohti, on jõutud esikümnesse. 

Otepää Gümnaasium on uhke õpilaste ja õpeta-
jate saavutatu üle ning jagab kõigiga teavet suure-
pärastest tulemustest kooli kodulehel. 

Õppealajuhataja ANNelI VeTKA

Otepää Gümnaasium – huvitav 
ja tugev kool!?
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Palupera Vallavolikogu  istungil

05.03.2015 
n	 Võeti vastu Palupera valla 2015. aasta eelarve. Eelarve võeti 

vastu kogumahus 1137203,15 eurot. Reservfondi suuruseks on 

12003,15 eurot.
n	 Kehtestati Palupera valla sotsiaaltoetuste määramise ja maks-

mise kord.
n	 Kehtestati Palupera valla sotsiaaltoetustele uued määrad.
n	 Määrati töötasu vallavanemale. 
n	 Jäeti algatamata Palupera farmi (kat tun 58201:002:1360) 

kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, 

kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju. Otsu-

sega on võimalik tutvuda valla veebilehel.
n	 Algatati Palupera valla arengukava 2012–2025 muutmine ja 

uue redaktsiooni koostamine.
n	 Võeti teadmiseks vallavalitsuselt saadud info - 2015. aasta 

hajaasustuse programmist, mis avaneb 16. märtsist; lähenevast 

huvide deklareerimise tähtajast; oodatakse volikogu liikmete kirjalik-

ke kinnitusi seotud osapooltest; Hellenurme külade piirkonna uuest 

arengukavast; arutati vallavara – munitsipaalpõllumaade enampak-

kumise korras kasutusse andmist ja sotsiaaltöö korraldust vallas.

Palupera Vallavalitsuse istungil

13.03.2015 korraldati:
n	 Moodustati hajaasustuse programmi taotluste hindamiseks 16. 

märtsist avatud taotlusvoorus komisjon, koosseisus: esimees Terje 

Korss, liikmed – Heldi Laks, Merike Terve, Heli Elbson, Tõnu Kukk, 

Toomas Kikas ja Erich Andressoo. Toetatavad valdkonnad seati pri-

oriteetsuselt järjekorda, kõrgeima prioriteetsusega autonoomsed 

elektrisüsteemid, edasi veesüsteemide valdkond, kanalisatsioonisüs-

teemide valdkond ja madalaima prioriteetsusega valdkonda kuulu-

vad juurdepääsuteed.
n	 Moodustati Palupera mõisakooli meenekonkursile laeku-

nud tööde hindamiseks komisjon, koosseisus: esimees Terje Korss, 

liikmed – Kaire Kompus, Aili Keldo, Maire Lemberg, Heldi Laks, 

Merike Terve, Heli Elbson, Imbi Rattasepp, Kalev Lõhmus, Toomas 

Kikas ja Gretten Gelis Vesso.
n	 Kiideti heaks ja kinnitati Janne Hallika 13.03.2015 esitatud 

projekti „Vana-Kasemäe puurkaevu rajamine“ aruanne. Palupera 

vallavalitsus ja Vana-Kasemäe talu pereliikmed tänavad aktsiaseltsi 

KIIRKANDUR meeldiva koostöö ja panuse eest puurkaevu raja-

misse.
n	 Anti Adasti OÜle luba avaliku ürituse „Öörännak“ korralda-

miseks 1. mail kell 15.00 kuni 2. mai kella 10.00-ni osaliselt Palupera 

valla territooriumi läbivatel teedel ja radadel. Kasutatav territoorium 

tuleb heakorrastada hiljemalt 4. maiks.
n	 Lõpetati T.J-le hooldajatoetuse maksmine seoses E.K hoolda-

mise lõpetamisega. Puudega isikule makstakse täiendavat sotsiaal-

toetust transpordi kulude katteks ja ravimite ostuks.
n	 Otsustati tasuda T.K hooldusteenuste eest hooldekodule koha-

maksu maksmiseks pensionist puudujääv summa 210 eurot kuus 

hooldekodu arvete alusel alates 13. märtsist.
n	 Määrati kuueteistkümnele perele vajaduspõhist peretoetust 

kogusummas 1260 eurot.
n	 Määrati neljale majanduslikesse raskustesse sattunud perele 

ühekordne toetus 20 eurot/pere, ühele lapsevanemale toetus lapse 

1-aastaseks saamisel 100 eurot, ühele 90.a. ja vanemale eakale sün-

nipäevatoetus 20 eurot ja ühele kõrgkoolis õppivale õppurile õppe-

toetus 40 eurot. 
n	 Tulenevalt katastriüksuste koha-aadresside korrastamisest 

määrati endise 23168 Lutike-Neeruti tee katastriüksuse uueks 

lähiaadressiks 23168 Neeruti-Makita tee ja 23168/23171 Maki-

ta-Saluala tee katastriüksuse uueks lähiaadressiks 23168 Neeru-

ti-Makita tee / 23171 Lutike-Saluala tee.   
n	 Väljastati kasutusluba Elektrilevi OÜle Hellenurme külas Lii-

vamäe kinnistu peakaitsme suurendamise ja sellega kaasneva elektri-

võrgu rekonstrueerimistöödele.
n	 Väljastati kirjalik nõusolek E.K-le Päidla külas Ruunamäe kin-

nistule väikeehitise püstitamiseks.
n	 Otsustati anda avalikul kirjalikul enampakkumisel tähtaja-

ga 5 aastaks kasutusse munitsipaalpõllumaad: Hellenurme külas 

Marjamaa maaüksus (0,5455 ha) ja Mõisamaa maaüksus (4,9 ha), 

Mäelooga külas Haljala põld (1,9 ha) ja Nõuni külas Nõuni algkoo-

li põld (0,94 ha). Enampakkumise väljakuulutamisest anname teada 

järgmises Otepää Teatajas ja valla veebilehel.

AMETLIK INFO

Vastlapäeva on eestlased armastanud ikka tähis-
tada juba aastakümneid, kui mitte kauemgi. Nii 
meiegi. Kas lumega või lumeta, oleneb ilmataadist, 
aga Pärdu talu hobune on ikka ja alati lustisõitu 
tegemas. 

Seekord, 22. veebruaril meil veidi lund jätkus. 
Just niipalju, et vastlaliugu lasta. Lustakatest kil-
getest kaikus kelgumägi mitu head tundi. Sellel 
aastal on lootust kõige pikematele linadele Lisettel, 
Elianil ja Steveril. Ja mis vastlapäev see on, kui pole 

Üle-valla-vastlapäev oli lõbus 
ja mis peaasi, lumine

vastlakukleid. Neid jätkus kõigile maiasmokkadele 
ja lisaks veel mustikakisselli ka. 

Kel veel jaksu jagus, seadis sammud üle Kullipe-
sa mäe vahvat elamust saama saunamaratonlastest, 
kes pärast Toomase torusauna julgelt Nõuni järve 
veeauku hüppasid. Peremees ise, juba kaheaastase 
talisupluse kogemusega, õpetussõnu jagamas. Tore 
pühapäev oli!

MARIKA VIKs

Palupera vallavalitsuse korraldusega nr 2-2/47 (13.03.2015), 
kehtestati 16. märtsist valla kohalikel teedel ajutine liiklus-
piirang mootorsõidukitele, mille registrimass on üle 8 tonni. 
Vedude teostamine on lubatud üksnes vallavalitsuse eriloa-
ga. Piirang ei kehti päästetöid ja lepingulistele klientidele 
tavapärast jäätmevedu teostavale transpordile. Piirangu 
lõpetamine eeldab järgmist korraldust, mis tehakse vastavalt
ilmastikuoludele.

Vahendid GLOBE 
tegevusteks
  
Toetuse saaja – Palupera põhikool. 
Toetaja – Haridus- ja Teadusministeerium.
Toetus – võõrandati tasuta vahendid (ter-
momeeter, sademete koguja, andmekoguja, 
pH ja temperatuuri sensorid, vee mõõtmise 
KITid, niiskusemõõtja) väärtuses 808,47 eurot 
ülemaailmse koolide keskkonna ja teadus-
hariduse programmi GLOBE tegevusteks.
Üleandmise aeg – ministeeriumi kantsleri 
käskkirjaga nr 34, 5. märtsist 2015.

„Miksikese“ õppekeskkonnas lahendasime 
oktoobrist novembrini vabariikliku 1.-3. klasside 
matemaatikavõistluse "Võistumiks" 1. klassi mate-
maatika ülesandeid nii interaktiivsel puutetahv- 
lil kui ka kooli arvutiklassis. I etapil „Mis arv on 
pildil?“ ja „Mitu on?“ sai võistlust teha piiramatu 
arv kordi. II etapil sai online-kontrolltööd täita vaid 
ühe korra. 

Võistumiksil osales 24 võistkonda ja 135 last. 
Palupera Põhikooli 1. klassi viieliikmeline võistkond 

Haljala elamu 
lammutamine

Toetuse saaja – Palupera vallavalitsus, 
põhitaotleja, kaasfinantseerija.
Toetaja – Sihtasutus KredEx.
Toetus – kohalikele omavalitsustele mõel-
dud munitsipaalomandisse kuuluval 
kinnisasjal asuva kasutusest välja lange-
nud elamu lammutustoetusest eralda-
ti Mäelooga külas asuva Haljala elamu 
lammutamiseks ja krundi korrastamiseks 
toetust 8460 eurot. Omaosalus 3636 eurot.
Projekti lõpp – 30. juuni 2015. a.

PROJEKTID

sai 6. koha. Esimene päris tubli tulemus.
Jaanuarist veebruarini osalesime sama keskkon-

na eesti keele 1. klassi võistlusel. I ja II etapil lahen-
dasime „Samatähendusliku sõna“ ja „Häälikute 
pikkustega“ seotud ülesandeid. Sellel võistumiksi 
võistlusel osales 16 võistkonda ja 159 õpilast. Meie 
1. klassi võistkond sai 9. koha. 

Edu meile järgnevatel võistlustel. 

Õpetaja RelIKA KAlbus

Võistumiksi võistlused

kÜlad 

Küla on maa-asula, mis hakkas tekkima nooremal 
rauaajal (umbes 800-1200 a peale Kristust), s.o. 
muistsel iseseisvuse ajastul. Arvatakse, et siis olid 
asustatud kõik suuremad külad. Palupera vallas 
nimetatakse sel ajal eeskätt Hellenurme küla, mis 
on arvatavasti ka vanim. Külade eesotsas olid küla-
vanemad, kes kutsusid ohu korral kokku ka male-
vaid. Lõuna-Eesti külades oli tavaliselt 5-10 talu.

Küla moodustavad tema piires asuvad majapida-
mised. Majapidamiste paiknemise järgi eristatakse 
ahel-, haja-, rida-, sumb- ja tänavkülasid. Asendi 
järgi aga metsa-, ranna- jt. külasid.

Palupera valla piires asuvates külades on üldju-
hul majapidamised hajali, seega nimetatakse neid 
hajuküladeks.

Kui Eestis keskmiselt on küla pindala 9,3 km², siis 
Palupera vallas on küla keskmiselt 9,5 km². Suurim 
küla on Neeruti (1608 ha) ja väiksem küla on 
Mäelooga (323 ha).

Palupera vallas olevate külade nimed on mujal 
Eestis vähe levinud ning on kohapealse tähtsuse-
ga. Külal on kolm funktsiooni: haldus-, asustus- ja 
majandusfunktsioon.

 Astuvere     19 elanikku
 Atra     41 elanikku 
 Hellenurme   162 elanikku 
 Lutike       31 elanikku
 Makita     22 elanikku  
 Miti     22 elanikku 
 Mäelooga     42 elanikku 
 Neeruti      63 elanikku 
 Nõuni    229 elanikku 
 Palupera   214 elanikku 
 Pastaku     43 elanikku 
 Päidla     93 elanikku 
 Räbi     61 elanikku 
 Urmi     48 elanikku 

Kokku elab Palupera vallas 1090 inimest 
(01.01.2015 seisuga).

Palupera valla elanikud

4. aprillil algusega kl 10.00
Palupera Pritsikuuris

Tule punu saabuva kevade puhul PAKK-
KORV, mida saab kasutada ühtpidi istumi-
seks ja teistpidi korvina! Võimalusel võta 
kaasa oma nuga ja oksakäärid!

Õpituba kestab kuni 8 tundi. Nobeda-
mad jõuavad huvi korral õppida ka nt. 
korvipõhja punumist.

Vajalik eelregistreerimine: Palupera Kä-
sitöökoda, paluperakoda@gmail.com, 56 508 
518. Kohtade arv on piiratud!

Õpituba toimub projekti “Palupera 
kogukond aktiivsemaks atraktiivsemas 
mõisakooli kompleksis”, mis on rahastatud 
Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP 
finantsmehhanismi vahendusel.

Õpetaja Margus Rebane punub korve 
igast painduvast materjalist, mis kätte is-
tub. Reklaampost tal nurgas tolmu ei kogu, 
sest ka vanapaberist saab punuda.

Vitspunutiste õpituba

Teade

1. aprillist 2015 kaob Nõunis sotsiaaltöö-
taja (seni 0,5 kohta) ametikoht. 

Nõuni raamatukokku jääb endiselt edasi 
0,5 kohta raamatukogu juhatajale, kes täi-
tab ka Nõuni postipunkti teenindaja rolli.

Raamatukogu-Postipunkt on avatud 
E, T 11.00-13.00 ja 14.00-17.00
K, N 12.00-14.00 ja 15.00-18.00.

Samas võtab valla sotsiaalnõunik Heli Elb-
son vallakodanikke vastu iga N kell 11.00-
14.00. Võimalik osta ka koduteenust. 

Tutvu teenusega: http://www.palupera.
ee/content/view/2280/3/.

Laululapsed Puka, Sangas-
te ja Palupera vallast!
Piirkondlik voor Valgamaa Laululaps 2015 
toimub Nõuni Kultuurimajas 

31. märtsil kell 12.00.
Palume teatada osavõtust 27. märtsiks. 
Info: viks.marika@gmail.com 53465648 Ma-
rika, palubuss@gmail.com 5139071 Kalev.



20. märts  2015

Laululapsed Puka, Sangaste 
ja Palupera vallast!

Piirkondlik voor Valgamaa Laululaps 2015 
toimub Nõuni Kultuurimajas 

31. märtsil kell 12.00.

Palume teatada osavõtust 27. märtsiks. 
Info: viks.marika@gmail.com 53465648 Marika,

   palubuss@gmail.com 5139071 Kalev.

5P U K A 
Puka vallavalitsus, www.puka.ee

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

maid asulaid. Mulgimaa koosnes viiest kihelkon-
nast, mis tänapäevaste maakonnapiiridega ei 
ühti. Ta tutvustas Mulgimaa sümboolikat ja mulgi 
murde eripärasid. Näiteks ei ütle mulgid h-tähte 
sõna alguses. Nendel on unt, iir ja obune. Samuti 
vaatasime Tarvastu koolilaste poolt tehtud mulgi-
keelset multifilmi, millel õpetlik iva sees. 

Aga mis murret meil siin Aakre kandis räägi-
takse? Mulgimaa piir läheb meist napilt mööda, 
Võru kant jääb kaugeks. Kristi Ilvese sõnul rää-
gitakse siinkandis Rõngu murrakut, mis omakor-
da kuulub Tartu murde alla. Ehk kus vanal ajal 
rahvas turul käis ja kellega tihedamalt suhtles, 
seda murret ka räägiti. Kuulus ju Aakre sel ajal 
Rõngu kihelkonda.

Kui koolilastele algas mulgi murde teemaline 
viktoriin, said lasteaialapsed joonistada-värvida 
lõbusat mulgi poissi, kellele sai selga panna kuue 
ja pähe kaabu. Samalt lehelt sai teada ka mul-
gikeelseid kehaosade ja riideesemete nimetusi 
nagu näiteks nõna, juusse, silma jne. 

Lõpetuseks ühised ringmängud ja lasteaialaste 
küpsetatud korbi söömine. Saime teada, et õige 
mulgi korbi katteks on kohupiima asemel hoopis 
mannapuder. Kingituseks saime mulgikeelse 
multifilmi Pannkuuk ja portsu värskeid mulgi-
keelseid ajalehti. 

Täname murdehuvilisi külalisi Mulgimaalt! Oli 
õpetlik ja huvitav päev! Kogu lasteaia- ja kooli-
perega kiidame õpetaja Kaiat põnevate ideede 
ja ettevõtlikkuse eest. Uudishimulik õpetaja on 
lastele õnnistuseks. Õpetaja Kaia ise jääb selle 

Emäkiilepäe Aakren

jutu peale muidugi tagasihoidlikuks ja kiidab 
omakorda lasteaialapsi, kes on rõõmuga kuu-
lanud murdekeelseid jutte, salme ja laule ning 
ei ole ära tüdinenud. Kõigest, mis on lõbus ja 
huvitav, ei saa ju ära tüdineda!

Siia lõppu jälle seesama palve, mis igal aastal: 
paluge vanavanematel jutustada lugusid nende 
lapsepõlvest või muudest vanaaja juhtumistest. 
Parem oleks kui murdekeeles. See aitab hoida 
meie traditsioone ja murdekeeli elus. Ja on peale-
kauba põnev ka!

Õpetaja lIINA lAAseR

Puka Vallavalitsuses

n	 Väljastati OÜ Elektrilevi taotluse alusel kasutusluba ehitisele 

Jõerootsi AJ F2 nõuetekohasuse tagamine.
n	 Väljastati ehitusluba Ruuna külas asuva veiselauda omanikule 

OÜle Neiveland ettevõttele kuuluva veiselauda rekonstrueerimiseks 

laohooneks.
n	 Nõustuti Puka vallas Kähri külas asuva Piirimäe katastriüksu-

se jagamisega kolmeks iseseisvaks maaüksuseks: Piirimäe, Nurmenu-

ku ja Piirinurga, sihtotstarbega maatulundusmaad.
n	 Väljastati kirjalik nõusolek Puka vallas Kuigatsi külas asuvale 

Linnase maaüksusele imbväljaku rajamiseks.
n	 Toetati MTÜd Puka Noortepesa 225.- euro ulatuses kohaliku 

omaalgatuse programmist toetuse saanud projekti „Valmib Puka 

noortekeskus“ kaasfinantseeringuks.
n	 Kinnitati Puka aleviku ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arenda-

mise I etapi projekti lähteandmed. Projekti eesmärk: I etapis  rajata-

va vee ja kanalisatsiooni torustikuga  antakse liitumine Puka aleviku 

(Nooruse, Jaama, Kesk, Kooli, Tiigi, Võru mnt, Valga mnt) elanikele. 

Enamus elanikest tarbivad senini vett salvkaevudest. Piirkonnas on 

vee probleem, salvkaevud jäävad suvisel perioodil  kuivaks. Ühiska-

nalisatsiooniga liitumine vähendab reostuskoormust Puka aleviku 

veehoidlale. Elanikud on avaldanud soovi ühisveevärgi ja kanalisat-

siooniga liitumiseks.

AMETLIK INFO

Ettevalmistused emakeelepäevaks algasid juba 
nädala alguses. Et kaasata sõnamängu ka lapse-
vanemad, oli lasteaiaõpetaja Kaia Otsa lasteaia 
trepikoja seintele kinnitanud erinevaid võõra-
päraseid sõnu, millele oleks vaja leida head ees-
tikeelset vastet. Samuti olid lapsed maalinud 
rahvariietes tüdrukuid ja poisse. Lapsevanemad 
tõid vaatamiseks ja uurimiseks palju rahvariideid. 
Näpuga katsudes sai iga laps aru, et need riided 
on palju karedamad ja raskemad kui meie prae-
gused rõivad. Lapsed said teada, et rahvariiete 
valmistamiseks kasutatud linast riiet saadakse 
ilusate siniste õitega linataimest.

Emakeelepäeva tähistamise hommikul istus 
kooli fuajees tõeline mulgi mees, must kaap peas 
ja pikk-kuub seljas. Õpetaja Kaia oli aidanud tal 
meile külla tulla. Kes hoolega ei vaadanud, võis 
päris ära ehmatada. Eks mõnd meesterahvast 
oleks majja vaja küll, kui muudmoodi ei saa, 
tuleb ta ise teha. 

Eelmisel emakeelepäeval uurisime võru 
murret. Nüüdne plaan oli nihkuda Aakrele lähe-
male - Mulgimaale. Mulgi murde ja Mulgimaa-
ga tutvumiseks oli õpetaja Kaia külla kutsunud 
ajalehe Üitsainus Mulgimaa toimetaja ja eesti 
keele õpetaja Kristi Ilvese ning Varbola lastaia 
muusikaõpetaja Reet Järveküla.

Alustuseks ütlesid lapsed üles mulgikeelseid 
luuletusi, laule ja jutukesi nagu vanad mulgid ise. 
Muudkui kuula ja imesta!

Edasi oli järg külaliste käes. Kristi Ilves näitas 
kaardil Mulgimaa piire, selle pealinna ja suure-

Puitmööbli restaureerimis-
koolitus Pukas!

Sul on harukordne võimalus osaleda just 
praegu loodava (2. märtsil läksid ehitustööd 
lahti) Puka noortekeskuse sisustamises. Res-
taureerime üheskoos puitmööblit (kirjutus-
laud, toolid, nagid) noortekeskuse tarbeks, 
kuid kõik teadmised ja oskused jäävad sulle. 
Maksumus 5 eurot (sisaldab 2 päeva kooli-
tust juhendajaga, kohvipause ja tunnistust). 

Koolitus toimub nädalavahetusel 4.-5. aprill 
(mõlemal päeval 9 a.h). Koolitaja Joel Kõivis-
tik, kõik osalejad saavad Tartu Rahva- ülikooli 
tunnistuse. Kohustuslik koolitusel täismahus 
osalemine!

Vajalik eelregistreerimine kuna kohtade arv 
piiratud – Kaija Tamm (tammkaija@gmail.com, 
5666 2597).

Toetajad: Hasartmängumaksu nõukogu ja 
Puka vallavalitsus.

Puka vald Valgamaa valdade ja linnade tali-
mängudel kokkuvõttes kolmas (II grupis, 
elanike arv alla 2000).

Mälumäng III koht Tõnis Mark, Eerik Müts, 
Agut Ostrak;
Laskmine Puka I Aili Popp, Gerli Rosenberg, 

Annabel Teder II koht; Puka II 4. koht Mar-
cus-Joonas Koppel, Erik Luik, Hillar Piir;
Segavõistkondade võrkpall  4. koht Gunnar  

Arak, Tiit Rosenblatt, Erki Marksoo, Riivo 
Sisask, Kristjan Tafenau, Kaire Kuvvas, Helja 
Hütsik, Rita Vaht; 
Kabe III koht Elle Luik, Enno allev, Adu 

Kurg;
Lauatennis III koht Kerli Kislõi, Henri Härm, 

Heini Härm;

Murdmaasuusatamine – valdade järjestuses 
viiendad
1) 10 m klassikasprindis võistkondlik pare-

musjärjestuse  kokkuvõttes Puka II koht.
Naised: Aili Popp III, Ene Aigro 6.
Mehed: Kunnar Vahi 9, Olev Korb 11.
2) Klassikaline tehnika Puka viies koht.
Ene Aigro I, Aili Popp I, Olev Korb II.
3) Vabatehnika – Puka kokkuvõttes viies 

koht.
Ene Aigro I, Aili Popp I,  Kunnar Vahi II, Olev 

Korb II. 

Teatesuusatamine II koht: Ene Aigro, Olev 
Korb, Aili Popp, Kunnar Vahi.

Täname võistlejaid!

Puka vald Valgamaa talimängudel

Hajaasustuse programm 
2015 Puka vallas
Valga Maavanem kuulutas hajaasustuse programmi 2015. 
aasta taotlusvooru avatuks alates 16. märtsist. Taotluse esi-
tamise tähtajaks on 18. mai 2015. 

Programmi raames toetatakse majapidamiste veesüstee-
mide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ning 
autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi. 

Tingimuseks: taotleja nii alaline elukoht kui ka elukoht rah-
vastikuregistri andmete kohaselt on katkematult vähemalt 1. 
jaanuarist 2015 alates hajaasustuse piirkonnas asuv majapi-
damine, millele toetust projektiga taotletakse.

Täpsem info Puka valla kodulehel www.puka.ee ja telefo-
nil 518 7285. 

Mälumäng: Eliise Uibo, Kaur Kadaja, Taavi Eistre, Isabel Pos-
sul, Risto Johanson II koht.

Lauatennis: Henri Härm, Sandra Kuus III koht.

Tänavakorvpall Oolo Richard, Tamm Rene, Tamm Mihkel  IV 
koht.

Jooksmine: Taavi Eistre (19 punkti), Sandor Šulgin (12 
punkti), Cärolan Tiirmaa (19 punkti), Marge Anette Koort (17 
punkti).

Tõukeratas: Loreen Marii Pedajas, Kristin Laikask, Romi 
Teorein, Sandor Šulgin, Kalev Markus Koort, Eero Puiestee  
III koht.
  
Täname osalejaid!

SÜNNID
Robin Mekk            24. veebruaril
Marsella Näkk               2. märtsil

Puka valla tublid lapsed 
Võrtsjärve talimängudel 
Põdrala vallas 27. veebruaril

Sellise küsimusega on tulnud vallavalitsusel tege-
leda viimase 15 aasta jooksul päris mitu korda. 
Need küsimused on kerkinud tavaliselt päevakor-
da siis, kui on vaja sauna remontida või teostada 
investeeringuid. Loomulikult on sellisel juhul 
põhjuseks ju see, et valla eelarves remondiks 
rahalisi vahendeid ei jagu ja prioriteetide seadmi-
sel ei ole sauna remont tavaliselt lasteaedade ja 
koolide kõrval kõrgema tähtsusega tegevus.

Nii ongi 1964. aastal ehitatud sauna remondiks 
raha otsimisel tulnud ka arutada ettepanekuid 
sauna sulgemiseks. Saunalised on alati sauna 
sulgemise kohta oma arvamuse selgelt ja otse-
koheselt välja öelnud ning see on aidanud sauna 
tegevust ka jätkata. Praegu on minu andmetel 
Valgamaa ainuke avalik saun säilinud Puka vallas 
ja praegu tunnen ma sellest ainult heameelt.

Heameelt sellepärast, et inimestel on säilinud 
võimalus saada kohapeal meelepäraseid teenus-
eid ja saun on ju ka see koht, mis aitab inimes-
te tervist parandada. Head meelt teeb ka see, et 
oleme viimasel ajal suutnud sügaval nõukogude 
ajal ehitatud sauna olukorda oluliselt parandada. 
Selle eest tahan saunaliste nimel suured tänusõ-
nad edastada meie piirkonnast valitud riigikogu 

liikmele Meelis Mälbergile, kes aitas kaasa, et 
riigi eelarvest Puka saunale 15 000 eurot raha-
list toetust remonttöödeks anti. Puka vald lisas 
omaosalust sellele kokku 4500 eurot.

Mis siis paremaks muutunud on? Saunalistele 
on teada, et varem oli talvisel ajal sauna põrand 
väga külm ja palja jalaga põrandale astuda ei 
tahtnud. Mureks oli see ka sauna kütjatele, sest 
suuremate külmade korral jahtus saun väga 
ära ja oli regulaarselt vaja kütta, et veetorustik 
ära ei külmuks. Muidugi olid väsinud ka segis-
tid, kraanid, kraanikausid ja nii edasi. Ka sauna 
kerised olid amortiseerunud. Palju soojust kadus 
ka läbi vanade akende ja uste.

Kuna 15 000 euroga ei ole võimalik kõiki sauna 
renoveerimistöid teha, siis tuli valida kõige oluli-
semad ja kõige rohkem kasu toovad tegevused. 
Otsustati kõigepealt remontida sauna kerised, 
sest katkine keris on ohtlik. Seejärel soojusta-
ti vundament ja laoti kinni augud seintes. Lam-
mutati vana põrand, remonditi kanalisatsiooni-
torustik ja soojustati põrand. Seejärel valati uus 
põrand ja plaaditi. Vahetati välja veetorustikud, 
kus vaja ja paigaldati uued segistid, kraanikausid 
ja WC potid. Remontimist vajasid ka põranda all 

Kellele on vaja Puka sauna? asunud küttetorustikud, sest ajahammas oli sinna 
augud purenud.

Suureks mureks olid ka vanad ning hõredad 
aknad ja uksed, sest just nende kaudu kadus 
majast palju soojust. Tööde käigus vahetati aknad 
ja paigaldati uus välisuks. Ohtlikuks oli muutu-
nud ka hoone algusaegadest pärinev lava, sest 
metallkonstruktsioon, mis lava kandis, oli prakti-
liselt läbi roostetanud. Ka lava uuendati täielikult. 

Kahju on sellest, et ei olnud võimalik kõiki 
vajalikke töid teha, sest eelarve ei võimaldanud 
ja osa töid tuleb teostada tulevikus. Hea uudis on 
aga see, et ka selle aasta riigi eelarvest on meie 
saunale eraldatud 10 000 eurot ning koos omaos-
aluse lisamisega saame kindlasti mitmeid hädalisi 
töid taas ära teha. Ilmselt saab üheks tööks olema 
katusekatte vahetus. Ka sel korral tänan riigikogu 
liiget Meelis Mälbergi abi eest saunale rahaliste 
vahendite hankimisel.

Remondiga seotud töö ja vaeva tegi meeldi-
vaks saunaliste saadetud jõulukaart, milles val-
lavalitsust tänatakse kingituse eest. Olime sellest 
päris liigutatud, sest ega selliseid sõnumeid ei 
saabu siia majja just tihti. Leiame, et see tegevus 
ja raha on läinud õigesse kohta ja sauna on tegeli-
kult inimestele vaja.

Kõikidele head saunamõnusid soovides
Puka vallavanem HeIKKI KAdAjA
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U ue õppekava järgi tuleb teha 8. klassi 
õpilastel loovtöö. Valisime oma loovtöö 
teemaks emakeelenädala läbiviimise. 

Oluline on meenutada Kristjan Jaak Peter-
soni, kes kunagi ammu ülistas eesti keele ilu ja 
kelle sünnipäeval, 14. märtsil tähistatakse ema-
keelepäeva. Väga sobilik oli korraldada emakee-
lenädal Keeni koolis 9.-13. märtsini. 

Toimus väga palju erinevaid võistlusi 4.-9. klas-
sile. Esimesel päeval viidi kõikides klassides läbi 
etteütlus. Palusin etteütluse läbiviimisel abi kooli 
emakeeleõpetajalt. Auhind anti välja iga klassi 
parimale kirjutajale (4. kl – Marleen Saar, 5. kl 
– Geelika Elvet, 6.kl – Anette Luik, 7. kl – Kata-
riina Villemson, 8. kl – Virge Uibu, 9. kl – Cathy 
Väärmaa). Kirjutajate hulgast valiti välja kolm 
ilusa käekirjaga kirjutajat – Marleen Saar, Chris 
Roio ja Silver Küttis. Toimus ka viktoriin. Küsi-
mused puudutasid eesti keelt ja kirjandust. Osa-
võtjatel oli väga huvitav. Ühes võistkonnas tegid 
koostööd iga klassi esindajad, võitjaks tuli võis-
tkond, kuhu kuulusid Virge Uibu, Larina Piku-
lova, Edvin Pulver, Ralf Brait Lehepuu, Margus 

Lääts ja Emil Saaron.
Järgmisel päeval võisteldi ühe-tähe-juttu-

de kirjutamises ning soovijaile jagati kätte väga 
mahuka viktoriini küsimused. Vastuste leidmisel 
oli lubatud kasutada kõiki teadaolevaid võimalu-
si, aega selleks oli kaks päeva. Ka selle viktoriini 
küsimused olid koostatud eesti keele ja kirjan-
duse kohta. Näiteks oli vaja uurida eesti keele 
uudissõnu, laensõnu, võõrsõnu, omasõnu, mur-
dekeelt, sünonüüme, vanasõnu, tuntumaid kirja-
nikke ja keeleteadlasi. Osavõtjate hulk oli märki-
misväärne ja tulemused olid üllatavad: võitjateks 
osutusid 6. klassi tüdrukud Anette Luik ja Kerle 
Juhkov, teise koha said Geelika Elvet ja Kristiina 
Linde, kolmanda koha pälvisid Hannes Kompus 
ja Jaagup Hinn.

Emakeelenädala ürituste hulka kuulusid ka 
luuletuste kirjutamine, vanasõnade ja kõnekään-
dude joonistamine ning vanade eesti multifilmi-
de vaatamine. Oli väga sisukas ja huvitav nädal.

Keeni kooli 8.klassi õpilased lAuRA ROIO 
ja jANely KääRIK

Emakeelenädal Keeni koolis 4.–9. klassile

Edukad õppurid kolmandal veerandil

1. klass: Oliver Ivask, Karl Oskar Kängsepp, Kessu Otto, Kerlin Poola, 
Kert Soom, Hugo Väärmaa, 

2. klass: Kermo Juhkov, Annaliisa Kompus, Kristofer Oja, Laur Mait 
Lehepuu, Kevin Aasala, Joosep Hinn, Jaanika Lepp, Joonas Saar, Lauri 
Tamm, 

3. klass: Erik Jääger, Melina Luik, Romet Aljas, Daaniel Gubal, Kerte 
Juhkov, Signe Kuus, Renar Lepik, Dagmar Henriette Levin, Henri Tamm, 

4. klass: Argo Kaasik, Rasmus Linde, Marleen Saar, Chris Roio, Catha-
rina Undrus, 

5. klass: Geelika Elvet, Kristiina Linde, Larina Pikulova, 
6. klass: Kerle Juhkov, Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik, Anton Otrokov, 

Erki Toomemägi, 
7. klass: Ingeri Aer, Angela Häälme, Tambet Kuus, Margus Lääts, Kata-

riina Villemson, 
8. klass: Sandra Linde, Laura Roio, Virge Uibu, Brandon Undrus, Kertu 

Otto, Grete Vällo, 
9. klass: Jaagup Hinn, Timea-Helen Teder. 

Kolmandal veerandil käisid ettevalmistusklass, algklassid ja neljas klass 
AHHAA keskuses. Kõik algklasside õpilased lahendasid MateTalgute üles- 
andeid. Küünlaümbriste kogumine käis täie hooga, mida toetasid paljud 
õpetajad. 

Sõbrapäeva kooliüritustest võeti osa ja korraldati ka klassis üritusi. Sõb-
rapäeval kuulutati välja ka kõikide klasside parimad kaaslased, kelleks 
valiti 1. klassist Kerlin Poola, 2. klassist Kermo Juhkov, 3. klassist Signe 
Kuus, 4. klassist Emil Saaron, 5. klassist Larina Pikulova, 6. klassist Ralf 
Brait Lehepuu, 7. klassist Ingeri Aer, 8. klassist Brandon Undrus, 9. klas-
sist Karmel Kala. Sõbralikumaks õpetajaks aga valiti inglise keele õpetaja 
Maarja Kallis. 

Keeni kooli tegemised kolmandal veerandil
Kõikidele õpilastele meeldis teadmistele orienteeritud orienteerumine 

koolimajas, milleks moodustati meeskonnad, kus osalesid õpilased ette-
valmistusklassist kuni lõpuklassini välja. Siin tuli arvestada meeskonnaga, 
kedagi ei tohtinud maha jätta.

Matemaatika maakondlikust olümpiaadist võttis osa Argo kaasik 4. 
klassist ja Nuputa võistlusest 7. klassi võistkond: Ingeri Aer, Tambet Kuus, 
Sandra Lõokene, juhendajaks õpetajaks Heya Lepa. Maakondlikul käsitöö 
ja kodunduse konkursil saavutas Timea-Helen Teder 2. koha ja Kertu Otto 
4. koha, juhendajaks õpetaja Kai Jääger. Timea-Helen Teder osales inte-
raktiivsel piirkondlikul ühiskonnaõpetuse olümpiaadil ja pääses vabariik-
likku vooru, juhendaja õpetaja Saima Tell. Maakondlikust „Huvitava inglise 
keele tunni konkurss“ 3.-9. klassile võtsid osa Larina Pikulova, Maigi Gros-
sberg ja Ralf Brait Lehepuu, juhendaja õpetaja Maarja Kallis. Tulemused 
ei ole veel teada. Maakondlikult Spelling Bee häälimisvõistlusest võttis osa 
Geelika Elvet. Suitsuprii klassi omaloomingukonkursil plakati teemal „Kui 
keegi ei tarvitaks tubakatooteid“ valmistas 4. klass. Interaktiivsest emakee-
lepäeva viktoriinist võtsid osa 5. klassist Geelika Elvet, Kristiina Linde ja 
Margo Lääts, 6. klassist Ralf Brait Lehepuu, Anette Luik ja Kerle Juhkov. 
Juhendaja õpetaja Maire Roio. Tulemused pole veel teada.

Tagasi kooli raames andsid tunde: Hiie Vähi – 5. klassi inimeseõpetus 
(käsitleti murdeealise probleeme). Virgo Roose viis läbi 9. klassis karjää-
riõpetuse tunni, kus tutvustas loomaarsti elukutset. Udo Tell jagas elektria-
laseid teadmisi 3. ja 9. klassis. Riho Juurikas külastas 8. klassi klassijuhata-
ja tundi, kus rääkis töötamise võimalustest välismaal. 8.-9. klassi õpilased 
külastasid Valgamaa haridusmessi „Vali nutikalt“ ja vabariiklikku NOOR 
MEISTER 2015 kutsealade võistlusi ja kutseharidust andvate koolide tut-
vustust Tallinnas Näituste messikeskuses. Valgamaa Rajaleidja keskuse 
infospetsialist Tuuli Mekk ja karjäärinõustaja Jelena Kalames viisid läbi 7. 
- 9. klassile minikarjääripäeva.

Meie õpilased Givi Kokhtashvili, Romet Aljas, Larina Pikulova ja Marko 
Oja on toonud mitmeid medaleid erinevatelt judovõistlustelt, juhendajaks 
õpetaja Riho Lehiste

Valgamaa meistrivõistlustel 8.-9. klassi poiste korvpallis jäädi 4. kohale. 
Dumle rahvastepallis 1.-3. klassi poistele jäädi 5. kohale. 3x3 korvpallis 4.- 5. 
klassi poistele saavutati aga 3. koht, juhendajaks õpetaja Gunnar Sarapuu. 
Koolisisesel neljandate klasside õpioskuste olümpiaadil olid tublid: Cathari-
na Undrus 1. koht, Chris Roio 2. koht ja Argo Kaasik 3. koht. Järgmisel vee-
randil esindavad õpilased meie kooli maakondlikul õpioskuste olümpiaadil.

Kombeõpetuse raames käis 4. klass liinibussiga Tartus kinos. Korraldajaks 
õpetaja Heya Lepa ja Kai Jääger. Teise klassi õpilased olid tantsulaagris koo-
limajas õpetaja Tiina Kuke juhendamisel. Viimane koolinädal aga viidi läbi 
eesti keele nädala tähe all. Läbiviijad 8. klassi tüdrukud Laura Roio ja Janely 
Käärik, juhendajaks õpetaja Maire Roio. Veerandi viimasel päeval aga said 
kõik klassid ja õpetajad üles astuda isetehtud teatrietendusega.

Ees ootab päikeseline viimane veerand sellel õppeaastal. Soovin kõikide-
le õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele kaunist päikeselist koolivaheae-
ga, koguge jõudu kooliaasta lõpuspurdiks.

direktor dIANA sARAPuu

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

Teade
Sangaste Vallavalitsus võtab vastu avaldusi koduhooldus-
teenuse osutamiseks uutele klientidele. 

Soovijatel helistada telefonil 52 47 930 (Pille Sikk) või 
saata kirjalik avaldus Sangaste Vallavalitsusele (Valga mnt 
7 Sangaste alevik Sangaste vald 67013). 

Alates 13.10.2014 osutab Sangaste vallas koduhooldus-
teenust Tähti Hiller. 

Sangaste Vallavolikogus

27.02.2015 
n	 Toimus 2015. aasta Sangaste vallaeelarve lugemine.
n	 Otsustati osaleda OÜ Sangaste Mõis asutamisel.
n	 Valiti Tartu Maakohtu rahvakohtunikukandidaadiks Tuuli 

Merimaa.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Kehtestati 30. aprillini Sangaste vallateedel liikluspiirangu-

na mootorsõiduki kogukaaluks kuni 8 tonni.
n	 Väljastati projekteerimistingimused Ivar Lindlale Keeni 

külas asuval Pargi 6 kinnistul elamu, abihoone ja tehnovarustu-

se ehitusprojekti koostamiseks, Vaariku OÜle Vaalu külas asuval 

Vaariku kinnistul teenindushoone ehitusprojekti koostamiseks ja 

Madis Treimuthile Vaalu külas asuval Kangro-Tõnise kinnistul 

loomakasvatushoone ja sõnnikuhoidla ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Väljastati ehitusluba Elektrilevi OÜle Sangaste alevikus 

Valga mnt 1 kinnistu – Kurevere külas 69 Võru-Kuigatsi-Tõrva 

tee maaüksuse lõigul elektri maakaabelliini ja liitumiskilbi ehi-

tamiseks, Sangaste mesi OÜle Lossiküla külas asuval Mesilase 

kinnistul abihoone püstitamiseks, Madis Treimuthile Vaalu külas 

asuval Kangro-Tõnise kinnistul lüpsilauda püstitamiseks, Madis 

Kirsimäele Tiidu külas asuval Lauda kinnistul vedelsõnnikuhoid-

la püstitamiseks, Madis Kirsimäele Tiidu külas asuval Lauda kin-

nistul lüpsilauda püstitamiseks ja Elektrilevi OÜle Lossiküla külas 

Tammjärve kinnistu – Odra kinnistu lõigul elektri õhuliini, elektri 

maakaabelliini ja liitumiskibi ehitamiseks.
n	 Nõustuti üheksa maaüksuse riigi omandisse jätmisega riigi 

reservmaana.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule kogusum-

mas 105 eurot.
n	 Määrati veebrarikuu toimetulekutoetus viieteistkümne-

le isikule kogusummas 2159,25 eurot ja täiendav sotsiaaltoetus 

ühele alaealiste perekonnaliikmetega toimetulekutoetuse saajale 

summas 15 eurot.
n	 Määrati õpilase jaanuarikuu sõidukulu hüvitamiseks õpilas-

te sõidusoodustused viieteistkümnele isikule kogusummas 257,40 

eurot.
n	 Määrati märtsikuu vajaduspõhine peretoetus üheksale 

isikule kogusummas 765 eurot.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Albert Viks                  5. märtsil

13. reede veebruarikuus oli Kratila suur-
tele ja väikestele kuraditosina mõjutustest 
hoolimata üdini positiivne. Pikaajalise tra-
ditsiooni kohaselt langes just sellele päevale 
meie sõbrapäev, kuhu saabusid külalised 
Tsirguliina, Sooru ja Õru lasteaedadest. 

Peopaigaks valitud atraktiivne ja uuen- 
duskuuri läbinud Sangaste Loss meelitas 
kohale, hoolimata gripilainest, lausa 73 
särasilmset last koos õpetajatega. Lossi 
saabunud lasteaia maskott Kratt aitas tuju 
üleval hoida ning tantsitas kõiki oma pilli 
järgi. Põnevust ja avastamist pakkusid retk 
lossi keldris asuvasse hiirte urgu ning liikuv 
Krahv Berg virtuaalsel maalil. Kratila õpe-
tajate juhendamisel said lapsed üheskoos 
valmistada värvilisi kaelakeesid, joonista-
da sõbrapilte ning uudistada lossi talveaias 

elavaid papagoisid ja närilisi. Ja loomulikult 
jäi aega ka möllamiseks. 

Sõbrapäev lõpetati pidulikult lossi resto-
ranis maitsva koogi ja tervislike näksidega. 
Parim tunnustus ürituse kordaminekust 
oli särasilmsete laste suust kuuldud sõnad: 
„Meil oli nii tore! Kas tohime homme jälle 
tulla?“ 

Sõbrapäev koos 
sõpradega

Aga toredad asjad saavad õnnestuda 
vaid heade sõprade toel. Suur-suur tänu 
veelkord Sangaste Lossi rahvale, kes meie 
ideega kaasa tulid ning omalt poolt panus-
tasid päeva õnnestumisse! Ja loomulikult 
Kratila kollektiivile ning sõpradele Tsirgu-
liinast, Soorust ja Õrust!

MAIRe MuRuMAA, direktor

Foto: Sigrid Säinas

Laululapsed Puka, Sangaste ja Palupera vallast!
Piirkondlik voor Valgamaa Laululaps 2015 toimub Nõuni Kultuurimajas 

31. märtsil kell 12.00.
Palume teatada osavõtust 27. märtsiks. Info: viks.marika@gmail.com 
53465648 Marika, palubuss@gmail.com 5139071 Kalev.
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Teisipäeval, 24. märtsil 
kell 18.00

toimub Otepää Kinnaspunkti 

töötoas õpituba

"TEEME VANAST UUE" 
ehk

toolide restaureerimise õpitoa 1. osa.

Ootame rohket osavõttu!

K U U L U T U S E D 7

Sügav kaastunne lähedastele 

ANTS OJAVEE
kaotuse puhul.

Tõnu, Gunnar ja Urmas 
peredega.

Me mõtetes püsid sa ikka,
elad edasi meie seas.

Kallist

ANTS OJAVEEd
mälestavad ja avaldavad

kaastunnet omastele

Hedvig, Kea ja Heiki peredega.

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Müüa kuivad pakitud pliidipuud ja 
kütteklotsid. Vedu tasuta.5056107

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

Müüa lõhutud küttepuid kohale-
veoga. Saadaval erinevad puulii-
gid, kask, lepp jne. Tel. 5117109

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

Ostan nõukaaegset mööblit. Tel 
5083907

Korstnapitside, telliskorstnate 
ehitus ja korstnapühkimine. Tel: 
55579399

Ostan maakodu või maad Otepää 
lähistel, soovitav veekogu ole-
masolu. Võimalik ka vahetus uue 
korteri vastu Tartus või Tallinnas. 
Lisainfo 59068972.

Autode ost - 58395949

Müüa lõhutud küttepuid (lepp ala-
tes 28 eurot/rumm, kask 32 eurot/
RM). Hind koos veoga, koorem 6 
RM. Tel. 53946271.

EINO LAUL 
02.11.1935 – 07.03.2015

HELJU TÄÄR 
13.10.1929 – 17.03.2015

Südamlik kaastunne Salmele, 
Alfredile ja Tõnule kalli poja ja 

venna 

TOOMAS PUURA
kaotuse puhul.

Perekond Tõld, perekond Suiste, 
Hilda ja Silvi.

HELLE KULL 
02.09.1947 – 15.03.2015

Mälestame sõbralikku naabrit

ANTS OJAVEEd

Südamlik kaastunne Ehale ja 
lastele peredega.

Tiiu, perekonnad Lehismets ja 
Aaliste

Sügav kaastunne Salmele ja 
Alfredile kalli poja 

TOOMAS PUURA
kaotuse puhul.

Sõbrad: Asta, Laine H, Aino, 
Laine, perek. Ernits ja Linnamägi.

Mälestame head sõpra 

EINO LAUL´i

Mälestavad Kalev, Tiiu, Hanno, 
Elvi, Lembit.

Mälestame klassivenda

TARMO ALL 

ja tunneme kaasa omastele.

Otepää Keskkooli 53. lend ja 
klassijuhataja

KU U LU T U S E D

Südamlik kaastunne Ailile

ELLI KANGRO

kaotuse puhul.

MTÜ Karukäpp

Südamlik kaastunne Jaanile
kalli venna

EINO LAUL´i
kaotuse puhul.

Laine, Kaja perega, Kaili perega.

Pakume 
mobiilse lintsaekaatri 

teenust üle Eesti. 

Saame lõigata max. diam.
100 cm ja kuni 6,9 m palki.

Saekaater on täishüdrauliline, 
tänu millele suureneb tootlikus. 

Info: 53 415 111

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.

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com

EhitusEST OÜ
506 7848 

VAJALIKUD

ehitustööd
telli

OÜ SEMT.

Tel. 5062377

Ratastraktorite ja liikurmasinate
TEHNOÜLEVAATUSE graafik 2015. a.

Ülevaatust teostab ORT Tehnoülevaatus OÜ

11. aprill   Aakre       8.30

12. aprill  Restu   10.00
   Keeni   11.30
   Mägiste   13.30

18. aprill  Pukamõisa  10.00
   Komsi   11.30
   Palupera  13.30
   Hellenurme  15.30
   Voki   16.30

19. aprill  Nõuni   11.00

26. aprill   Kiilung (Aakre)    8.30

    Traktor  20.- EUR
    Haagis  10.- EUR

Info tel. 7663 751, 5348 4378, 5516 920.

EVI SILM
31.01.1933 – 06.03.2015

Sinu hinge hellad noodid
südamesse helisema jäävad...

Mälestame oma kauaaegset 
laulukaaslast Relamist ja 

avaldame siirast kaastunnet 
omastele.

Südamlik kaastunne Leili perele 
poja

TARMO ALL´a
kaotuse puhul.

Naabrid Linnamägi, Herman ja 
Ruus.

Head endised Arengu 
töötajad!

Tuleme kokku ja peame 
55 aasta peo 

Edgari trahteris 
25. aprillil kell 13.00.

Osalustasu 12 eurot.
Helista: 
5819 3053, 5665 3072.

Fruktodisaini 

(puu ja köögiviljadest kaunistused) 
algkoolitus toimub 
4. aprillil kell 12.00 
Pilkuse külamajas. 

Koolitus maksab 7 eurot.

Kaasa võtta: kartul, õun, paprika, sibul, kiivi, porgand.

Koolitajaks on Tartu KHK õpetaja Aina. Töövahenditest 
võiks kaasa võtta terav nuga ja lõikelaud. 
Info ja registeerimine telef. 51974916 Merike.

Esileheküljel avaldatava reklaami hind kokkuleppel toimetusega.
Korduvreklaami tellijatele on toodud hindadega võrreldes 10%line 
hinnasoodustus. 
Kommertstekste avaldatakse reklaami hinnaga.
Kehtestada ajalehe „Otepää Teataja“ kuulutuste hinnad järgnevalt:
   reakuulutuse rida (26 tähemärki)        2,00 EUR;
   tähtpäevade lihtkuulutused, kaastundeavaldused    4,00 EUR;
   kuulutus luuletusega         6,00 EUR;
   kuulutus fotoga          8,00 EUR.
Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste vallavalitsuste ja nende all- 
asutuste kuulutused avaldatakse tasuta.

reklaami- ja kuulutuste 
hinnad

 1.1 1 lk   290x380 mm   350.- EUR;
 1.2 ½ lk   142x380, 290x190    180.- EUR;
 1.3 1/3 lk   290x130, 93x380    140.- EUR;
 1.4 ¼ lk   142x190, 290x95, 191x144  100.- EUR;
 1.5 1/8 lk   93x144, 142x95, 290x46    60.- EUR;
 1.6 1/12 lk   93x95, 190x46, 44x190    45.- EUR;
 1.7 1/24 lk   93x46, 44x95        30.- EUR;
 1.8 1/48 lk   44x46       20.- EUR.

Südamlik kaastunne 

HELF ART´Ile perega kalli 

EMA 
kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase II vahetus.

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.

Otepää Aianduse- ja 
Mesinduse Seltsi 

aasta üldkoosolek 
toimub laupäeval, 11. aprillil 

algusega kell 11.00 
aiandusmajas J.Hurda 5.

Päevakord: 
Aruanded, sõnavõtud, valimised.

Palume aktiivset osavõttu.

juhatus
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V õtke heaks või pange pahaks, aga soo-
vitan kaasa mõelda. Kas nii või naa?

Sain kutse lõunasöögile Edgari trahterisse. 
Olnuksin ma ebausklik, (13. ja reede!) oleksin 
valinud koju jäämise, et oma minevikuheietusi 
paberile panna. Aga päev oli harjumatult päik-
seline, lund ega jääd polnud enam meie talve-
pealinna tänavail raasukestki – miks siis mitte 
minna? 

Kutsuja Maie Niit lisas ka selgituse: „Tahan 
tänada oma firma kauasemaid kaastöölisi ja 
koostööpartnereid maalt ja linnast ning kauge-
matest paikadestki. Lühidalt: meenutada aega 
25 aastat tagasi, kuidas see kõik algas.”

Oma tegemistest ja teadmistest oleksin 
leidnud põhjuse ka keeldumiseks (vanaduslais-
kuse maha salgamiseks) ja põhjenduse. Kirju-
tasime ju koos Maie ja tema tegusate vorsti- ja 
süldi- ja singitootjatega koos ühe raamatugi, 
mis ilmus 2008. aastal („Tulla ja jääda”). Maie 
tuli, rajas tööstuse, mida teatakse ja tunnusta-
takse Otepäält kaugemalgi. Ja tegutseb tänase-
ni.

Mida siis veel? „Kutsusin ka Jaanus Raidali, 
kes tollal Otepää kuulsaks ja kutsuvaks tegi,” 
lisas Maie. Ega neid tollaseid tegijaid ja mäleta-
jaid väga palju enam polegi. Avo Raidi elutööd 
tehases ja Otepää arenduskeskuse juhina saab 
nüüd vaid meenutada, kuni on veel mäletajaid.

Imeliku kokkusattumisena oli just eelmise 
päeva õhtul helistanud endine pedagoog, 
Otepää Naisseltsi ja kunagiste Kuigatsi laste-

kodu kasvandike üks eluteele aitajaid Laine 
Pullerits. Tema soovis, et hakkaksin paberile 
panema Otepää tegusate inimeste elu ja tege-
vust. Omaltpoolt oli valmis kirjutama meie 
naisseltsi tegevusest ja ka Kuigatsi laste saatus-
test.

Niisiis, otsustasin. Lähen. Kuulan. Ja siis 
valin võimaluste vahel: kas kirjutan kuul-
dust-nähtust või mitte.

Ajakirjaniku kutsehaigus sai võitu. Otsus-
tasin kirjutada. Olid ju seal mitmed vaprad 
naised, kes pole kuhugi mujale läinud, mõned 
neist ka oma pereliikmed tööstusse kaasanud, 
nagu Malle Pentsa või ka Anneli Tanni, kes tuli 
pasteedikeetjaks 20 aastat tagasi. Oma malbel 
moel lausus nüüd kiidusõnu oma kauasest ja 
ilu armastavast ning korranõudlikust ülemu-
sest.” Meie firma sai ju presidendi otsusega 
tunnustusese kodukaunistamise eest!” lisas 
südamelähedast. (2011. aastast kauneima töös-
tusmaastikuga ettevõtte nimetus.)

Seal oli ka kunagine Kuigatsi kasvandik 
Kristjan Reili, kellest ülemus Maie Niit rääkis 
imesid – noormehel on nüüd omateenitud 
rahaga soetatud kodu, auto ja arvuti, rääkimata 
noormehe tööoskuste kasvust ja korraarmastu-
sest.

Kus on korranõudmise piir, kust algab hir-
mutav kurjus? Millest ja kellest kirjutada? 
Võiks mitmestki otepäälasest selles lõunalauas: 
tehnikatarkadest abilistest Karl Mõtsast või 
Heldur Linnamäest, kaugemalt tulnud singi-
tootmise tehnoloogia juurutajast Tõnu Kibe-

nast, endistest Otepääga tööstusega „kaupa 
teinud” Sangaste talunikest Jüri Hinnist või 
Avo Vällost ja lisada lugematuid naljalugusid 
Rõngu vallavolikogu liikmelt, Tartumaa Pii-
matootjate Ühistu juhatuse esimehelt ja MTÜ 
Teedla Mõis juhilt Sulev Kuusilt.

Kurjuse teemal sai rääkida nalja Tiina Viks, 
kes töötas Maie Niidu alluvuses juba Tartu 
lihakombinaadis. Oli just töötuks jäänud, kui 
kuulis tuttavalt, et Otepääl loodud lihatööstus 
vajab oskustöölisi. Oli see tuttav aga hoiata-
nud, et samas räägitakse nõudlikust ja kurjast 
naisülemusest. Tiina Viks tuli Otepääle, kus 
lihatööstuses astus talle vastu varasemast teada 
Maie Niit. Tiina tuli ja asus tööle.

Noormees, Õisu tehnikumi lõpetanud vorsti-
meister Marek Maranik oli Maie juures prakti-
kal, töötas mõnda aega Otepää ehitusfirmades, 
nüüd on tagasi oma erialale ja lihatööstusse 
asunud.

L ugusid jätkuks… Üks hiljutisemaid, 
ühelt juhukohtumiselt. „Millest sa kirju-
tad? Maie Niidust? Mida? Tuli Otepääle 

25 aastat tagasi? No ja siis?”  „Keda see „kotib””, 
lisas kaasaegse kõnepruugi kasutaja. Võib ju ellu 
ning inimestesse suhtuda erinevalt: nii ja naa… 
Valikud on vabad. 

Kolm päeva hiljem sain tunnustuse Maie 
Niidult. Imestas, et ma oma vanuses olen ikka 
veel vaimuerksalt mõtlev inimene. Imestan 
kaasa – saan teatrikuul juba 78. Maie on 
minust aasta noorem. 

AIlI MIKs

Väljakutsetest ja valikutest  (Maie Niidu näidetel)

Küttesüsteemi hooldamisel on eelkõige vaja jälgida, et lõõrides, pliiti-
des, soemüürides, ahjudes ega korstnates ei oleks pragusid, kust suitsu 
majja tungiks. Samuti tuleb kontrollida, kas korsten pole pigitunud ja 
kas tahmaluugid on kindlalt kinni, kuna puhastamata korstnates-
se ja lõõridesse kogunud tahm ja nõgi võivad süttides põh-
justada tulekahju. Samuti aitab puhastamine vähendada soojakadu 
ja pikendada küttekolde kasutusiga. Just samal eesmärgil ei tohi küt-
tekoldes põletada selleks mitteettenähtud materjali (prahti, kilet, teks-
tiili jms). Samuti ei tohi ise ehitada käepärastest vahenditest pliite või 
ahjusid. Inspektorid avastavad igal aastal mitmeid oskamatult ehitatud 
küttekehi, mis on kasutamiseks väga ohtlikud.

Korterelamutes, ühiskasutatavates hoonetes, ettevõtete hoonetes jms 
peab kogu küttesüsteemi puhastama kutsetunnistusega korstnapühkija 
igal aastal. Korteriomanikel (ühistul) on mõistlik küttesüsteemide kor-
rastamine leppida kokku ühele ajale, et korstnapühkijal oleks võima-
lik hooldada kogu süsteem korraga. Ühepereelamu omanik vastutab 
oma maja ohutuse eest ise ning tal on õigus kütteseadmeid puhasta-
da oma äranägemisel st üksikelamu või suvila korstna võib puhastada 
omanik ise. Seda peab tegema vähemalt kord aastas. Korra viie aasta 
jooksul peab puhastama küttesüsteeme kutsetunnistusega korstnapüh-
kija. Tuleohutusseaduse jõustumisest möödub tänavu viis aastat, mis 
tähendab, et igal majaomanik peab sellel aastal laskma korstna puhas-
tada ja küttesüsteemid üle kontrollida tunnistusega korstnapühkijal. 
Pärast hooldustöid koostab korstnapühkija akti, kus on kirjas tehtud 
tööd ning korstnapühkija kutsetunnistuse number. Akti peab kindlasti 
alles hoidma, et vajadusel tõestada nõuetele vastavat küttesüsteemide 
hooldamist. Korstnapühkijate kontaktandmeid saab päästeala infote-
lefonilt 1524 ja internetilehel www.korsten.ee. Korstnapühkija kutse-
tunnistust saab kontrollida kutsekoja kodulehel.

Puhastamata korstnast või katkisest kütteseadmest alguse saanud tule-
kahju on kütteperioodil kodudes juhtuvate tuleõnnetuste sagedaseim 
põhjus. Inimesed, kelle eluaseme küttesüsteeme ei ole puhastatud, 
seavad ohtu nii enda kui kaaselanikud.

Allikas: Päästeamet

Korras ahjud ja pliidid 
annavad turvatunde 
ja aitavad vähendada 
küttekulusid

Valga maavalitsus teatab, et 16. märtsist on hajaasustuse 
programmi taotlusvoor avatud kõikides Valgamaa valda-
des.

Taotluste esitamise tähtpäev on 18. mai 2015.
Hajaasustuse programmi eesmärk on hajaasustusega 
maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingi-
mused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele 
maapiirkondades.

Programmist toetatakse majapidamistele veesüstee-
mide, kanalisatsioonisüsteemide ja juurdepääsuteede 
rajamist. Juhul kui majapidamine ei ole elektrivõrguga 
liitunud, toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega 
seotud tegevusi.

Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes elavad 
alaliselt majapidamises, millele toetust taotletakse. 

Maksimaalne toetus ühe majapidamise kohta on 
6500 eurot. Toetus ei või olla suurem kui 66,67% projekti 
abikõlblikest kuludest. Toetuse eraldamise aluseks on põh-
jendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve.

Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude loetelu ning 
taotlemise tingimused on kehtestatud siseministri käskkir-
jaga 20.02.2015 nr 1-3/46 „Hajaasustuse programmi 2015. 
a programmdokument“.

Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega esitatak-
se allkirjastatuna paberil või digitaalselt vallavalitsusele. 
Täiendavat informatsiooni programmi ja taotlemistingi-
muste kohta saab vallavalitsustest ning valdade ja maava-
litsuse veebilehtedelt.

Programmi elluviimist maakonnas koordineerib Valga 
maavalitsus. Info telefonil 766 6112 või e-posti aadressil 
kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi kontaktisikud valdades

Otepää   Mairo Kangro, 766 4810, 530 33035, mairo.
kangro@otepaa.ee.
Palupera   Terje Korss, 767 9501, terje@palupera.ee.
Puka   Lea Madissov, 518 7285, lea.madissov@puka.ee.
Sangaste   Kajar Lepik, 5662 7688, kajar@sangastevv.ee.

Hajaasustuse programmi 
Valgamaa taotlusvoor on 
avatud

Stipendiumikonkurss meediahuvilisele

Jalgpalliklubi FC Otepää kuulutab koostöös Karupesa Hotelliga välja stipen-
diumikonkursi pressiesindaja leidmiseks. Stipendiumi peaeesmärk on tagada 
2015. aasta jooksul jalgpalliklubi tegemiste kajastamine läbi erinevate meediu-
mite (Facebook, koduleht, ajalehed jt.) ning anda seeläbi ühele meediahuvili-
sele võimalus eneseteostuseks. Stipendiumi suurus 50 eurot kuus.

Sooviavaldus koos vabas vormis kirjutatud motivatsioonikirjaga saata hilje-
malt 27. märtsiks aadressile martin@fcotepaa.ee. 
Lisainfo: Martin Teder tel. 5624 2785.


