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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Kultuuri- ja spordirahvas pidas 
Käärikul pidu

Ilmub 2 KOrda KuuS!

www.otepaa.ee/ot

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

15. jaanuaril toimus Kääriku Spordi-
keskuses Otepää valla traditsiooniline 
taidlejate pidu „Otepää 900“. Tunnus-
tati tublisid kultuuritegelasi ja parimaid 
sportlasi.

Otepää kultuuri- ja spordirahvast 
tervitasid ja jagasid tunnustust Otepää 
vallavolikogu esimees Kuldar Veere, 
vallavanem Kalev Laul ning haridus- 
ja kultuurinõunik Janika Laur. Nii 
volikogu esimees kui ka vallavanem 
kinnitasid, et sellel aastal on priori-
teediks seatud Otepää kultuurikes-
kuse remont, millega on ka juba edasi 
liigutud. Kultuurikeskuses käivad ehi-
tustööd, suveks peaks esimene korrus 
olema renoveeritud. 

Traditsiooni kohaselt on igal taidle-
jate peol oma teema, sellel aastal oli 
selleks Otepää 900. Sellest lähtuvalt esi-
tasid kultuurikollektiivid ka oma etteas-
teid. Linetantsijad tantsisid lumemem-
me tantsu, Otepää rahvateater esitas 
etenduse, mis rääkis Otepää tekkeloost 
ning Otepää Naisselts luges luuletusi. 

Tantsuks mängis ansambel Väikesed 
Audru Jõeuntsakad, õhtut juhtis Raiko 
Allik, kes viis läbi erinevaid seltskon-
namänge. Auhinnad pani välja Otepää 
Lihatööstus Edgar ja Otepää Vallava-
litsus. Taidlejate peo korraldas Otepää 
kultuurikeskus Otepää vallavalitsuse 
toel. 

Kultuurirahvast tänas ja tunnustas 
Otepää kultuurikeskuse juhataja Sirje 
Ginter. Tunnustuse pälvisid rahva-

tantsuõpetajad Kaire Ojavee, Angela 
Toome, Krista Sumberg, Aili Mägi, 
Anneli Teder, Pühajärve puhkpillior-
kestri juhendaja Arno Anton, eakate 
rahvatantsu juhendaja Helle Kuldmaa, 
muusikaõpetajad Eve Eljand, Pille 
Möll, Meeli Rammul, eakate lauluan-
sambel Laulurõõm juhendaja Merle 
Soonberg, rahvamuusikaorkestrite 
juhendajad Merle Soonberg, Lille Tali, 
linetantsu juhendaja Signe Maidla, 
Otepää Naisseltsi esinaine Ene Raud-
sepp, MTÜ Karukäpp juhendaja Mari 
Mõttus, Otepää Teatri juht Margus 
Möll, vokaalansambli Relami juhen-
dajad Kaia Kivistik ja Lea Lall, Otepää 
Gümnaasiumi huvijuht Terje Aasaroht. 

2015. aasta Otepää valla 
parimad sportlased

Suusabuss munaka 
Express alustab taas

Buss on endiselt suusatajatele tasuta 
ja väljub Tartus Lõunakeskuse juurest 
kl 17.00 ja Vanemuise alumisest park-
last kl 17.15.

V-Munamäele jõuab ca 18.00 ja ta-
gasi Tartusse peale mäe sulgemist kl 
20.00. 

Suusabussiga sõidutavad: TARTU 
MILL, LÕUNAKESKUS, TARTU LINN, 
OTEPÄÄ JA MUNAKAS SPORT RE-
SORT. 

Vaata ka: www.munakas.ee/muna-
ka-express-tuleb-taas/

Väike-Munamäe Suusakeskuses 
otepäälase kaardiga -40 % soodus-
tust! (Mäepilet ja suusavarustuse rent, 
pakkumine kehtib äripäevadel). 

Parim meessportlane Hans Teearu 
− Karupesa Team. Kolmekordne 
intellektipuudega sportlaste murd-
maasuusatamise maailmameister.

Parim naissportlane  Kristiin Oja 
− Lohesurfi MM Tuuri etappidel 
parim tulemus oli 5. koht. Eesti Lohe-
surfi Liit valis aasta Surfariks 2015.

Parim võistkond – Põhjakot-
kas Otepää suusahüppemeeskond 
(Markkus Alter, Artti Aigro, Kenno 
Ruukel). II koht Eesti meistrivõistlus-
tel.

Parim treener Tanel Ojaste – Karu-
pesa Team. 16 medalit Eesti noorte 
MV-lt, millest 7 kuldmedalit. Mariel 
Merlii Pulles esindas Eesti noorte-
koondist Noorte Olümpiamängudel, 
kus saavutas parima neiuna 27. koha ja 
Põhjamaade MV-l 20. koha.

Parim noorsportlane (neiu kuni 
19 a.) – Mariel Merlii Pulles – Karu-
pesa Team. Mitmekordne Eesti noor-
temeister murdmaasuusatamises. 27. 
koht Noorte Olümpiamängudel. 20 
koht Põhjamaade noorte MV klassika 
Sprint.

Parim noorsportlane (noormees 
kuni 19 a.)  – Andres Saal – Otepää 
Spordiklubi. Mitmekordne Eesti juu-
nioride meister suusaorienteerumises. 
13. koht Juunioride maailmameistri-
võistlustel.

Parim veteran – Ene Aigro – Teh-
vandi Suusaklubi. 
Kolm medalit Masters Wold CUPil 

(veteranide MM) murdmaasuusatami-
ses.

Monika otrokova

Reedel, 22. jaanuaril, toimus Pühajär-
ve laululaval juba neljandat korda Tal-
veöölaulupidu. Selle aasta peo märk-
sõnaks oli „Lumemaagia.“ Esines 52 
koori koos 1000 koorilauljaga ning 
1500 kaasalauljat ja muud laulupidulist.

Kokku osales IV Talveöölaulupeol 
hinnanguliselt 2500 inimest, mis on üle 
kahe korra rohkem kui varasematel 
aastatel. 

Laulupeol kõlas 17 tuntud Eesti 
laulu. Eeslauljatena astusid üles Lauri 

IV Talveöölaulupeol osales 
rekordarv inimesi

Saatpalu, Alen Veziko, Raen Väikene, 
Margit Tali ja teised. Laulupidu juhtis 
Martin Veisman. 

Pidu algas suure lõkke süütamisega 
ning lõppes uhke ilutulestikuga.

Korraldajad tänavad kõiki pidulisi ja 
toetajaid! 

Kohtumiseni V Talveöölaulupeol 
2017. aastal!

Margit tali
otepää Üritused MtÜ

22. detsembril 2015, Otepää talvepealinnaks 
kuulutamise ajal andis Otepää vallavolikogu 
esimees Kuldar Veere raadio Sky Plus turun-
dusjuhile Sigrid Saarele (pildil) valla tänukir-
ja ja tänas 
raadiot Sky 
Plus väga 
hea koostöö 
eest.

SkyPlus 
on juba 10 
aastat ai-
danud viia 
Otepää – 
talvepea-
linna sõnumit üle terve Eesti. Koostööle-
ping sõlmitakse talveperioodiks ning sellel 
ajal edastab raadio Otepää piirkonna talvist 
infot ehk lumeinfot. Lumeinfo koostab raa-
dio jaoks Otepää Turismiinfokeskus. 

„Täname meie pikaajalist koostööpartne-
rit raadiot Sky Plus väga hea ja operatiivse 
koostöö eest,“ sõnas vallavanem Kalev 
Laul. „Loodame meie koostööd jätkata ka 
edaspidi. Tänan ka Otepää Turismiinfo-
keskust, kes lumeinfo raadioni toimetab.“

„Raadiol Sky Plus on olnud au olla Tal-
vepealinna Otepää koostööpartner juba 
pikki aastaid. Meil on olnud võimalus 
edastada eksklusiivselt oma kuulajatele 
talveperioodi kõige tähtsama Eestimaa 
piirkonna lumeinfot. Loodetavasti oleme 
aidanud sellega paljude eestimaalaste 
talviste nädalalõppude plaane seada ja 
sellega omakorda toonud kasu Otepää 
turismisektorile. Lume- ja talvetegvuste 
infot kuuleb igal neljapäeval ja reedel ca 
kl 12.30 ja 16.30 sagedusel 99,1 MhZ või 
veebis skyplus.fm,“ rääkis raadio Sky Plus 
turundusjuht Sigrid Saar. 

Monika otrokova

10 aastat Raadio 
SkyPlus ja Otepää 
valla koostööd

23. jaanuaril pakku-
sid Tehvandi Spordi-
keskuses eestlastele 
konkurentsi Venemaa, 
Läti, Norra, Hispaania, 
Austria, Itaalia, Tšehhi 
ja Saksamaa võistlejad. 

Eliidi stardis võidut-
sesid nii meeste kui 
ka naiste arvestuses 
Venemaa koondisla-
sed. Oma tiitleid kait-
sesid mitmekordsed 
Euroopa talitriatloni 
meistrid Pavel Andreev ja Olga Parfinenko. Sealjuures oli meeste konkurents 
erakordselt tihe, sest maailma edetabeli seitsmest paremast olid kohal kuus. 

Parima eestlasena lõpetas Sander Linnus kaheksandana. Ühtlasi tähendas 
see Linnusele kolmandat järjestikkust Eesti meistritiitlit.

Võistlust korraldas Meie Liigume koostöös Eesti Triatloni Liiduga. Ürituse 
korralduspartneriteks oli Tehvandi Spordikeskus ja Euroopa Triatloni Liit. 

Talitriatloni Eesti ja Euroopa meistrivõistluste läbiviimist toetasid Otepää 
Vallavalitsus, Hasartmängumaksu Nõukogu, Eesti Triatloni Liit, Eesti Kultuur-
kapital, meditsiinilabor synlab, Medita kliinik, Oti pubi, ööklubi Comeback, 
Tartu Mill ja Enervit.

võistluste direktor SiiM auSMeeS

Otepääl toimusid Eesti ja 
Euroopa meistrivõistlused 
talitriatlonis
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 12. veebruaril.

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

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, Kaido Tamberg, Lembit Luik
Toimetaja: Arvo Saal 
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est 
Trükk: AS Kroonpress

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

Otepää Vallavolikogus

21.01.2016
n	 Otsustati vastu võtta Pühajärve külas asuva Tamme kinnistu 

detailplaneering ja jätta algatamata keskkonnamõju strateegiline hinda-

mine.
n	 Otsustati vastu võtta Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu 

detailplaneering ja algatamata jätta keskkonnamõju strateegiline hinda-

mine.
n	 Otsustati algatamata jätta Otepää vallasises linnas Tennisevälja tn 

1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu keskkonnamõju 

strateegiline hindamine.
n	 Otsustati lõpetada Pühajärve külas asuva Sireti kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n	 Kehtestati Otepää Vallavalitsuse struktuuri, teenistuskohtade 

koosseisu ja põhipalga vahemik. 
n	 Võeti vastu Otepää valla 2016. aasta eelarve.

Otepää Vallavalitsuses

18.01.2016
n	 Määrati Arula külas asuva Tapumäe katastriüksuse (katastritunnus 

63601:002:4082) uueks lähiaadressiks Lindamäe.
n	 Peeti võimalikuks jagada Vidrike külas asuv Vidrikemõisa katastriük-

sus (katastritunnus 63601:003:0006) kolmeks katastriüksuseks ning määrata 

moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise 

sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt: 

1.1 katastriüksuse (pindala 13,45 ha) kohanimeks Toppavee, koha-aad-

ressiks Toppavee, Vidrike küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 

1.2 katastriüksuse (pindala 10093 m²) kohanimeks Koorekalda, koha-aad-

ressiks Koorekalda, Vidrike küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); 

1.3 katastriüksuse (pindala 17930 m²) kohanimeks Järvesuu, koha-aad-

ressiks Järvesuu, Vidrike küla, sihtotstarve – veekogude maa (006;V).
n	 Otsustati liita Nüpli külas asuv Vidrike-Koolimaja katastriüksus 

(katastritunnus 63601:002:2020) ja Murru katastriüksus (katastritunnus 

63601:002:2010) üheks katastriüksuseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest seitse isikut.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule kogusummas 384 

eurot.

25.01.2016
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 2 katastri-

üksuse detailplaneering.
n	 Võeti vastu Kastolatsi külas asuva Teeveere kinnistu detailpla-

neering.
n	 Vabastati 12 isikut korraldatud jäätmeveoga liitumisest.
n	 Määrati matusetoetus kolmele isikule kogusummas 384 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusummas 

1152 eurot. Määrati sünnitoetuse teine osa viiele isikule kogusummas 

960 eurot.
n	 Lõpetati hoolduse ja hooldajatoetuse maksmine.
n	 Anti Bernhard SPA Hotell OÜle luba paigaldada reklaamikandjad 

ja määrata reklaamimaks järgmiselt: 

1.1 reklaamikandja suurusega 1,25 m x 2,0 m Otepää vallasiseses 

linnas Tartu mnt äärde ajavahemikuks 1. jaanuar 2016. a - 31. detsember 

2016. a, reklaamimaksu suurusega 23,96 eurot kuus; 

1.2 reklaamikandja suurusega 1,5 m x 2,0 m Otepää vallasiseses 

linnas Otepää - Sihva tee ääres Kolga tee ristmikul ajavahemikuks 

1 jaanuar 2016. a - 31. detsember 2016. a, reklaamimaksu suurusega 

28,75 eurot kuus.
n	 Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1. Võimlemisklubi 

Rütmika Võimlemiskool – Otepää lahtised MV ilu- ja rühmvõimlemises 

– 175 eurot; 1.2. S.M.A. RACING MTÜ - Otepää talvine rahvasprint 

2016 – 260 eurot; 1.3. S.M.A. RACING MTÜ - Otepää Rallisprint 

2016 – 345 eurot; 1.4. Loodusturism OÜ - I Pühajärve matkamaraton 

tõukekelkudel – 220 eurot; 1.5. MTÜ Päikeseringi Selts - Pilkuse 

lahtised KV talvises kalapüügis – 130 eurot; 1.6. Otepää Spordiklubi 

- Otepää Mängud – 175 eurot; 1.7. Otepää Spordiklubi - Eesti noorte 

karikasarja finaal suusahüpetes ja kahevõistluses – 175 eurot; 1.8. MTÜ 

Karupesa Team - Otepää Laserbiatlon 2016 – 175 eurot; 1.9. MTÜ 

Otepää Õhujõud - Discgolfi neljapäevak Tehvandil – 175 eurot; 1.10. 

MTÜ Otepää Üritused - Otepää Jooksutuur 2016 – 430 eurot; 1.11. 

Otepää Spordiklubi - Jaani hüppevõistlus – 175 eurot; 1.12. MTÜ 

Tartu Kalev kergejõustik - Tartu Kalevi kergejõustikuv. (E-,D-,C-

,B-,A-klass) – 175 eurot; 1.13. Otepää Spordiklubi - 2016. Valgamaa 

Orienteerumispäevakud – 300 eurot; 1.14. MTÜ Jalgpalliklubi FC 

Otepää - Otepää lahtised MV jalgpallis 2016 – 130 eurot; 1.15. MTÜ 

Jalgpalliklubi FC Otepää - Laste Jalgpalliturniir Otepää Cup 2016 

– 215 eurot; 1.16. MTÜ Suusa- ja Lumelauakool - Otepää Õhujõud 

Airforce Invitational 2016 – 175 eurot; 1.17. MTÜ Otepää Üritused - 17. 

Otepää Rattamaraton – 430 eurot; 1.18. Klubi Vops MTÜ - Pühajärve 

AMETLIK INFO

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 

Otepää Vallavolikogu jättis oma 21. jaanuari 2016. a otsusega nr 1-4-1 algatamata Tamme kinnistu detailplaneeringu KSH, kuna detailplaneeringu realiseerimisega ei 
kaasne olulist negatiivset keskkonnamõju. Planeeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine tiigi ja uue juurdepääsutee rajami-
seks. Tamme katastriüksus asub Otepää looduspargi piiranguvööndis, kus tegevust reguleerib Otepää looduspargi
kaitse-eeskiri (Vabariigi Valitsuse 18. märtsi 1997. a määrus nr 63 “Otepää looduspargi kaitse-eeskirja ja välispiiri kirjelduse kinnitamine”).

Keskkonnaregistri EELIS andmetel, ei ole katastriüksusel registreeritud kaitsealuste liikide leiukohti, samuti puuduvad seal Natura 2000 elupaikade kriteeriumitele 
vastavad kooslused. Detailplaneeringule on koostatud keskkonnamõjude eelhinnang, mille kokkuvõttes ei kaasne detailplaneeringu realiseerimisega olulist negatiivset 
keskkonnamõju. Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimise süsteemi seaduse § 33 lõike 2 ja lõike 6 ning Vabariigi Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 
„Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” alusel ei kaasne detailplaneeringuga kavandatud 
tegevusele keskkonnamõju strateegilise hindamise (edaspidi KSH) kohustust, kuid enne keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise või mittealgatamise otsuse 
tegemist tuleb küsida seisukohta Keskkonnaametilt.

Keskkonnaamet oma 09.12.2015. a kirjas nr PVV 6-5/15/20041-4 on seisukohal, et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne planeeritava tegevusega olulist 
keskkonnamõju ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus. Keskkonnaamet jutis oma 
kirjas tähelepanu, et kuna planeeritav ala asub Natura 2000 võrgustiku alal, siis soovituslik täpsustada eelhinnangu punkti 1 „Eelhinnangu õiguslik alus“ viitega Vabariigi 
Valitsuse 29. augusti 2005. a määruse nr 224 „Tegevusvaldkondade, mille korral tuleb anda keskkonnamõju hindamise vajalikkuse eelhinnang, täpsustatud loetelu” § 15 
punktile 8 ja lisas, et otsuse kaalutluse korrektseks vormistamiseks tuleks enne otsuse vastuvõtmist täiendada eelhinnangut, esitades seal kaalutlus lähtudes kõikidest 
KeHJS § 33 lõigetes 3-5 nimetatud kriteeriumitest. Vastavalt Keskkonnaameti tähelepanekutele on eelhinnangut täiendatud. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää), koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus 
(aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja koostaja osaühing Melotrix Grupp (aadress Käo tee 23, 61504 Elva). Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsu-
ses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2> &unit=2. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 

Otepää Vallavolikogu jättis oma 21. jaanuari 2016.a otsusega nr 1-4-2 algatamata Uue-Jaanimäe kinnistu detailplaneeringu KSH. Uue-Jaanimäe kinnistu detailplanee-
ring on algatatud Otepää Vallavolikogu 18. septembri 2014. a otsusega nr 1-4-53, eesmärgiga muuta kehtiva detailplaneeringu krundijaotust ning selgitada välja võima-
lused elamukruntide arvu suurendamiseks. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää), koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus 
(aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja koostaja osaühing Maastik (aadress Koidu tn 20, 68605 Tõrva). Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 18. det-
sembri 2015. a kirjaga nr PVV 6-8/15/28137-2 seisukohal, et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju 
ning KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus. Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää 
Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2.

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) algatamata jätmine 

Otepää Vallavolikogu jättis oma 21. jaanuari 2016.a otsusega nr 1-4-3 algatamata Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu KSH. Tennisevälja 
tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 18. juuni 2015. a otsusega nr 1-4-30, eesmärgiga määrata reaalservituudi ala 
Tennisevälja tn 1 asuvale hoonele maakütte kollektori rajamiseks. 

Detailplaneeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Otepää Vallavolikogu (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää), koostamise korraldaja Otepää Vallavalitsus 
(aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja koostaja osaühing Maastik (aadress Koidu tn 20, 68605 Tõrva). Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon on oma 8. detsem-
bri 2015. a kirjaga nr PVV 6-8/15/25406-3 seisukohal, et lähtudes teadaolevast informatsioonist ei kaasne eeldatavalt planeeritava tegevusega olulist keskkonnamõju ning 
KSH algatamine ei ole vajalik. Keskkonnatingimustega arvestamine on võimalik detailplaneeringu menetluse käigus. Siinjuures on oluline, et planeeringualal kasvavad 
elujõulised väärtuslikud pargipuud, mida maakütte kollektori rajamisega ei tohi kahjustada. Detailplaneeringu koostamisel tuleb selgitada välja vajalikud kaitsevööndid 
ja näha ette meetmed puude hea seisundi kaitseks. Oma kirjas lisavad veel, et otsuse kaalutluse korrektseks vormistamiseks tuleks enne otsuse vastuvõtmist täiendada 
eelhinnangut, esitades seal kaalutlus lähtudes kõikidest KeHJS § 33 lõigetes 3-5 nimetatud kriteeriumitest. KSH eelhinnangut on täiendatud vastavalt KeHJS § 33 lõigetes 
3-5 nimetatud kriteeriumitest. Otsusega on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (aadress Lipuväljak 13, 67405 Otepää) ja Otepää valla dokumendiregistris 
http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.aspx?org=66&unit=2> &unit=2. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 

Otepää Vallavolikogu võttis 21. jaanuaril 2016. a otsusega nr 1-4-1 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Pühajärve külas asuva Tamme kinnistu (katastritunnus 
63601:002:0016) detailplaneeringu. Tamme kinnistu detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 22. jaanuari 2015. a otsusega nr 1-4-3. Planeeritav ala asub 
Pühajärve külas ning hõlmab Tamme kinnistut (registriosa nr 327640, katastritunnus 63601:002:0016, sihtotstarve 100% elamumaa). Planeeritava ala pindala on 2892 m². 

Planeeringu eesmärgiks on kehtiva detailplaneeringuga määratud ehitusõiguse muutmine tiigi ja uue juurdepääsutee rajamiseks. Ehitusõiguseks on planeeritud (ei 
muudeta kehtiva Päikese-Tuule detailplaneeringuga määratud ehitusalune pind on 400 m2, korruselisus kuni 1 (põhikorrus + katusekorrus), hoonete arv 4 (2 elamut + 
2 abihoonet), katusekalle 30-45°, harja kõrgus projekteeritud maapinnast max 8 m (elamutel) ja max 5 m (abihoonetel).
Krundile on kavandatud ka tiik, mille veepeegli pind, sügavus ja täpne paiknemine lahendatakse ehitusprojektiga. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav 
ala võimalikus ridaküla alal, mis kuulub detailplaneeringu koostamise kohutusega alaks. Detailplaneering on kooskõlas Otepää valla üldplaneeringuga. Detailplaneeringu 
on kooskõlastanud
Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, Maanteeameti Lõuna regioon ja Päästeameti Lõuna päästekeskus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09. veebruar 2016 - 23. veebruar 2016. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää; kontaktisik Enelin Alter, enelin.
alter@otepaa.ee , 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväi-
teid saab esitada kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 23. veebruarini 2016. a.

detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Otepää Vallavolikogu võttis 21. jaanuaril 2016. a otsusega nr 1-4-2 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Otepää külas asuva Uue-Jaanimäe kinnistu  detailplaneeringu. 
Detailplaneeringu koostamise eesmärk on muuta kehtiva detailplaneeringu krundijaotust ning selgitada välja võimalused elamukruntide arvu suurendamiseks. Planeeri-
tava ala suurus on ca 3,6 ha ning hõlmab Uue-Jaanimäe kinnistu (registriosa nr 884240) katastriüksuseid:

Rukkiräägu (katastritunnus 63602:001:0034, pindala 19105 m², sihtotstarve elamumaa), Lõokese (katastritunnus 63602:001:0036, pindala 6266 m², sihtotstarve elamu-
maa), Ööbiku (katastritunnus 63602:001:0035, pindala 6389 m², sihtotstarve elamumaa), Kalmistu tee L1 (katastritunnus 63602:001:0038, pindala 2519 m², sihtotstarve 
transpordimaa) ja Kalmistu tee L2 (katastritunnus 63602:001:0039, pindala 1968 m², sihtotstarve transpordimaa). 

Detailplaneeringu kohaselt on soov moodustada seitse uut elamukrunti (POS 1-7), kolm teemaa krunti (POS 9-11) ning üks üldmaa krunt (POS 8). Ehitusõiguseks 
üksikelamumaal on planeeritud: lubatud hoonete max ehitusalune pind 350 m², korruselisus elamutel kuni 2, abihoonetel kuni 1,5, hoonete arv krundil 3 (1 elamu + 2 
abihoonet), katusekalle 30-45°, elamu kõrgus kuni 10 m ja abihoone kõrgus kuni 8 m. Üksikelamumaa krundid on suuruses 2810 - 6377 m². Otepää valla üldplaneeringuga 
on tehtud ettepanek Otepää vallasisese linna halduspiiride muutmiseks, mille kohaselt jääb planeeringuala linna laienduse alale ning tulevasele kompaktse asustusega 
alale, kus on vajalik koostada detailplaneering. Üldplaneering (p 2.2.2) toetab kompaktse asustusega alade jätkuvat väljaarendamist sinna erinevate funktsioonide suuna-

DETAILPLANEERINGUD
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Arthur Rebane              12. jaanuaril
Mariliis Harinov              13. jaanuaril
Grete Ernits              15. jaanuaril

DETAILPLANEERINGUD

misega. Üldplaneeringu kohaselt on planeeringuala maa kasutamise juhtotstarve elamumaa. Detailplaneeringuga kavandatav 
on kooskõlas üldplaneeringuga seatud ruumilise arengu eesmärkidega. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti 
Põlva-Valga-Võru regioon, Maanteeameti Lõuna regioon ja Päästeameti Lõuna päästekeskus.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09. veebruar 2016 - 23. veebruar 2016. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 
13, Otepää; kontaktisik Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee , 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja 
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Valla-
valitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 23. veebruarini 2016. a.

detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Otepää Vallavolikogu otsustas 21. jaanuaril 2016. a otsusega nr 1-4-4 lõpetada Pühajärve külas asuva Sireti kinnistu detailpla-
neeringu koostamine. Pühajärve külas asuva Sireti kinnistu (katastritunnus 63601:001:0033) detailplaneeringu algatamist taotles 
kinnistu omanik OÜ BuenoVentura (avaldus esitati 2011). Detailplaneering algatati Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2012. a 
otsusega nr 1-4-26. Sama otsusega kinnitati ka detailplaneeringu lähteseisukohad, mis on käesolevaks ajaks oma kehtivuse 
kaotanud. Detailplaneeringu põhieesmärgiks oli ehitusõiguse andmine 3-korruselise korterelamu ehitamiseks. Planeeritava 
ala suurus oli 22000 m² ja maakasutuse sihtotstarbeks maatulundusmaa. Sireti kinnistul asub vana väetise küün, mis oli kavas 
lammutada ning ehitada sinna korterelamu.

Detailplaneeringut ei ole pärast 2012. a algatamise otsuse tegemist Otepää Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. OÜ 
BuenoVentura esitas Otepää Vallavalitsusele 17. detsembril 2015. a taotluse, millega loobuti detailplaneeringu algatamise aval-
dusest ja paluti detailplaneeringu koostamine lõpetada. Kinnistu omaniku taotluse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel 
täiendav vajadus põhjalikult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ja Otepää Vallavolikogu 19. aprilli 2012. a 
otsuse nr 1-4-26 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust või nende seost OÜ BuenoVentura osalemisega haldusakti andmise 
menetluses. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 

Otepää Vallavalitsus võttis 25. jaanuaril 2016. a korraldusega nr 2-4-21 vastu ja suunas avalikule väljapanekule Kastolatsi külas 
asuva Teeveere kinnistu (katastritunnus 63602:001:0761) detailplaneeringu. Planeeritava ala suuruseks on 17188 m². Detailpla-
neeringu eesmärgiks on kinnistu jagamise ja ehitusõiguse võimalikkuse väljaselgitamine pereelamute ehitamiseks. Kruntide 
ehitusõiguseks on määratud: üksikelamumaa (EP 100%), hoonete suurim lubatud arv krundil on 1 põhihoone ja 2 abihoonet. 
Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala kokku on 300 m². Hoonete suurim lubatud kõrgus on põhihoonel 7 m ja abihoo-
netel 6 m ja katusekalle 10-45°. Maksimaalne korruselisus on 1 täiskorrus. Parkimine lahendatakse omal krundil.

Üldplaneeringus on planeeritava ala maakasutuse sihtostarve 100% elamumaa. Detailplaneering järgib Otepää valla üldpla-
neeringus toodud elamuehituse üldpõhimõtteid hajaasustuses. Detailplaneeringuga kavandatav on kooskõlas üldplaneeringu-
ga. Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, Maanteeameti Lõuna regioon ja Pääs-
teameti Lõuna päästekeskus. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 09. veebruar 2016 - 23. veebruar 2016. a Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 
13, Otepää; kontaktisik Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee , 7664820), ning valla veebilehel http://www.otepaa.ee (Ehitus ja 
planeerimine/Planeeringud/Planeeringute avalikustamine). Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada kirjalikult Otepää Valla-
valitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 23. veebruarini 2016. a.

detailplaneeringu algatamine

Otepää Vallavalitsus otsustas 25. jaanuaril 2016. a korraldusega nr 2-4-20 algatada Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 2 
katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Otepää vallasiseses linnas asuvat Tartu mnt 2 katastriüksust (katastri-
tunnus 63601:001:0166). Planeeritava ala pindala on 3425 m², maakasutuse sihtotstarve 85 % ühiskondlike ehitiste maa (ÜH) 
ja 15 % ärimaa (Ä). Planeeritav ala piirneb 23195 Otepää-Kääriku-Kurevere teega ning elamumaa ja ärimaa sihtotstarbega 
katastriüksustega. 

Detailplaneeringu eesmärk on perearstikeskus-polikliiniku rajamine. Detailplaneeringu koostamise käigus selguvad säilita-
tavad hooned ja rajatised ning määratakse katastriüksuse sihtotstarve(-d). Detailplaneeringuga ei tehta ettepanekut katastriük-
suse jagamiseks. Planeeritaval alal asub planeeringu algatamise hetkel alajaama hoone (millest osa kasutatakse ka garaažina) 
ning kaks omavahel ühendatud hoonet.
Tartu mnt tänava ääres asuv hoone koosneb kahest osast, millest hoone üks osa (nn vana apteegi maja) on kasutusel riiete taas-
kasutuskeskusena ja teine osa (haigla, ehitisregistri kood 111034809) on amortiseerunud ja käesoleval ajal kasutusest väljas. 
Hoone, mis on hetkel kasutuses kui haiglavälise arstiabi osutamise hoone (tervisekeskus, ehitisregistri kood 120531275), kavat-
setakse säilitada, kuid selle edasine funktsioon selgub planeeringu koostamise käigus. Otepää valla üldplaneeringu kohaselt 
asub planeeritav ala keskuse maal. Keskuse maa üldplaneeringu (p 2.3) mõistes on piirkond, kus funktsioonide eristamine ei ole 
otstarbekas või üldplaneeringu seisukohast vajalik, pigem suurendavad erinevate maakasutuste külgnemine ja kattumine kes-
kuseala väärtust. Oluline on funktsionaalse avatud ruumi olemasolu ning traditsioonilise keskväljaku väljakujundamine, mille 
olemasolu ja avalikus kasutuses hoidmine tõstab oluliselt elukeskkonna kvaliteeti. Parima arhitektuurse ja funktsionaalse lahen-
duse kujundamise eesmärgil võib Otepää Vallavalitsus nõuda keskuse maal avalikkusele suunatud uute hoonete ehitamisel või 
olemasolevatele täiendavate mahtude projekteerimisel arhitektuurikonkursi läbiviimist detailplaneeringu koostamise raames 
(arendaja poolt). Keskuse maa-alana määratletud alal võivad asuda elamud, kaubandus– ja teenindus– ning avalikku teenust 
pakkuvad asutused. Nimetatud alade keskusefunktsiooni tuleb rõhutada ala eriilmeliseks kujundamise kaudu ning avalike tee-
nuste suunamisega keskusesse. Otepää Vallavalitsus arutas arhitektuurikonkursi läbiviimise vajadust 18. jaanuari 2016. a istungil 
(protokoll nr 2-2-3) ja jõudis seisukohale, et Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu raames ei nõuta arhitektuurikonkursi 
korraldamist. Detailplaneeringu raames koostatakse hoonele reaalsed 3D vaated. Planeeritav ala on osaliselt määratletud kui 
miljööväärtuslik hoonestusala (piirid on kantud üldplaneeringu maakasutusplaanile).. Planeerimisseaduse § 125 lõike 1 punkti 
1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitamiseks. Otepää valla ehitusmää-
ruse § 20 punkti 8 alusel on miljööväärtuslikul alal kohustuslik koostada detailplaneering. Seega on igati põhjendatud antud 
eesmärgi väljaselgitamiseks detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu algatamine on kooskõlas Otepää valla 
üldplaneeringuga.

Otepää Vallavolikogu 17. aprilli 2008. a määruse nr 5 „Otepää valla ehitusmääruse kehtestamine“ § 3 lõike 2 punkti 13 alusel 
on detailplaneeringute algatamine, mis ei ole üldplaneeringut muutvad, vallavalitsuse pädevuses. Võimalike uuringute läbivii-
mise vajadus detailplaneeringut algatades puudub. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

detailplaneeringu avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu tulemused

Savikoja tn 9 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 17.12.2015  04.01.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitas 1 
kodanik arvamus. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimus 25.01.2016 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas. Aru-
telust arvamuskirja koostaja osa ei võtnud. Kuna kohale ei ilmunud ühtegi inimest, siis puudus vajadus ülevaate andmisest 
esitatud arvamuskirjast ja Otepää Vallavalitsuse seisukohtadest. Planeering saadetakse maavanemale järelevalve teostamiseks. 

Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Spinning 2016 Otepää valla MV – 175 eurot; 1.19. 

MTÜ Kalevi Jalgrattakool - Kalevi Jalgrattakooli 

noorte mägirattasari/Team Rattapood Cup – 390 

eurot; 1.20. MTÜ Tartu Kalev kergejõustik - Otepää 

lahtised meistrivõistlused – 90 eurot; 1.21. Otepää 

Spordiklubi - Apteekrimäe sügis 2016, jooksukahe-

võistlus – 90 eurot; 1.22. Otepää Spordiklubi - 2016. a. 

Otepää MV orienteerumises – 130 eurot; 1.23. Otepää 

Spordiklubi - Apteekrimäe jõuluvõistlus – 90 eurot; 

1.24. MSK Väike Munamägi - Otepää Mängud – 175 

eurot.

AMETLIK INFO

Pilkuse lahtised karikavõistlused talvises ka-
lapüügis toimuvad 27. veebruaruaril 2016. a 
Pilkuse järvel. 

Eelregistreerimine Otepää valla kodulehel 
www.otepaa.ee, registreerimine ka kohapeal 
alates kell 9.00.

Täname kõiki eelmise aasta kalavõistluse 
toetajaid: Marvest OÜ, Laanest OÜ, Olivello 
OÜ, Otepä Lihatööstus "Edgar", Otepää Turis-
miinfokeskus, Pühajärve Ökosahver, Jaan Uibo, 
Peeter Ein.

NB! Võistlejatel peab olema harrastuspüü-
giõiguse. Vaata http://www.envir.ee/1171937 
Kõik võistlejad ning pealtvaatajad on jääl omal 
vastutusel. 

Lisainfo: Marika Ein, Pilkuse kalapüügi korralda-
ja, tel. 5554 4371, e-post: marika.ein@gmail.com.

Pilkuse kalapüügi-
võistlus tuleb taas

Pane tähele!
Avanemas on 2016. aasta LEADER projektikon-
kursi „väärt elukeskkond“ taotlusvoor. 

Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukon-
naalgatused oma elukeskkonna parandamiseks“ 
projektikonkursi eesmärgiks on luua ja hoida 
elujõulisi ja hea elukeskkonnaga ning mitmeke-
siste tegevusvõimalustega kogukondi.

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerlusko-
gule esitatavad projektitaotlused lepitakse kokku 
omavalitsuspiirkonnas toimuval kogukonnaesin-
dajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle 
kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, 
mida nendest on sel aastal kõige otstarbekam 
lahendada LEADER-meetme projektitoetuse 
kaasabil.

MTÜ esindaja, külavanem, oma kogu-
konna aktivist − oled oodatud Otepää 
valla kogukonnaesindajate koosolekule 
8.veebruaril kell 17.30 Otepää
Vallavalitsuse III korruse saali. 

Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta 
koostab taotleja projektitaotluse. Täpsemat in-
fot konkursi tingimuste ja esitatavate dokumen-
tide kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt 
http://www.valgaleader.ee/projektitoetused/
meede1.html. Teiste hulgas on nõutavateks 
dokumentideks ka koosoleku protokoll koos 
osalejate nimekirjaga.

Taotlusvoor avatakse kevadel 2016. Maksi-
maalne toetussumma ühe omavalitsuspiirkonna 
kohta on 27000 euot. 

Monika otrokova

MTÜ Karukäpp töötoad 
veebruaris

2. veebruar 2016 kell 18

16. veebruar 2016 kell 18

vallamaja III korruse ruumis 308.

Info tel. 5153248.

Otepää vald kuulutab 
välja foto- ja videokon-
kursi „Otepää 900”

Otepää Vallavalitsus kuulutab välja Otepää 
esmamainimise 900. aastapäeva kajastava 
foto- ja videokonkursi, mille eesmärgiks on 
jäädvustada Otepää 900. juubeliaasta üritusi 
ja tutvustada Otepääd ja Otepää piirkonda 
läbi siinsete inimeste, ürituste, looduse, vaa-
tamisväärsuste ja huvitavate kohtade. 

„Ootame konkursile huvitavaid ja omanäo- 
lisi fotosid ja videoid, mis hiljem aitaksid meil 
meenutada Otepää 900. juubeliaastat,“ sõnas 
Otepää vallavanem Kalev Laul. 

Võisteldakse kahes kategoorias:

-parimad vaated
-parimad ürituste kajastused

Üks võistleja võib esitada kuni 5 võistlusfotot 
ja kuni 3 videot igas kategoorias. 

auhinnad:

-kategooria võitjatele paneb Otepää Vallava-
litsus välja auhinnaks
seikluskaamerad. Lisaks antakse välja ka 
eriauhindu. 

Konkursi tingimused:

Konkurss kestab 22. jaanuarist 31. augustini 
2016. Võistlusfotod ja lingid videotele palu-
me saata e-posti aadressil fotokonkurss@
otepaa.ee.

Esitada võib töötlemata mustvalgeid või vär-
vifotosid, mis ei ole osalenud teistel konkurs-
sidel. Võistlusfoto peab olema hea kvaliteedi-
ga, nii et seda oleks võimalik hiljem trükkida. 
Foto pikem külg peab olema vähemalt 2000 
px, soovitavalt jpg formaadis, failimaht soo-
vitavalt 2 MB piiresse. 

Võistlusvideod palume üles laadida Youtube’i 
või Vimeo keskkonda ning saata link. Video 
resolutsiooniks peaks olema vähemalt HD 
(720 p), video kestus kuni 3 minutit. 

Fotode ja videolinkide edastamisel märkida 
pealkiri, saamislugu, võistleja kontaktand-
med (nimi, vanus, aadress, telefon, e-post). 
Konkursitööde saatja vastutab esitatud ma-
terjalide autorluse ning esitatud andmete 
õigsuse eest.
Konkursil ei saa osaleda konkursi korralda-
misega seotud isikud ja nende perekonna-
liikmed. 

Võitjad selgitab vallavalitsuse poolt moo-
dustatud žürii. Lisaks sellele toimub ka in-
ternetikeskkonnas rahva lemmiku valimine. 
Võitjate nimed avalikustatakse Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee, Otepää Teatajas 
ja valla ametlikul Facebooki lehel. 

Foto-ja videokonkursi korraldajatel on õigus 
kasutada konkursi fotosid ja videoid Otepää-
ga seotud meediaväljaannetes, interneti ko-
dulehekülgedel ja trükistes tasuta, viidates 
autori nimele, ilma autoritasu maksmata. 

Lisateave: Monika Otrokova 766 4811; 505 
8970 e-post: monika@otepaa.ee.

Monika otrokova
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24 aastat on Otepää aedlinnas väikest poodi pidanud pere-
kond Kelt. 24 pikka aastat ikka hommikul kella üheksast õhtul 
kella üheksani, olgu laupäev või pühapäev, olgu paduvihm 
või jäine pakane, olgu meeldivad või ebameeldivad kliendid, 
olgu kauba rohkus või nappus või mis-iganes, mida elu aas-
tate jooksul toonud on. Hommikul vara on põrandad pestud, 
vaibad klopitud, vitriinid puhtad ja kaup välja pandud. 

Aastaringselt on poeke avatud ja meist keegi pole juurel-
nud selle üle, millal pererahvas puhkab või tervist turgutab. 
Suurt poodi vaatame kui ühtset meeskonda, kes saavutab 
oma tulemused üksteise heale tööle toetudes. Aga pisi-
keses poekeses peab nagu iseenesest mõistetavalt kõik 
korras olema, mis sest, et tegijaid vaid kaks, Riine ja Hillar. 
Ainult nemad kahekesi on aedlinna rahvale igapäevase kauba 
ostmise rõõmu alles jätnud. Ei kujuta ettegi, et ühel päeval 
nad enam ei jaksa ja seegi poeke jääb suletuks. Kuhu siis 
Pühajärve ümbruse elanikud ja majutusasutuste külastajad 
omi väikesi oste tegema lähevad! Jalgsi Otepääl käimine 
pole ka kõigile jõukohane. Siinpool Otepääd pole aga ühtegi 
poodi ega kaubanduskeskust. 

Eriti soojad sõnad tahaksime öelda Riinele, kes on alati 
tasakaalukas, peenetundeline, ostjaga kaasamõtlev ja abis-
tav, kuid mitte pealetükkiv. Ka ei saada ta hommikust unist 
kohvikoore ostjat tagasi, mis sest, et see pole viitsinud isegi 
kella vaadata ja tegeliku avamiseni on jäänud veel tükk aega, 
ikka on uks lahti ja sa oled teretulnud.  Selle poe ukse taga 
ei pea seda viimast minutit ootama, et uks avataks. 

Riine ja Hillar, soovime teile tugevat tervist  ja raudset 
närvi ja et see poeke jätkuvalt elus püsiks. 

Suur tänu teile!  
Paljude aedlinlaste nimel 
otepää aedlinna Seltsing 

Aedlinna Tamme Äri

Otepää ajaloost 2016. aastal

900 aastat tagasi (09.03.1116) Otepää kirjalik 
esmamainimine Novgorodi kroonikas.

475 aastat tagasi (1541) Pilkuse mõisa esma-
mainimine. Esialgsed nimed Holdschneshof, 
Bremenhof, Bremen. Pilkuse nime omandas 
Bellingshausenitelt, kes vahepeal mahajäetud 
koha 1629. aastal omandasid.

345 aastat tagasi (1671) alustati Otepääle uue 
kirikuhoone (pühendatud Püha Martinile) ehi-
tustöid.

330 aastat tagasi (1686) suunati Otepääle 
koolmeistrina tööle Tartu Forseliuse seminari 
kasvandik (nime ei ole teada). See on esimene 
kirjalik teade kooli töötamise kohta Otepääl.

240 aastat tagasi (1776) alustasid tegevust ta-
lurahvakoolid Aiastes (Vastse-Otepääl), Pilku-
sel, Vidrikel, Pühajärvel, Paluperas ja Neerutis.

240 aastat tagasi (1776) alustas Otepääl pas-
torina tegevust Johann Martin Hehn (1743-
1793), kes avaldas tartumurdelise valmide 
kogu “Jutto Nink Moistu könne …” (1778). 

175 aastat tagasi (7.-8.09.1841) toimus Püha-
järve mõisa talupoegade vastuhakk mõisniku-
le, mis on tuntud “Pühajärve sõja” nime all. 
1971. aastal avati sündmuskohal mälestuskivi 
(skulptor Lembit Palloteder).

140 aastat tagasi (5.01.1876) sündis Nüpli kü-
las hilisem põllumajandusteadlane ja Otepää 
kultuuritegelane Aleksander Luksep (1876-
1950).

140 aastat tagasi (20.09.1876) korraldas Eesti 
Põllumeeste Selts Otepää kiriku juures esime-
se Eesti põllumajandusnäituse.

135 aastat tagasi (1881) elas rahvaloenduse 
andmetel Otepää kihelkonnas 9155 elanikku, 
neist Nuustaku alevikus ca 2000.

125 aastat tagasi (06.12.1891) sündis Otepää 
kiriku- ja ühiskonnategelane Johannes Oskar 
Lauri. Suri Stokholmis 5.01.1974. a.

125 aastat tagasi (06.12.1891) sündis Püha-
järve mõisarentniku pojana Hendrik Bekker 
(1891-1925), tulevane bioloogiadoktor, Püha-
järve kompleksne uurija. 

120 aastat tagasi (22.02.1896) sündis nimekas 
graafik ja kunstipedagoog Märt Laarmann (sur-
nud 18.04.1979), õppis Otepää Gümnaasiumis, 
maetud Otepää uuele kalmistule. 

120 aastat tagasi (1896) kujunes Neeruti põ-
himõisa (Megel) valdustes Lutike küla (Rip-
pina).

115 aastat tagasi (1901) ilmus Nuustaku koh-
tukirjutaja Adolf Rühka (1878-1901) poolt kirju-
tatunakohalikku elu-olu kajastav teos “Vanaisa 
vaim”.

115 aastat tagasi (1901) anti käiku Otepää Tu-
letõrjeseltsi maja. Maja hävis 1944. a sõjatules. 
Selle asemele ehitati 1954. aastal praegune 
Otepää kultuurikeskus.

110 aastat tagasi (04.02.1906) anti sündis nel-
jakordne laskespordi maailmameister Alfred 
Kukk. Õppis Otepää Gümnaasiumis (3. lend 
– 1926. a), 

110 aastat tagasi (20.09.1906) asutati Nuusta-
ku Kooliselts, selle esimeseks juhtivaks tegela-
seks oli Gustav Wulff. Seltsi tegevuse eesmärk 
oli emakeelse progümnaasiumi asutamine.

105 aastat tagasi (02.04.1911) avas uksed 
Otepää Tarvitajate Ühisese esimene kauplus.

95 aastat tagasi (1921) asutati Otepää Teat-
riring, kus näitejuhtidena tegutsesid Juhan 
Vaher ja Veli Kudres. 

90 aastat tagasi (15.01.1926) anti kutsuti ellu 
Naiskodukaitse Otepää jaoskond, esinaiseks 
valiti Johanna Kruuse (Otepää algkooli õpe-
taja).

90 aastat tagasi (02.07.1926) oli suur tulekahju 
Otepää alevis (Lille ja Pika tänavate piirkon-
nas). Põles ära 15 elumaja, 23 kõrvalhoonet, 
koolimaja (Puki “kool”) ja aurujõul töötav või-
tööstus.

90 aastat tagasi (1926) asutati Otepää Güm-
naasiumi lõpetanute poolt vilistlaskogu. Esi-
meseks juhatajaks valiti Frits Kelder.

90 aastat tagasi (1926) püstitati Otepää uue-
le kalmistule Jaan Koorti kunstitööna Arula 
omaaegse vallavanema Adams Wellneri haua-
sammas.

85 aastat tagasi (1931) asutati Otepää Naisselts, 
esinaiseks valiti Olga Wulff.

80 aastat tagasi (01.04.1936) anti Otepää alevile 
linna nimetus. Esimeseks linnapeaks sai Julius 
Niklus, linnasekretäriks Juhan Tinniste.

80 aastat tagasi (23.11.1936) sündis Arulas Kuutse 
talus luuletaja, prosaist ja näitekirjanik Mats Traat. 
Õppis Arula, Vana-Otepää ja Nõuni koolis. Tema 
looming seostub paljuski sõnameistri kodukandiga.

80 aastat tagasi (1936) organiseeriti Otepääl Juhan 
Vaheri, Ott Raudheidingu ja Jaan Jõgi eestvõttel 
teatriring “Ugandi”. Menukateks kujunesid vabaõ-
huetendused Linnamäel.

75 aastat tagasi (05.07.1941) organiseeriti lasksid 
Otepää ümbruse metsavennad Palupera ja Puka 
raudteejaamade vahel kraavi punaväelastest hä-
vituspataljonlaste rongi. Surma ja haavata sai üle 
100 sõjaväelase.

75 aastat tagasi (08.07.1941) lahkusid Otepäält 
viimased Punaarmee väeosad. Saksa väed jõudsid 
Otepääle 10.07.1941.

75 aastat tagasi (10.07.1941) lasti Otepääl käibele 
Otepää postmark, mida trükiti Ahto Praksi trüki-
kojas Otepääl.

75 aastat tagasi (12.07.1941) alustas taasilmu-
mist nädalaleht “Otepää Teataja”.Väljaandjaks oli 
otepäälane Aleksander Tiitsmaa. 

75 aastat tagasi (01.12.1941) oli Otepääl 1787 
elanikku, 750 meest ja 1037 naist. Rahvuste järgi 
eestlasi 1758, venelasi 22, sakslasi 1, poolakaid 
2, lätlasi 1.

65 aastat tagasi (01.01.1951) moodustati Otepää 
rajoon.

65 aastat tagasi (15.03.1951) hakkas ilmuma 
Otepää rajoonileht “Kommunismi Lipp”, toime-
tas Tõnu Teder. Ajaleht ilmus kolm korda näda-
las, esialgu väikses formaadis, trükiti Otepääl, 
ajaleht ilmus kuni Otepää rajooni likvideerimiseni 
31.01.1959.

65 aastat tagasi (21.-22.06.1951) viidi läbi Otepää 
Linnamäel esimene Otepää rajooni rahvakunsti 
õhtu, esimene laulupäev Pühajärve pargis (koha 
valisid August Krents ja Kalju Ruuven). Koore ju-
hatas August Krents. Otepää Linnamäel esitati 
vabaõhuetendusena A.Kitzbergi “Enne kukke ja 
koitu”, lavastas Kalju Ruuven.

65 aastat tagasi (1951) taastati Pühajärve loss 

(muudetud kujul).

65 aastat tagasi (30.09.1951) toimus Otepää 
Keskkooli ruumes esimene sõjajärgne põllu-
majandusnäitus.

60 aastat tagasi (22.-24.06.1956) toimusid 
Otepää rajooni esimese noorsoofestivali su-
vepidustused, spordivõistlused, jaaniõhtu, 
laulupäev, Linnamäel vabaõhuetendus “Vürst 
Gabriel” (60 tegelast, lavastas Kalju Ruuven). 

55 aastat tagasi (1961) valmis Otepää Kesk-
kooli uus koolihoone (projekti autor K.Lass-
mann, maksumus tollases vääringus 400 000 
rubla).

55 aastat tagasi (01.09.1961) alustasid Otepää 
Keskkooli juures tööd muusikaklassid akor-
dioni ja klaveri erialadega. Õpilasi kogunes ca 
50, õpetajatena töötasid Märt Kraav, August 
Krents, Evi Savi, Vello Soots jt.

50 aastat tagasi (1966) korraldati Otepää Kul-
tuurimajas otepäälasest kunstniku Enn Volme-
re (1908-1978) ulatuslik kunstiteoste näitus.

50 aastat tagasi (26.06.1966) avati pidulikult 
Otepää linnamäe madalamal platool mäles-
tuskivi tahvliga tähistamaks Otepää kirjaliku 
esmamainimise 850. aastapäeva (1116).

45 aastat tagasi (12.12.1971) moodustati Eesti 
Aiandise-Mesinduse Seltsi Otepää osakond, 
alates 1993. aastast Otepää Aianduse ja Me-
sinduse Selts.

40 aastat tagasi (10.1976) avati Otepää Güm-
naasiumi juures vilistlasmonument “Karupea”, 
skulptor Elmar Rebane.

25 aastat tagasi (1991) elas Otepää linnas 
2653 elanikku.

25 aastat tagasi (10.-11.08.1991) peeti Otepääl 
rahvusvaheline võistlus “Otepää Suverull 91”.

25 aastat tagasi (03.10.1991) viibis Otepää 
Tema Pühadus XIV Dalai-laama – Tenzin Gy-
atso. Ta õnnistas Pühajärve ja istutas kiriku 
juurde mälestustamme.

20 aastat tagasi (02.-04.08.1996) toimusid 
Otepääl Põhjamaade noorte meistrivõistlu-
sed murdmaasuusatamises, kahevõistluses 
ja suusahüpetes. 

20 aastat tagasi (23.12.1996) avati Otepää 
pastoraadihoones Eesti Lipu muuseumituba.

FC Otepää mängijatele algas uus aasta 
tegusalt. Peale jõulupuhkust toimus hooaja 
avaüritus – käidi Otepää Winterplace`is kelgu-
tamas ning hiljem söödi koos kringlit ja meenu-
tati suurel ekraanil 2015. aasta ilusamaid hetki 
palliplatsil. 

Aastal 2016 on FC Otepääl veel tegusam 
kui eelnevatel aastatel. Seoses klubi lainemi-
sega erinevatesse piirkondadesse (Saverna, 
Keeni, Sihva, Valgjärve, Kuldre), alustati FC 
Otepää klubisiseste mängupäevade korralda-
misega. Mängupäeval toimub miniturniir, mille 
eesmärgiks on see, et erinevate piirkondade 
lapsed saaksid omavahel tuttavaks ja võimaluse 
kord kuus koos jalgpalli mängida. Miniturnii-
ril ei selgitata paremusjärjestust, vaid eelkõige 
rõhutakse fair play põhimõttele ning mängu-
reeglite tundma õppimisele. Seega tunnusta-
takse võistkondi, kes peavad kinni ausa mängu 
põhimõttest. Eriauhinna saavad ka päeva 
kõige tublimad mängijad, kes paistavad silma 
nii võitlusliku mängu, reeglite tundmise kui ka 
lugupidava suhtumise eest vastasmängijatesse.

Lisaks iga-aastasele isadepäeva üritusele, kus 
lapsed isade vastu enda oskusi saavad näidata, 
lisandub sel aastal sama võimalus ka emadel – 
tähistamaks neile pühendatud päeva. Mängi-
takse jalgpalli emad vs lapsed.

Eesti meistrivõistlustel osaleb sel aastal 6 
FC Otepää võistkonda, mis koosnevad eri-

nevate piirkondade üheealistest lastest. U13 
(2004-2005. a. sünd), U11 (2006-2007. a. sünd) 
– 2 võistkonda ja U9 (2008-2009. a. sünd) – 3 
võistkonda. Lisaks veel esindusmeeskond, kes 
mängib 3. liiga lõunatsoonis.

Suveperioodil on plaanis lisaks puhkuse-
le üks välisturniir. Peale selle toimub noorte 
jalgpalliturniir Otepää Cup ning Eesti Jal-
gpalli Liidu poolt korraldatav suvelaager. 
Hooaeg võetakse kokku piduliku lõpuürituse-
ga. Võistluskalender ning muu oluline info on 
leitav kodulehelt – www.fcotepaa.ee.

Esimese FC Otepää mängupäeva kokkuvõte:
Esimesel FC Otepää mängupäeval (23.-24. 

jaanuaril) Otepää spordihoones, osales 85 FC 

Otepää treeningutel käivat last ning ca 10 JK 
Tammeka oma.

Kõige nooremate mängijate (sündinud 
2009/10) turniiril, sai fair play auhinna Evgeny 
Poltaranin, 2007/2008 turniiril, Laur Jaanus. 
Teise päeva parimad, kus võistlustules olid 
2005/2006 ning 2002/2004 aastal sündinud 
poisid, said fair play auhinnad Fred Järv ja 
Mikk-Martten Meema. Tunnustada said ka 
miniturniiride võistkonnad, kes paistsid enim 
silma ausa mängu reeglitest kinni pidamise-
ga. Nemad said auhinnaks jäätisekokteilid Oti 
Pubis.

raul lehiSMetS
FC otepää noortetreener ja pressiesindaja

FC Otepää plaanid aastal 2016
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KultuuriKalender

31. jaanuaril  kell 14.00 Otepää Palveränduri 
kirikus Pille Lille Muusikute Fondi kont-
sert sarjast „Hingemuusika“. Esineb Irina 
Zahharenkova (klaver). Kaasategev Pille Lill. 
Kavas: Beethoven, Schumann, Rameau jt. 

 Vaba sissepääs.
 6. veebruaril  kel l  12.00 VII Euroopa 

Saunamaraton Otepääl.
 6. veebruaril  kell 19.00 Kääriku Spordi-

keskuses ansambel Regatt. Pilet 5 eurot (sau-
namaratonil osalejatele tasuta).

22. veebruaril  kell 18.00 Otepää Gümnaasiumi 
saalis Eesti Vabariigi aastapäeva kontsert „Ei 
ole üksi ükski maa“.

11. märtsil  kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi 
saalis Komöödiateatri etendus „Orav ja Ilves“. 
Autor: Andrus Kivirähk. Osades: Andrus 
Vaarik, Kaspar Velberg (Tallinna Linnateater). 
Pilet 14/12 eurot. Piletid müügil Otepää 
Turismiinfokeskuses E-R kell 10-17, L kell 10-
14 ja enne etenduse algust koha peal. Info 5804 
3215.

Muusikakooli info
 

Teisipäeval, 2. veebruaril kell 18.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas 

Otepää Muusikakooli ansamblite 
kontsert.

Teisipäeval, 16. veebruaril kell 16.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas 

Anu Kase nimeline 
ansamblimuusika päeva kontsert. 

Esinevad Lõuna-Eesti muusikakoolide 
õpilasansamblid.

UUTE HARJUTAJATE VASTUVÕTT

Kuumaks:  tä i skasvanud 20€ ,  õp i lased 15€
Tr een ingu te l  s a ab os a leda a la tes 15 .  e lua a s t a s t

Jaanuarikuu jooksul E ja N 18.00
Pühajärve Põhikool, Sihva, Otepää vald Tel: 506 6432

e-post: otepaa@ekds.ee 
www.ekds.ee

KARATE-DO SHOTOKAIKARATE-DO SHOTOKAI
Tule, harjuta meiega ja õpi end kaitsma!

Treeni ennast 
julgeks ja enesekindlaks 

SPOrdiKalender

30. jaanuaril Tehvandi Spordikeskuses 
Kaitseliidu meistrivõistlused murd-
maasuusatamises.

  6. veebruaril Tehvandi Spordikeskuses 
Eesti juunioride meistrivõistlused murd-
maasuusatamises.
Korraldaja: Eesti Suusaliit

E elmise aasta lõpp kujunes koolis väga huvi-
tavaks, mis annab jällegi võimaluse uhkust 
tunda oma kooli õpilaste, õpetajate ja las-

tevanemate üle.
Kaheaastane digikoolitus on andnud uue tõuke 

õpetajate igapäevastesse ainetundidesse, kus kasu-
tatakse muutunud õpikäsitluse metoodikaid. Uute 
digivahendite soetamise vajadus ja võimalus on 
saanud teoks. Kaasaegsed digivahendid on olemas 
kõikides ainekabinettides.

Tänu kooli õpilasesinduse aktiivsusele on koos-
töös Pühajärve Haridusseltsiga soetatud suur hulk 
elektriküünlaid, mis valgustasid koolimaja jõulude 
ajal. Jõulukohvikust ja III klassi oksjonilt saadud 
tulu 240 eurot kanti SOS Lasteküla arvele, et sealsed 
lapsed saaksid jõuluvana kingikotist vahvaid kingitu-
si. ÕE poolt organiseeritud töötubade päeva juhen-
dasid õpilased ise. Kooli lugemisaasta raames avati 
OMA LUGEMISNURK, mis sai kujundati õpilaste 
ja õpetajate initsiatiivil.

Nii lasteaia kui ka kooli jõulupeod olid lavastatud 
õpetajate Lii Petersoni, Ülle Tomsoni, Krista Sum-
bergi, Anneli Tederi, Aili Aigro ja 9.klassi õpilase Iti-
Riin Jaaganti ühistöös, mille eesmärgiks oli, et peol 
esineks iga laps ja õpilane. Peod olid väga omapära-
sed ja hästi hoogsad. Suur aitäh kõigile!

Viimasel koolinädalal andis kontserdi Tartu Arsise 
Kellade ansambel, keda juhendas Mari Tooming. 
Väga kaunis oli!

MEEDIA-aasta raames külas käisTV saatejuht 
Kristo Elias, kes rääkis huvitavalt oma kooliaastatest 
ja igapäevastest tegemistest ETV-s. Ta alustas oma 
TV tööd „ilmapoisina“, vedas „Laulukarusselli“ ja 
on saatesarja „Osoon“ saatejuht. Saime teada, et 
„Osooni“ saade on viinud teda Arktikasse ja Aafri-
kasse. Aprillis näeme teda Eesti suurima äriideede 
konkursi „Ajujaht“ saatejuhina. Oli huvitav kohtu-
mine!

J a nüüd kõige tähtsamast – Pühajärve Põhikoolis 
on sellel poolaastal kolm koolivaheaega: talve-
vaheaeg 20.-28. veebruar, kevadvaheaeg 16.-24. 

aprill ja suvevaheaeg 8. juunist 31.augustini. Eestis on 
palju koole, kes on läinud üle viiele koolivaheajale 
ja nii ka meie. 

Aktiivsete lapsevanemate eestvõtmisel, õpilaste ja 
õpetajate heakskiidul ning vallavalitsuse toel oleme 
Valgamaa ainuke kool, kes on julgenud selle sammu 
teha. Põhjendus on imelihtne, III õppeveerand on 
pikk ja väsitav ning märtsi koolivaheaeg tavaliselt 
„viletsa suusailmaga“ vaheaeg.

Mis ees ootab? Koolikontsert 20. veebruaril, tra-
ditsiooniline „Sihva Sabak“ 9. märtsil, kohtumine 
kirjanik Andrus Kivirähuga 15. aprillil. 

Juuni algusesse on planeeritud huvitav projektõp-
penädal, kuhu on lõimitud kõik õppeained.

 
Pühajärve Põhikooli direktor 

Miia PallaSe

Huvitavat ja uudset Pühajärve Põhikoolis

Tänu minu jaoks 
tundmatule isikule!

Mul juhtus äpardus 16. jaanuaril Otepääl Maxima kaupluse ees.

Õnneks leidus aus ja südamlik inimene, kelle aus tegutsemine 
päästis mind sekeldustest.

Tänan seda inimest südamlikult minule osutatud abi eest!

Soovin talle head tervist, jõudu, edu ja õnne.
heino

Seoses muudatustega Keskkonnaameti töökorralduses anname teada metsaspetsialistide 
tööpiirkonnad ja vastuvõtuajad.

Otepää looduspargi territooriumi ning Otepää ja Palupera valla metsateatisi võtab vastu 
Kristiina Räst esmaspäeviti kell 9-12 Keskkonnaameti Otepää kontoris (Kolga tee 28, 
Otepää), tel 56 99 2132.

Puka valla metsateatisi (väljaspool Otepää loodusparki) võtab vastu Väino Jaska Kesk-
konnaameti Valga kontoris (Kesk 12, Valga) teisipäeviti kell 13-16 ning Helme vallamajas 
(Tartu 20, Tõrva) teisipäeviti kell 9-12, tel 524 4368.

Sangaste valla metsateatisi (väljaspool Otepää loodusparki) võtab vastu Taavi Kannimäe 
Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru) neljapäeviti kell 9-12, 13-16, tel 5699 
4876.

Lisainfo: Tiina Jüris, Keskkonnaameti metsanduse juhtivspetsialist, tel 510 9316, tiina.
juris@keskkonnaamet.ee.

O tepää vallavolikogu võttis 21.jaanuari vo-
likogu istungil vastu Otepää valla 2016. 
aasta eelarve. 

2016. aasta eelarve prioriteetideks on Otepää Kul-
tuurikeskuse renoveerimine, elukeskkonna paren-
damine, laste ja õpilaste vajadusi ja huve arvestava 
hariduse andmine ning sotsiaalse turvalisuse suu-
rendamine. 

2016. aasta eelarve kogu mahuks on 5 648 840 eurot. 
Võrreldes 2015. aastaga on eelarve suurenenud 21,6 
protsenti e. 1 005 288 eurot. 

„Suuremateks töödeks on 2016. aastal planeeritud 
kultuurikeskuse renoveerimine, Tõikamäe kergliik-
lustee ehitamine Kaitseministeeriumi rahastamisel, 

vahendeid on planeeritud veel valla teede ja tänavate 
remondiks, tervisekeskuse projekteerimistöödeks,“ 
rääkis Kalev Laul. „Tõusis kultuuri- ja lasteaiatöö-
tajate, samuti sotsiaaltöötajate palk, jätkame palju-
lapseliste perede toetamist ja sotsiaaltoetuste maks-
mist,“ Samuti on plaanis väärikalt tähistada Otepää 
esmamainimise 900. aastapäeva, mille raames on 
suurendatud kulutusi heakorrale. 

Eelarve põhitegevuse tuludeks on kavandatud 4 465 
050 eurot, kuludeks 4 453 330 eurot ning tulem on 
11 720 eurot. Võrreldes 2015. aastaga kasvasid põhi-
tegevuse tulud 3,7 protsenti e. 160 579 eurot. Kasvu 
võimaldas üksikisiku tulumaksu parem laekumine ja 
toetusteks saadavate summade suurenemine. 

Põhitegevuse kulud kasvasid 8,9 protsenti e. 364 

255 eurot. Nende planeerimisel lähtuti omavalitsu-
se poolt ajavahemikus 1. november 2014 kuni 31. 
oktoober 2015. a tehtud kulutustest ning hallatavate 
asutuste ja teenistuste juhtide poolt esitatud taotlus-
test. 

Planeeritavad investeerimiskulud moodustavad valla 
eelarvest 19 protsenti. Põhivara soetamiseks on pla-
neeritud 1 039 010 eurot, millest 715 000 eurot kae-
takse laenu arvelt, ülejäänu likviidsete varade kasu-
tusele võtmisega. 

Valla eelarvega on võimalik tutvuda Otepää valla 
kodulehel www.otepaa.ee  rubriigis Juhtimine -> 
Eelarve. 

Monika otrokova

Võeti vastu Otepää valla 2016. aasta eelarve

Muutusid metsaspetsialistide vastuvõtuajad ja -kohad

Õnnitleme Otepää 
Lasteaeda 25. juubelil 

Soovime Teile särasilmseid lapsi, head 
õpihimu ja vastupidavust kasvatajatele, 
et ellu läheksid teotahtelised, töökad 
noored!

Otepää Lihatööstus Edgar OÜ
Karni-Voor OÜ

Otepää Naisselts annab teada:

12. veebruaril kell 14.00 

Vastlapäeva tähistamine 

Otepää Naisselts tuletab meelde, et läheneb liikmemaksu 
tasumise tähtaeg (15. märts 2016). 

Liikmemaks 10 eurot palume tasuda Tiina Valdmanni kätte.

Täiendav info: 
Ene Raudsepp tel. 5615 3357
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11. märtsil kell 19.00
Otepää Gümnaasiumi saalis

Komöödiateatri etendus Orav ja Ilves

Autor: Andrus Kivirähk.
Osades: Andrus Vaarik, Kaspar Velberg (Tallinna Linnateater).

Andrus Kivirähk on taas kirjutanud ühe teatriteksti, mis on kindlasti sama 
vaimukas kui legendaarne „Meri ja Orav“. Endise riigipea asemel astub nüüd 
lavale president Ilves, kaaslaseks muidugi vana sepp Ivan Orav. Viimase tun-
gival palvel anname rahvale edasi ka tema saatesõnad: „Pühendatud Waba-
riigi aastapäevale ja Riigikogu valimistele, ja see ei ole orava- ega ilvesepartei 
reklaam. Oled eestlane või ei ole!“ Osades Andrus Vaarik ja Kaspar Velberg, 
mõlemad Tallinna Linnateatrist. 

On öö. President Ilves on Kadriorgu külla kutsunud Ivan Orava – otse 
põrgust. Talle teeb muret, et Evelin on korduvalt rääkinud kahest tüübist, kes 
teda elevile ajavad. Ja kes oleks maailma asjadega paremini kursis kui Ivan 
ise! Ta ilmubki otse põrgust ja avardab presidendi silmaringi nõukaaja teema-
del, mille nüansid on väliseestlasele tabamatuks jäänud. 

Ilves: „Evelin räägib mulle neist pidevalt mingeid kummalisi lugusid, ise 
naerab, näost punane, aga mina ei saa aru, kes need isikud sellised on. Mõistad, 
Ivan, ma ei taha oma naise minevikus tuhnida, ma ei taha talle midagi ette heita, 
igalühel võib olla eelmiseid suhteid, aga ma tahan siiski teada… Ma tahan kindel 
olla… Miks ta mulle neist kogu aeg räägib? Kas suhted jätkuvad? Minu selja 
taga?“

Orav: „Toomas, ära mõtle välja, oma naise pärast võid sa küll päris rahulik 
olla! Nende poolt pole sul mingit ohtu karta.“

Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses E-R kell 10-17, L 10-14 ja enne 
etenduse algust koha peal. 
Info 5804 3215.

6. veebruaril toimub Kuutsemäel talvine lennumasinate vettehüppevõistlus Red Bull Jump & Freeze. Alla tuleb laskuda ligi 
60 meetri pikkusest nõlvast, misjärel ootavad ees hüpekas ja talvise temperatuuriga bassein. Osaleda saavad kuni kolmeliik-
melised meeskonnad, kus kõik liikmed on vähemalt 16aastased.

Red Bull Jump & Freeze võistlusel tuleb osalejatel välja mõelda võimalikult omapärased kostüümid ning kokku panna sõi-
duvahend, mis kannataks mäe nõlvast laskumist. 

Kohapeal sõidavad tiimid ühekaupa mäe nõlvast alla, maandudes vette. Võistlejate pingutusi hindab žürii – olulised kom-
ponendid on siin loovus, hüpe ja publiku poolehoid. 

Mäest alla tulekuks võib kasutada kõike alates lumelauast lõpetades madratsiga. Silmas tuleb pidada vaid seda, et hüppe-
masin peaks kannatama Kuutsemäe laskumist ning hoog võiks olla selline, et hüpe lõppeks basseinis. Mäest võib alla tulla üksi 
või kahe sõbraga, lisavarustuseks võib olla kõik, millel pole mootorit!

Osavõtt on tasuta ning parimad saavad ka vinged auhinnad. Võitja meeskond sõidab Islandile puhkama.

Meeskonnad saavad eelregistreerida aadressil: event@ee.redbull.com. 

Põnevaid ideid erinevate kostüümide ja sõidumasinate jaoks leiab siit: http://www.redbull.com/ee/et/stories/1331769185529/
jump-and-freeze-lase-fantaasial-lennata 

Lisainfo: www.redbull.com 
anna-liiSa SuPP

Brändi- ja kommunikatsioonijuht

Kuutsemäel toimuvad veebruaris isetehtud 
lennumasinate vettehüpped

Otepää Linnamäe orus valmis maailma esimene teadusiglu. 
Otepää Winterplace ja Ahhaa Teaduskeskus toovad alates 
sellest aastast teaduse ka talverõõmudesse.

Otepää Winterplace´i ehitati maailma esimene ehtsast 
lumest teadusiglu. Otepää Winterplace juhataja Siim Kalda 
sõnul käis iglu ehitamine terve nädala ning sellesarnast ei 
ole Baltimaades enne nähtud. 

Ahhaa Teadusiglus saab mänguliselt tutvuda teaduse ja 
tehnoloogiaga, ise katsetades ja avastades. Kasutada on nii 
plasmapallid, tähepusled, kaleidoskoop, laserlaud kui ka 
interaktiivne lumekast. 

„Meil on väga hea meel, et Tartu Ahhaa Teaduskeskuse-
ga koostööd teeme“ ütles Otepää Winterplace-i müügi- ja 
turundusjuht Triin Kalda. „Maailma esimene teadusiglu on 
kindlasti avastamist väärt atraktsioon meie pargis, kusjuures 
Ahhaa Teadusiglus avastamine on täiesti tasuta.“ lisas ta.

Otepää Winterplace on Eesti suurim talvepark, mis 
pakub aktiivset vaba aja veetmise võimalust kogu perele 
Otepää kesklinnas, Linnamäe orus. Huvitavaid talviseid tegevusi 
leiavad erinevas vanuses lapsed, noorukid ja täiskasvanud. Tal-
vepargis ootavad lustijaid: snowtubingu rajad, kelgumägi, uisu-
väljak, põhjapõdrad, iglukino, väikelaste tuubikarussell, Ahhaa 

Otepää Winterplace ja AHHAA Teaduskeskus 
ehitasid maailma esimese teadusiglu

Teadusiglu ja loomulikult palju lund. Pargi nõlvad on kaetud 
kunstlumega, mille tootmiseks kasutatakse tänapäeva tippteh-
nikat.

Ahhaa Teaduskeskus asub Tartus ja selle eesmärk on väär-
tustada õppimist, pakkudes kõigile avastamisrõõmu. Ahhaa 
põhiülesanne on teaduse tutvustamine laiale avalikkusele. Põhi-
line meetod on „käed-külge“-näitused, kuid tegutseda saab ka 
planetaariumis, töötubades ja teadusteatris. Koolidele paku-
takse mitmesuguseid õppeprogramme. Ahhaa-sse on oodatud 
igas vanuses külastajad, et veeta sisukas ja tegutsemist täis päev. 
Otepää Winterplace on Eesti suurim talvepark, mis pakub aktii-
vset vaba aja veetmise võimalust kogu perele Otepää kesklinnas, 
Linnamäe orus. Otepää Winterplace tähendab neli kuud kogu 
perele mõeldud talvesündmust.

otepää Winterplace
Foto: ilMo taMM

Otepää Winterplace-i kolisid talve alguses viis põhjapõtra, kellest 
kolm on tänaseks lahkunud jäädavalt jõuluvana saani vedama. 
Põhjuseks lisatoit, mida nad seedida ei suuda. Inimeste heataht-
likkus on lõppenud kahjuks kurvalt ning siinkohal tahan panna 
kõigile headele Otepää inimestele südamele, et põhjapõtru ja 
ka teisi loomaaedades olevaid loomi võivad toita ainult nende 
pidajad. Igasugune lisatoit teeb neile ainult paha. Kahe põhja-
põdra, Rudolfi ja Robbie tervis on nüüdseks parem ning loodan, 
et nad pakuvad veel pikki aastaid Teile rõõmu.

SiiM kalda
otepää Winterplace juhataja

Põhjapõtradele ei tohi anda kaasa võetud toitu
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 „Muld kui kuld“ Palupera põhikoolis

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

Sügisel kutsus Tartu Ülikooli muuseumis 
töötav Hull Teadlane kõiki Eesti koolide 1.-3. 
klasside õpilasi osalema teaduskonverent-
sil „Muld kui kuld“. Konverentsil osalemi-
seks pidid õpilased rühmades kuue nädala 
jooksul kasvatama taimi, viima läbi vaatlu-
si, panema tulemused kirja ja nende põhjal 
koostama uurimistöö. Hullu Teadlase tea-
duskonverentsist võttis sellel aastal osa 66 
gruppi 12 erinevast maakonnast.
Palupera põhikooli kolm meeskonda: 

“Mulla Rock” (Karel, Ergo, Sander), “Mulla 
Roki Minionid” (Karin, Birgit) ja “Minecrafti 
kuninglik aiatööstus” (Martti, Andres, Roosi, 
Karl Markkus) olid kohe rõõmuga valmis 
taimi kasvatama. Õnneks olid ilmad novem-
bris sügiseselt soojad ja kooliõue mutimulla 
hunnikutest sai kilekottidega mulda klassi-
ruumi toodud. Kareli, Karini, Karl Mark-
kuse ja õpetaja toodud seemned sai mulda 
pandud, piisavalt kastetud ja valitud kolm 
erinevate tingimustega kasvukohta. Esime-
sed taimed oli üleval juba nelja päeva pärast. 
Klassiruumis oli piisavalt soojust, valgust ja 
õpilaste hoolisevat kätt. Kahe poole nädala 

Palupera Vallavalitsuse istungil

22.01.2016 anti välja korraldused:
n	 Kiita heaks ja kinnitada hajaasustuse programmi toetuse saaja Harri 

Auna projekti „Palupera küla Kuusiku talu veesüsteemi rajamine“ esitatud 

aruanne.
n	 Anda kasutusse avalikul kirjalikul enampakkumisel valla munitsipaalo-

mandis olev maaüksus Palupera külas Savi kinnistu põllumaa suurusega 1,2 

ha. Moodustati komisjon enampakkumise läbiviimiseks, kinnitati enampakku-

mise tingimused ja kord ning rendilepingu põhitingimused.
n	 Registreerida Harri Aunalt laekunud kasutusteatis Palupera külas 

Kuusiku kinnistul elamut teenindava  veetrassi kasutamiseks.
n	 Väljastada Tsura talu OÜle ehitusluba Neeruti külas Tsuura kinnistul 

talu abihoone ehitamiseks ja kasvuhoone laiendamiseks.
n	 Määrata: 

- ühekordne sotsiaaltoetus kuuele toimetulekuraskustes perele kogusummas 

120 eurot;

- ühekordne sotsiaaltoetus ühele puudega isikule meditsiinilise abivahendi 

ostuks summas 12,81 eurot; 

- jaanuarikuul toimetulekutoetust novembrikuul kolmele perele kogusummas 

1018,80 eurot;

- jaanuarikuul hooldajatoetust 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust jaanuarikuul 10-le isikule kogusummas 224,94 

eurot. 

AMETLIK INFO

AVALIK KIRJALIK 
ENAMPAKKUMINE
Palupera valla omandis oleva maaüksuse kasutusse andmiseks 
korraldab Palupera vallavalitsus kirjaliku enampakkumise. Põllu-
maa antakse kasutusse tähtajaga 5 aastat. Nimetatud kinnistut ei 
koormata kasutusse andmisel ostueesõigusega ega seata kasutus-
valdust. Rendilepinguga maaüksuse kasutusse saajal on kohustus 
asuda maaüksust harima.

maaüksus on põllumaa:

Palupera külas Savi kinnistu (katastritunnus 58201:002:1870), 
sihtotstarve 100% maatulundusmaa, suurus 1,2 ha. 
Enampakkumise tasu algsuurus on 75 (seitsekümmend viis) eu-
rot/aasta.

Rendiobjektidega tutvumine toimub kõigile huvilistele 2. veeb-
ruaril 2016 kell 11:30.
 
Avaldus enampakkumisel osalemiseks koos lisadokumentidega 
(sh osavõtutasu 10 eurot Palupera vallavalitsuse arvelduskontole 
nr EE421010202008202009 SEB Panka tasumist tõendav makse-
korraldus) tuleb esitada kirjalikult hiljemalt 11. veebruaril 2016 
kell 10:00 (s.t. mitte postitemplit, vaid laekumist) Palupera val-
lavalitsusele aadressil Hellenurme küla, Palupera vald Valgamaa 
67514 kas tähitult või käsipostiga.  Avalduse esitamisel kasutada 
Palupera vallavalitsuse koostatud vormi (saadaval Palupera valla 
veebilehelt või vallamajast). Enampakkujat, kes pole kasutanud 
etteantud vormi või pole oma avaldust koos lisadokumentidega 
esitanud ettenähtud ajaks või moel, osalema ei lubata. Täidetud 
avalduse vorm koos lisadokumentidega esitada kinnises ümbri-
kus, märkega vastavalt kas „Savi pakkumus“ ja osaleja nimega.

Pakkumuste avamine toimub 11. veebruaril 2016 kell 10:15 Pa-
lupera vallamajas. Kõik õigeaegselt vormikohase avalduse esi-
tanud pakkujad võivad pakkumuste avamisel osaleda kas ise või 
volitatud esindaja kaudu.

Enampakkumise tingimustega, läbiviimise korraga, maaüksuse 
kaartiga, rendilepingu näidisega saab tutvuda Palupera valla veebi-
lehel ja vallamajas. Lisainfo vallamajast, tel. 7679502 või 7679501.

Meede 2 „Kogukonnad ja noored – kogukonnaalgatused oma 
elukeskkonna parandamiseks“ projektikonkursi eesmärgiks 
strateegiast tulenevalt on:

Piirkonnas on elujõulised ja hea elukeskkonnaga ning mitme-
kesiste tegevusvõimalustega kogukonnad. 

Mittetulundusühing Valgamaa Partnerluskogule esitatavad pro-
jektitaotlused lepitakse kokku omavalitsuspiirkonnas toimuval 
kogukonnaesindajate koosolekul. Üheskoos vaadatakse üle 
kogukondade vajadused ja otsustatakse ühiselt, mida nendest 
on sel aastal kõige otstarbekam lahendada LEADER-meetme 
projektitoetuse kaasabil.

Tule Palupera valla kogukonnaesindajate koosolekule Nõuni 
kultuurimajja 5. veebruaril kell 15.00. 

Vestleme ja otsustame, millist strateegiast tulenevat eesmärki 
me püüdma lähme, kuidas, millise projektiga, kes oleks taotleja 
ning mis haakuks ka meie arengukavadega. Erinevate arengu-
kavadega oleks paslik eelnevalt tutvuda valla veebilehelt.

Koosolekule oodatakse osalema esindajaid kõigist meie vallas 
tegutsevatest MTÜ-dest, seltsingutest, küla poolt aktsepteeritud 
külavanemaid jt.

Koosolekul kokkulepitud projektiidee kohta koostab taotleja 
projektitaotluse. Täpsemat infot konkursi tingimuste ja esitata-
vate dokumentide kohta saab Partnerluskogu koduleheküljelt 
http://www.valgaleader.ee/projektitoetused/meede1.html. Teiste 
hulgas on nõutavateks dokumentideks ka koosoleku protokoll 
koos osalejate nimekirjaga. Infot tuleb jagama ka Partnerlusko-
gu kogukonnameetme koordinaator Aili Keldo.

Taotlusvoor avatakse kevadel 2016. Maksimaalne toetussum-
ma ühe omavalitsuspiirkonna kohta on 27000 eurot.

pärast istutasime taimed 
ümber. See ei olnud parim 
otsus, aga kõige tähtsam on 
katsetamine ja uurimine. Kuus 
nädalat möödus väga kiirelt. 
Õnneks koolivaheaeg ja väga 
külmad ilmad ei teinud hävitus-
tööd kogu taimepargis. Tugeva-
mad isendid on veel praegugi 
elus ja kasvavad klassiruumis 
meie rõõmuks edasi. Kõige 
vastupidavamad oli sibulad ja 
murutaimed.
Esmaspäeval, 25. jaanua-

ril kutsusid Hull Teadlane ja 
tema assistent Annika Pindis 
Valgamaa ja Võrumaa tublid 
taimekasvatajad Valga põhikooli, et teha 
koos põnevaid katseid mullaga ning selgita-
da uurimustöö koostamise põhimõtteid. Läbi 
katsete saime näha, millest muld koosneb, 
kuidas muld imab vett, kuidas pärmseened 
paremini kasvama panna, milline näeb välja 
vihmauss arvutiekraanil 200 kordse suuren-
dusega luubi all. Õpilased said Hullu Tead-

lase käest küsida küsimusi ja juhendajad said 
infot uurimustöö koostamise kohta. 
Meie kooli kolm meeskonda alustavad oma 

uurimustööde koostamisega. Hoiame neile 
pöialt.

relika kalBuS 

2016. AASTA LEADER 
PROJEKTIKONKURSI „VÄÄRT 
ELUKESKKOND“ TAOTLUS-
voor avanemas!

PALUPERA VALLA AASTA TEGU 2015

Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, ühingute, ettevõtete poolt ettepanekuid, et valida “Palupera valla aasta tegu 
2015” ja tunnustada väärt teo tegijaid.

Vabas vormis ettepanek võiks sisaldada ka lühikest põhjendust. Saada oma ettepanek hiljemalt 10. veebruaril e-postile: 
terje@palupera.ee, helista 7679501, 5174740 või pöördu lihtsalt vallamajja.

Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusürituski toimub juba veebruaris, Iseseisvuspäevale pühendatuna.

Muutusid metsaspetsialistide vastuvõtuajad 
ja -kohad

Seoses muudatustega Keskkonnaameti töökorralduses anname 
teada metsaspetsialistide tööpiirkonnad ja vastuvõtuajad.

Otepää looduspargi territooriumi ning Otepää ja Palupera valla 
metsateatisi võtab vastu Kristiina Räst esmaspäeviti kell 9-12 Kesk-
konnaameti Otepää kontoris (Kolga tee 28, Otepää), tel 56 99 2132.

Lisainfo: Tiina Jüris, Keskkonnaameti metsanduse juhtivspetsialist, 
tel 510 9316, tiina.juris@keskkonnaamet.ee

Nõunis, palliplatsi mäel 
ehk kultuurimaja taga

parkimisplatsil.
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Jaanuarikuul oli meie rühmas nädalatee-
maks“ Talvine loodus ja metsaasukad“. Sellel 
aastal pöörasime enam tähelepanu lindudele. 
Palusime onu Elmari appi söögimaja meister-
dama. 

Esialgu vaatasime lindude tegevust läbi 
akna, kuna väljas oli külm liiga vali. Tänu 
jälgimisele saime ruttu selgeks talvelindu-
de nimed. Söögilauda külastasid erinevat 
liiki rasvatihased, varblased, hakid, harakad. 
Ühel päeval oli kõht tühjaks läinud ka punase 
kõhualusega rähnil. 

Kuna õpetajate toodud toiduvarud kaha-
nesid kiiresti, palusime lastel koos vanema-
tega linnutoitu tuua. Nüüd on tore vaadata, 
kuidas rasvatihane nokib Kadri-Liisi toodud 
rasvapalli ja varblane Katre ja Cristella linnu-
toidu seemneid. Wille aga räägib päevalõpus 
emale: “Tiu-tiu, nämm-nämm!“ 

Sipsikud toidavad sulelisi
Iga päev, kui läheme õue, saavad lapsed 

järjekorras seemnetassi puu juurde kanda ja 
oksa hoida. Sellise lihtsa tegevusega õpivad 
lapsed loodust märkama ja hädasolijaid abis-
tama. Tegevust jätkub meil nüüd kevade saa-
bumiseni. 

Täname lapsi ja lapsevanemaid, kes on 
lindude toitmisel abistanud.

Puka lasteaia Sipsikute rühma õpetajad

Muutusid metsaspetsialistide 
vastuvõtuajad ja -kohad

Seoses muudatustega Keskkonnaameti töökor-
ralduses anname teada metsaspetsialistide töö-
piirkonnad ja vastuvõtuajad.

Puka valla metsateatisi (väljaspool Otepää loo-
dusparki) võtab vastu Väino Jaska Keskkonnaa-
meti Valga kontoris (Kesk 12, Valga) teisipäevi-
ti kell 13-16 ning Helme vallamajas (Tartu 20, 
Tõrva) teisipäeviti kell 9-12, tel 524 4368.

Otepää looduspargi territooriumi metsateatisi 
võtab vastu Kristiina Räst esmaspäeviti kell 9-12 
Keskkonnaameti Otepää kontoris (Kolga tee 28, 
Otepää), tel 56 99 2132.

Lisainfo: Tiina Jüris, Keskkonnaameti metsan-
duse juhtivspetsialist, tel 510 9316, tiina.juris@
keskkonnaamet.ee

Puka Vallavalitsuses 

jaanuaris
n	 Määrati projekteerimistingimused Puka vallas Puka 

alevikus Tiigi tn 3 katastriüksuse (katastritunnusega 

60803:001:1841) omanikule elamu  ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Puka valla haridusasutustes on vajalik tugiisikuteenuse 

olemasolu. Tugiisikuteenuse pakkumise eesmärk on iseseisva 

toimetuleku toetamine olukordades, kus isik vajab sotsiaalsete, 

majanduslike, psühholoogiliste või tervislike probleemide tõttu 

oma kohustuste täitmisel ja õiguste teostamisel olulisel määral 

kõrvalabi. Kõrvalabi seisneb juhendamises, motiveerimises 

ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime aren-

damises. Tehti ettepanek volikogule võimaldada selle teenuse 

pakkumine Puka vallas.
n	 Otsustati toetada OÜ Puka Vesi vee erikasutustasu ja bio-

tiikide saastetasude tasumisel 2622.- euro ulatuses. Osaühingul 

puuduvad rahalised vahendid selle tasumiseks.
n	 Turvalisuse parandamiseks Puka alevikus rajatakse tur-

vakaamerate võrk. Kaamerad paigutatakse käidavamatesse 

kohtadesse ning sinna, kus on kõige rohkem avaliku korra rik-

kumisi toime pandud. Kaamerasüsteemide võrk planeeritakse 

ühildada politsei kaamerasüsteemide võrguga ning see oleks 

jälgitav nende korrapidaja juures. Valga Maavalitsus, „Kogu-

kondliku turvalisuse 2015. aasta väikeprojektide toetusprog-

ramm“ raames otsustas Puka vallale eraldada 3000.- eurot, üle-

jäänud summa kaetakse valla eelarvest.
n	 Taotletakse Puka valla omandisse vallamaja lähistel 

asuvaid haljasalasid – Valla tn 1, suurusega 2,87 ha, talvisel 

perioodil on maaüksusele rajatud suusarajad; üle tee asuv Valla 

tn 4 haljasala, suurusega 1,5 ha ning Kooli tn 7 haljasala, mis 

asub Puka aleviku ääremail Kooli tänava ja Võru maantee ris-

tumise lähistel ning ümbritseb  Puka vallale kuuluvat pumba-

jaama ning seda teenindavat maad, suuruseks 2 ha.
n	 Toimetulekutoetust maksti jaanuaris viiele,  ühekordset 

toetust kolmele ja matusetoetust ühele taotlejale.
n	 Mittetulundusühingut Puka noortepesa toetati 185.- 

euro ulatuses kohaliku omavalitsuse programmi projekti 

“Noortekeskus - kus, miks, kellele, kuidas?” omaosaluse tasu-

misel.
n	 Anti MTÜ-le Spordiklubi Musket õigus propageerida 

sportlikku tegevust Puka Keskkooli ruumides asuvas jõusaalis. 

Jõusaal on avatud esmaspäeval, kolmapäeval ja reedel kell 18 – 

19.30.

AMETLIK INFO

2016. aastal tähistab Aakre mõisakool 285. aastapäeva. 
Kooli ja lasteaia lastevanemad soovivad omalt poolt 
selle väärika juubeli tähistamisele kaasa aidata ning 
oma kõige kallimate keskkonda ilusamaks, kaunimaks, 
rõõmsamaks muuta. Selleks asutasime eraldi heatege-
vuskonto, kuhu on võimalik teha annetusi, mille tulu 
läheb hoone remondikulude toetuseks.

Meie esmaseks prioriteediks on kaasa aidata lasteaia 
koridori ja trepikoja värskendamisele.

Me usume, et Aakre küla jätkusuutlikkusest, aktii-
vsusest, nooruslikkusest ning uute perede tulekust 
on huvitatud paljud endised ja praegused elanikud. 
Ilus, värske, rõõmsates toonides ning igal sammul 
lapsesõbralikkust kiirgav hoone aitab kindlasti sellele 
kõigele kaasa.

Seetõttu loodame, et toetate omalt poolt meie al-
gatust.

Annetused on oodatud: Swedbank
a/a EE222200221062977390 (Sille Teesalu). 

Annetajate nimed avaldatakse (kui just ei soovi 
anonüümsust)!

lasteaed-algkooli hoolekogu liikmed, lapsevanemad 
kerSti Salujõe ja Sille teeSalu

Head Aakre kooli vilistla-
sed ja kõik Aakre 
kogukonnast hoolivad 
inimesed!

Valga maavanem Margus Lepik võttis 22.01.2016 
korraldusega nr 1-1/16-18 vastu ja suunas avalikule 
väljapanekule Valga maakonnaplaneeringu 2030+. 

Maakonnaplaneering koostatakse kogu Valga maa-
konna kohta ja selle eesmärk on toetada maakonna 
sellist ruumilist arengut, mis tagab tasakaalustatud 
ruumistruktuuri ning elukvaliteedi olukorras, kus 
maakonna rahvaarv väheneb.

Eesmärk on tasakaalustada riiklikke ja kohalikke 
huvisid, arvestades seejuures kohalike arenguvaja-
duste ja -võimalustega. Kehtestatud maakonnapla-
neering on aluseks valla ja linna üldplaneeringute 
koostamisele. 

Maakonnaplaneeringu koostamise käigus on 
läbi viidud keskkonnamõju strateegiline hindamine 
(edaspidi KSH), mille eesmärk on arvestada kesk-
konnakaalutlusi maakonnaplaneeringu koostamisel 
ning kehtestamisel. 

KSH aruandes on selgitatud, kirjeldatud ja hinna-
tud maakonnaplaneeringu elluviimisega kaasnevat 
olulist keskkonnamõju ja peamisi meetmeid, tegevu-
si ja ülesandeid, arvestades maakonnaplaneeringu 
eesmärke ja käsitletavat territooriumi. 

Maakonnaplaneeringuga ei kavandata tegevusi, 
millega kaasneb piiriülene Maakonnaplaneeringu 
algatas Vabariigi Valitsus 18.07.2013 korraldusega 
nr 337. KSH algatas Valga maavanem 16.09.2013 
korraldusega nr 1-1/2013/347.

Maakonnaplaneeringu koostamise korraldaja on 
Valga Maavalitsus ning kehtestaja Valga maavanem. 
Maakonnaplaneeringute koostamise konsultant on 
OÜ Hendrikson&Ko (Raekoja Plats 8, 51004 Tartu, 
e-post <mailto:hendrikson@hendrikson.ee> hen-
drikson@hendrikson.ee) ja keskkonnamõju stra-
teegilise hindamise konsultant on Skepast&Puhkim 
AS (Laki tn 34, 12915 Tallinn, e-post info@skpk.ee). 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik väl-
japanek toimub 01. veebruarist kuni 29. veebruarini 
2016 Valga maavalitsuse (Kesk tn 12, Valga) fuajees, 
teistes linnades ja kõikides Valga maakonna valdade 
keskustes nende tööajal. 
Maakonnaplaneeringu materjalidega on võimalik tut-
vuda<https://valga.maavalitsus.ee/et/maakonnapla-
neering-avalikustamiseks>maavalitsuse kodulehel. 

Kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid maakon-
naplaneeringu ja KSH aruande kohta saab esitada 
kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) 
aadressil Valga maavalitsus, Kesk tn 12, Valga või 
elektronpostiga aadressil info@valga.maavalitsus.ee. 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu 
toimub 23.03.2016 kell
15.00 Valga Maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga). 

Lisainfo: Margis Sein, margis.sein@valga.maa-
valitsus.ee, tel 766 6133. 

valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
kaja MõtS

Valga maavanem 
võttis vastu 
maakonnaplaneeringu

Puka raamatukogus on üks kord kuus
Swedbanki nõustaja 

Puka raamatukogus hakkab Swedbanki nõustaja käima üks kord kuus. 2016. aasta 
1. kvartalis veel 16. veebruaril ja 15. märtsil kell 12–13. 

Nõustaja annab inimestele nõu pangateenuste kohta ning internetipanga, telefonipan-
ga ja mobiilipanga kasutamiseks. Kui on olemas internetipanga leping, siis tuleb kaasa 
võtta selle püsiparool ja paroolikaart (või ID-kaart koos koodidega). Kui inimene on 
küll Swedbanki klient, kuid internetipanga lepingut veel pole, siis lepingu sõlmimiseks 
peab kaasas olema isikut tõendav dokument ja mobiiltelefon. 

Kõige mugavamalt ongi pangateenused klientidele kättesaadavad interneti, mobiili 
ning telefonipanga vahendusel. Kellel kodus arvutit või internetti pole, võib pöörduda 
Puka raamatukokku. Swedbank annetas eelmisel nädalal Puka raamatukogule arvuti 
ja seda saavad kõik kohalikud elanikud kasutada.

Swedbanki Nõustamiskeskus telefonil 6 310 310 töötab ööpäevaringselt ning sealt võib 
n.ö iga kell vajalikku infot küsida.

teie Swedbank

Puka KK jõusaal  avatud:

E, K, R    18.00-19.30 (õpilased 0.50 senti, 
täiskasvanud 1 eurot; kuupilet 10 eurot)
Jõusaalis  vastutav isik  Aili Popp
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Hää vallakodanik!

Eelmise aasta küünlakuul sai välja kuulutatud loo-
sikampaania uute ja varasemate vallakodanike 
vahel, mille tulemusena pisut puhast raha õnneli-
kele väljavalituile pihku antakse. 

Võitjaid sai olla kaks ja kaks neid ka jäi. Võitja-
tega võetakse vallast ühendust ja räägitakse võidu 
üleandmise asjad läbi. Tahan tänada kõiki neid 
omi ja häid inimesi, kes valda end sisse kirjutanud 
on ja sellega oma koduvalda maksuvalemis toeta-
vad. Kavas on muuta taoline loosimine traditsioo-
niks, et oleks lõbusam ja pisut veelgi motiveeritum 
kanda oma nimi Sangaste hingekirja.

Allpooltoodu on antud kampaania loosimise 
kord ja ülevaade-protokoll selle läbiviimisest kuni 
valiku selgumiseni.

Head tulemist ja olemist Sangaste valla elani-
kuks!

vallavanem kaido taMBerg

31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha San-
gaste valda registreerimise kampaania auhindade 
loosimise läbiviimise kord

uuS ElaNIK
Loosimiseks kantakse kampaania ajal rahvastiku-
registrijärgse elukoha Sangaste valda registreeri-
nud isikute nimekirjas olevad järjekorranumbrid 
sedelitele. Sedelid asetatakse eraldi ümbrikutesse, 
millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole võima-
lik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud segatakse.

Komisjon määrab komisjoni liikmete seast loo-
sitõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike etteval-
mistamise ja segamise ajaks ruumist. Loositõmba-
jaks ei või olla komisjoni esimees.

Võitja selgitamiseks võtab loositõmbaja ümbrike 
hulgast ühe ümbriku, mis kohe avatakse ja milles 
olevale sedelile kantud number loetakse ette. 
Sedelit näidatakse kohalviibijatele. Loosimise 
tulemus kantakse komisjoni koosoleku protokolli.

VallaElaNIK
(31.12.2015 seisuga rahvastikuregistrijärgset elu-

kohta Sangaste vallas omanud 1288 isikut)

Loosimiseks korraldatakse kolm vooru. Esimeses 
voorus loositakse kolmeteistkümne sedeli (järje-
korranumbritega 1-100, 101-200, ..... kuni 1201-
1300) vahel välja teises voorus osalev „sadakond“. 
Teises voorus loositakse kümne sedeli (järjekorra-
numbritega 1-10, 11-20, ... kuni 91-100) vahel välja 
kolmandas voorus osalev „kümmekond“. Kolman-
das voorus loositakse kümne sedeli (järjekorra-
numbritega 1-10) vahel välja „võitja“.

Loosimiseks asetatakse sedelid eraldi ümbriku-
tesse, millel ei tohi olla märkeid ning mida ei ole 
võimalik väliselt eristada. Sedelitega ümbrikud 
segatakse.

Komisjon määrab komisjoni liikmete seast loo-
sitõmbaja, kes lahkub sedelitega ümbrike etteval-
mistamise ja segamise ajaks ruumist. Loositõmba-
jaks ei või olla komisjoni esimees.

Loositõmbaja võtab ümbrike hulgast ühe 

ümbriku, mis kohe avatakse ja milles olevale sede-
lile kantud number loetakse ette. Sedelit näidatak-
se kohalviibijatele. Loosimise tulemus kantakse 
komisjoni koosoleku protokolli.

Sangaste Vallavalitsuse komisjon

Koosoleku protokoll
    Aeg: 22.01.2016, Koht: Sangaste vallamaja
    Algus kell 12:05, lõpp kell 12:20

Kohal olid: Kaido Tamberg (komisjoni esimees), 
Kajar Lepik, Pille Sikk. Puudusid: Maire 
Murumaa. Juures viibis: Janno Sepp.

Juhatas: Kaido Tamberg, protokollis: Janno Sepp

Päevakord:
31. detsembrini 2015. a toimunud elukoha San-

gaste valda registreerimise kampaania auhindade 
loosimine.

Kaido Tamberg tutvustas 31. detsembrini 2015. a 
toimunud elukoha Sangaste valda registreerimise 
kampaania auhindade loosimise läbiviimise korda.

loosimine „uuS ElaNIK“

Loosimiseks kanti kampaania ajal rahvastikure-
gistrijärgse elukoha Sangaste valda registreerinud 
isikute nimekirjas olevad järjekorranumbrid (nr 
1-7) sedelitele.

Komisjon määras loositõmbajaks Pille Siku, 
kes lahkus sedelitega ümbrike ettevalmistamise ja 
segamise ajaks ruumist.

Sedelid asetati eraldi ümbrikutesse. Sedelitega 
ümbrikud segati.

Loositõmbaja võttis ümbrike hulgast ümbriku, 

Loosimise tulemused

Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee 
Sangaste 67001, Valgamaa

Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

SÜNNID

milles olevale sedelile oli kantud number 6.
Loosimise võitjaks osutus nr 6 – Kuido Alev (isi-

kukood 37212182768).

loosimine „VallaElaNIK“

Loosimiseks korraldati kolm vooru. Vastava vooru 
loositõmbaja lahkus sedelitega ümbrike etteval-
mistamise ja segamise ajaks ruumist.

Esimeses voorus loositi kolmeteistkümne sedeli 
(järjekorranumbritega 1-100, 101-200, ..... kuni 
1201-1300) vahel välja teises voorus osalev „sada-
kond“. Loositõmbaja Pille Sikk võttis ümbrike 
hulgast ümbriku, milles olevale sedelile oli kantud 
järjekorranumbrid 1-100.

Teises voorus loositi kümne sedeli (järjekor-
ranumbritega 1-10, 11-20, ... kuni 91-100) vahel 
välja kolmandas voorus osalev „kümmekond“. 
Loositõmbaja Kajar Lepik võttis ümbrike hulgast 
ümbriku, milles olevale sedelile oli kantud järje-
korranumbrid 31-40.

Kolmandas voorus loositi kümne sedeli (järjekor-
ranumbritega 1-10) vahel välja „võitja“. Loositõm-
baja Pille Sikk võttis ümbrike hulgast ümbriku, 
milles olevale sedelile oli kantud number 1.

Loosimise võitjaks osutus nr 31 – Romet Aljas 
(isikukood 50505175716).

Kaido Tamberg, Kajar Lepik, Pille Sikk

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

Elanike arvu muutused 

2015. aastal kahanes Sangaste valla elanike arv summaarselt 24 inimese võrra. 
Elanike arv suurenes 2015. aastal 47 inimese võrra, kellest 34 tuli meile elama ja 13 olid aasta jooksul sündi-

nud lapsed. Sangaste valda saabusid elanikud peamiselt Tallinnast ja Harjumaalt (11 inimest), Valgamaalt (5 
inimest), tartu linnast ja Tartumaalt (6 inimest). Aasta jooksul sündis 9 poissi (Albert, Karl Felix, Kristofer, 
Germo, Aron, Chris Trevor ja Rainer) ning 4 tüdrukut (Miia Liisi, Angela, Lisandra, Victoria), kllest 2 poisi 
elukoht registreeriti kohe peale sündi teise omavalitsusse. Neli last olid om ema esimesed lapsed, teisel on 
kodus ootamas juba vähemalt üks õde või vend. 
2015. aastal vähenes elanike arv 70 inimese võrra, neist 18 inimest suri (sh 9 meest ja 9 naist; kolm lahkunut 

polnud veel vanaduspensioni ikka jõudnud), 52 kolisid mujale elama. Enim (12 inimest) kolis eelmisel aastal 
Võrumaale; Tallinnasse ja Harjumaale lahkus 10 inimest, Tartu linna ja maakonda lahkus 7 inimest; mujale 
Valgamaale 4 inimest. Soomes registreeris oma elukoha 10, mujal välismaal 1 inimest. Koos eelmiste aastate 
andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 58 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes seal 
ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid pole muutnud. Suurimaks kaotajateks olid Lossiküla, lisandus 
rahvast Restus, mägistes ja Laukülas. Täpsemalt saate lugeda alltoodud tabelist. 

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa.

Küla nimi
Elani-
ke arv 
01.01.03 
seisuga

Elani-
ke arv 
01.01.05 
seisuga 

Elani-
ke arv 
01.01.07 
seisuga

Elani-
ke arv 
1.01.09 
seisuga

Elani-
ke arv 
1.01.11 
seisuga

Elani-
ke arv 
1.01.13 
seisuga

Elani-
ke arv 
1.01.15 
seisuga

Elani-
ke arv 
1.01.16 
seisuga

Vahe 

Keeni küla 385 364 340 321 331 304 300 298 -2
Sangaste alevik 251 250 239 241 217 205 205 202 -3
Tiidu küla 148 151 152 157 149 161 145 142 -3
Lauküla 142 128 132 126 115 116 111 112 +1
Restu küla 110 108 108 104 109 101 92 94 +2
Lossiküla 100 90 71 69 75 74 81 73 -8
Ädu küla 73 67 66 63 74 85 77 74 -3
Kurevere 80 65 70 66 71 71 61 57 -4
Sarapuu 75 65 56 53 48 45 47 46 -1
Mäeküla 58 65 69 61 57 57 50 48 -2
Pringi küla 54 55 53 53 47 44 41 41 0
Vaalu küla 44 44 43 39 37 38 43 40 -2
Risttee küla 37 43 40 41 43 40 41 41 0
Mägiste küla 27 31 28 26 23 18 19 21 +2
KOKKU 1584 1526 1467 1420 1396 1359 1313 1289  -24
Sh. mehi 791 783 745 732 713 693 677 668 -9
       naisi 793 743 722 688 683 666 636 621 -15

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2015. aastal

jätkub järgmises OT

Sangaste valla metsateatisi (väljaspool Otepää loodusparki) võtab vastu Taavi 
Kannimäe Keskkonnaameti Võru kontoris (Karja 17a, Võru) neljapäeviti kell 
9-12, 13-16, tel 5699 4876. 

Otepää looduspargi territooriumi metsateatisi võtab vastu Kristiina Räst es-
maspäeviti kell 9-12 Keskkonnaameti Otepää kontoris (Kolga tee 28, Otepää), 
tel 56 99 2132. Lisainfo: Tiina Jüris, Keskkonnaameti metsanduse juhtivs-
petsialist, tel 510 9316, tiina.juris@keskkonnaamet.ee.

Kutsume Keeni Põhikooli tunde andma ja kogemusi jagama kõiki lapseva-
nemaid, vilistlasi, tegusaid kodanikke. Õpilased ootavad praktilisi kogemusi, 
teadmisi erinevatest eluvaldkondadest, ametite tutvustamist. Tunni teema 
võib põhineda töökogemusel, seotud hobide, oskuste, teadmiste või muude 
elukogemustega. Koostöös õpetajaga saab kokku leppida õpilaste vanusele, 
vajadustele ja huvidele vastava  käsitlusviisi. Võta ühendust õpetaja, klas-
sijuhataja või karjäärikoordinaator Saima Telliga ja realiseeri oma huvitav 
idee  meeldivaks tunniks. Täpsem info https://tagasikooli.ee/ ja koolis tele-
fonil 7696220 või 53404547.                                                         SaiMa tell

Joosep Saar                             6. jaanuaril

Muutusid metsaspetsialistide vastuvõtuajad ja -kohad

Tagasi kooli nädal 15. – 19. veebruar

Teade
Alates 1. veebruarist 2016 

on Sangaste apteek avatud senisest rohkem ehk 
esmaspäeviti kell 9.00 – 15.30 ja 

neljapäeviti kell 9.00 – 15.30. 
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Keskkonnaamet jätkab Otepää looduspargi kaitse-eeskirja menetlust 

6. ja 7. veebruaril toimub Otepääl ja selle ümbru-
ses kaks autospordivõistlust. Laupäeval on Otepää 
lähistel harrastajatele mõeldud autospordivõistlus 
Villa Müllerbeck Otepää rahvasprint. Päev hiljem 
pühapäeval toimub ralliautodele mõeldud Otepää 
rallisprint 2016. Mõlemad üritused toimuvad 
Otepää läheduses üldiseks liikluseks suletud lumis-
tel ja jäisetel kõrvalteedel. Harrastajate võistlusrada 
on 3,2 km pikk ja rallisportlased sõidavad 14km pik-
kusel kiiruskatsel.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi ja rallisprindi 
2016 võistluste juht: „Võistlusrada on täies ulatuses 
kaetud lume ja jääga ning võistlused toimuvad tal-
vistes oludes. Otepää autospordi üritused on alati 
väga hinnatud ning talvine võidusõit on saanud tore-
daks traditsiooniks. Hetkel on avatud võistlustele 
registreerimine ning loodame, et meie üritustele 
tuleb vähemalt 100 autosportlast. Loodame, et starti 
on tulemas ka teiste riikide võistlejaid. Võistlus-
radade täpsed asukohad avaldame võistlusnädala 
alguses ning seal on olemas info pealtvaatajatele. 
Pühapäeval on hoolduspark Otepää kesklinnas Oti 
Pubi esisel platsil, kus on võimalus ralliautosid õige 
lähedalt näha. Mõlemad üritused on pealtvaatajate-
le tasuta.“

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 11.00 ja 

pühapäeval 12.30. Parimatele pilootidele on auhin-
dadeks suured karikad ja vahuveinid. Osalejatele 
pakume nagu tavaliselt rikkalikku auhinnalauda, 
kus jagub auhindasid kiirematele ja kindlasti läheb 
võistlejate vahel jagamisele hinnalisi loosiauhindasid 
meie toetajatelt.
Auhinnalaua eest on hoolitsenud: Eco Oil küm-

blustünni ja toodetega, Oti pubi kinkekaartide-
ga, ööklubi Comeback üllatusauhinnaga, Würth 
auhindadega, Otepää Winterplace kinkekaartidega, 
Makserv OÜ toodetega, Gustav kondiitrid tortide-
ga, Tridens AS vahuveinidega, Coca Cola toodete-
ga, Red Bull toodetega, Arke Lihatööstus toodete-
ga ja A.Le Coq õlu ning spordijookidega. Suure 
panuse annavad võistluse toimumiseks Otepää vald, 
võistluste ametlik majutuspartner Villa Müllerbeck, 
Aasta Auto AS, SAMI AS, Marvest OÜ, Treilame-
hed OÜ.

Võistlustele saab registreeruda interneti aadressil 
http://www.autosport.ee/rallyreg.

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.
facebook.com/rahvasprint.

Foto: Argo Nurs
küsimused ja lisainfo:

Marko kooSa
marko@smaracing.ee

Keskkonnaamet on jõudnud lõpusir-
gele kaitse-eeskirja avalikustamise 
etapiga ning kõigi osapoolte esitatud 
arvamuste ja ettepanekute analüü-
siga. Lisaks on laekunud nii õigus-
kantsleri kui ka riigikogu keskkonna-
komisjoni seisukohad, mis annavad 
alust edasi liikuda kaitse-eeskirja 
menetlusega.

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja muutmise 
eesmärk on tagada looduspargis, mis on ühtlasi 
Natura 2000 võrgustiku loodus- ja linnuala, esi-
nevate kaitsealuste liikide piisav kaitse ning viia 
kaitsekord kooskõlla kehtiva õigusega. Otepää 
looduspark tähendab tänaseks eestlaste jaoks 
juba traditsiooni ja elukeskkonna head kvaliteeti, 
mistõttu on oluline kaitsta sealseid väärtuseid ning 
samas soodustada külastajate ja elanike rahulolu 
looduspargi pakutavast.

Kuna kehtiv kaitsekord ei taga alal inventeeri-
tud väärtuslikele liikidele ja kooslustele piisavat 
kaitset, moodustatakse kaitse-eeskirja eelnõuga 
uusi sihtkaitsevööndeid metsaelupaikade kait-
seks, mis puudutavad valdavalt riigimaid. Kaitse-
korda ei muudeta mitte ainult rangemaks, vaid 
teatud piiranguid ka leevendatakse, kuna need 

on ebaproportsionaalselt ranged ning vajavad aja-
kohastamist. Näiteks on kaitse-eeskirja eelnõuga 
lubatud veekogudel mootorpaadiga sõitmine. Pii-
rimuudatuse tõttu arvatakse kaitsealast välja üle 
300 hektari looduskaitseliselt vähemväärtuslikke 
alasid Otepää linna ümbruses ja Puka vallas ning 
seda praktiliselt kogu ulatuses eramaadel. Mõned 
sihtkaitsevööndid likvideeritakse või muudetakse 
nende piire, kus ei ole range režiimi kehtestamine 
enam otstarbekas. Näiteks arvatakse sihtkaitse-
vöönditest välja populaarne suvituskoht Pühajärv. 
Lisaks muutub senisest lihtsamaks kogu kaitseala 
õuealal ja olemasoleval hoonestusalal väikeehitise 
püstitamine. Metsamajandamise osas on oluliseks 
leevenduseks lageraie lubamine piiranguvööndis 
langi suurusega 1,2 hektarit, samuti tehakse erisu-
sed raietele hall-lepikutes ja monokultuur-kuusi-
kutes.

Keskkonnaamet saatis teated kaitse-eeskirja 
eelnõu avalikustamise kohta kaitsealal paikneva 
2426 kinnisasja 1691 eraomanikule, lisaks asjas-
sepuutuvatele riigiasutustele ning kohalikele 
omavalitsustele. Eeskirjaga seotud materjalidega 
said huvitatud isikud tutvuda 8. detsembrist 2014 
kuni 15. jaanuarini 2015 ning peale seda on olnud 
ajakohastatud ja täiendatud dokumendid avali-
kult kättesaadavad Keskkonnaameti kodulehel. 
Lisaks korraldati eelnõu arutamiseks kaks avalik-
ku arutelu 18. veebruaril ja 3. detsembril 2015.

Talvine autospordi nädalalõpp Otepääl

Kokku laekus Keskkonnaametile kaitse-eeskir-
ja eelnõu kohta 92 pöördumist 139 ettepanekuga, 
millest arvestati 65 ettepanekuga. Ettepaneku-
te raames soovitati läbi viia sotsiaalmajanduslik 
analüüs, samuti sooviti määrata sihtkaitsevööndis 
asuvaid kinnistuid piiranguvööndisse, aga paluti 
ka kinnistute välja arvamist Otepää looduspar-
gist. Lisaks esitati mitmel korral ettepanek, et 
maaomanikul võiks olla lubatud oma kinnistu 
piires sõita ka väljaspool teid maastikusõidukiga. 
Kodanikud avaldasid arvamust, et dokumentides 
olevad mõisted võiksid olla arusaadavamalt lahti 
seletatud ning kaitse-eeskiri üheselt mõistetavam. 
Vastavalt laekunud märkustele oleme pidevalt 
eelnõud täiendanud ja võimaluste piires ettepa-
nekutega arvestanud. Oleme tänulikud kõigile, 
kes hoolivad Otepää looduspargi käekäigust 
ning on esitanud meile omapoolseid parandu-
settepanekuid. Loodusväärtuste püsiv ja toimiv 
kaitse saabki olla võimalik vaid tänu heale koos-
tööle maaomanike ja huvigruppidega, et kõik 
osapooled mõistaksid ühiselt, mille poole me 
püüdleme.

Tänaseks on esitatud ka õiguskantsleri ja rii-
gikogu keskkonnakomisjoni seisukohad, mida 
Otepää Vallavalitsuse moodustatud ajutine eriko-
misjon neilt küsis seoses kaitse-eeskirja muutmise-
ga. Erikomisjon heitis ette kohalike elanike vähest 
kaasamist menetlusprotsessi ning  piirkonna sotsi-
aalmajandusliku mõjuanalüüsi puudumist. Õigus-

TEADAANNE REISIHUVILISTELE,
kes on harjunud Otepää naisseltsi toreda reisiseltskonnaga 

Riita korraldamisel reisimas käima, 
aga teretulnud on ka kõik uued huvilised.

Kutsume teid saabuva suve meeleolukatele reisidele

*PALANGASSE 8.-10. juulil 2016   Hind 190 EUR  

(tore nädalalõpp Leedu uhkeimas kuurordis väljasõiduga Klaipedasse ja Nidasse, delfi-
naarium, merevaigumuuseum, hiiglaslikud liivaluited, rannapromenaad jm lõbustused).

*UNGARISSE 24.-31. juulil 2016   Hind 420 EUR 

(soolakaevandus, termaalbasseinid, puhkus Balatoni ääres piduliku õhtusöögi-
ga maa uhkeimas veinikeldris, ehtsa Ungaris elava eestlase kodukülastus jpm).

Küsi lisainfot ja täpset programmi 
Marika Paavo 55684893 marika.paavo@mail.ee 

kantsleri hinnangul ei ole Otepää looduspargi kait-
se-eeskirja muutmise menetluses rikutud Otepää 
valla ega moodustatud komisjoni õigusi. Parlamen-
di keskkonnakomisjon leidis samuti, et kaitse-ees-
kirja määruse jõustumisega kaasnev mõju ja kulude 
hinnang vastab Justiitsministeeriumi välja töötatud 
metoodikale ning annab ülevaate konkreetsete 
muudatustega kaasnevatest mõjudest ja kohustus-
test riigile. Lisaks tõi keskkonnakomisjon välja, et 
kodanike kaasamist on antud juhtumi puhul tehtud 
oluliselt intensiivsemalt, kui looduskaitseseadus 
seda ette näeb. 

Arvestades nii detsembrikuisel avalikul arutelu tõs-
tatatud küsimusi kui ka õiguskantsleri ja keskkon-
nakomisjoni seisukohti, täpsustab Keskkonnaamet 
veel kord metsandust ja ürituste korraldamist puu-
dutavaid küsimusi ning saadab materjalid Keskkon-
naministeeriumile läbivaatamiseks. Seejärel saade-
takse eelnõu ministeeriumite vahelisele kooskõlas-
tamisele ning lõpliku otsuse teeb Vabariigi Valitsus.

Otepää looduspargi kaitse-eeskirja eelnõu materja-
lidega on jätkuvalt võimalik tutvuda  Keskkonnaa-
meti kodulehel aadressil http://keskkonnaamet.ee/
uudised-ja-artiklid/otepaa-looduspargi/. 

eleri laidMa, keskkonnaameti looduskaitse 
juhtivspetsialist

loodusturism.ee matkakorraldus ja Otepää vald kutsuvad: 

Esmakordselt Eestis ja Talvepealinnas Otepääl toimub 13. veebruaril “I Pühajärve matkamaraton 
tõukekelkudel”.

Võistlus toimub Pühajärve jääle rajatud 10km pikkusel uisu- ja tõukekelgurajal. Start ja finiš on 
Pühajärve rannas.

Distantsid: 10 ja 20 km.

Starti võib tulla oma soome kelguga või tõukekelguga. Kellel isiklik kelk puudub, saab selle kohapeal 
laenutada Loodusturism.ee matkakorralduselt.

ajakava:

11.00 Pühajärve 20km tõukekelguraja ühisstart täiskasvanutele ja alates 17. a.
13.00 Pühajärve 10km tõukekelguraja ühisstart täiskasvanutele ja koolinoortele vanuses 10-16.a.

Osalustasu eelregistreerimisel isikliku tõukekelguga on 5 eurot, kohapeal 10 eurot.
Osalustasu eelregistreerimisel koos tõukekelgu laenutamisega on 10 eurot, kohapeal 15 eurot.
Lisainfo ja registreerumine Loodusturism.ee kodulehel: http://www.loodusturism.ee/i-puha-

jarve-matkamaraton-toukekelkudel-13-02-2016 FB event aadressil: https://www.facebook.com/
events/207308292950055/

iMre arro

13. veebruaril toimub Talvepealinnas 
Otepääl I Pühajärve matkamaraton 
tõukekelkudel
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Vally lastega teatab sügava
kurbusega kalli abikaasa, isa, 

vanaisa 

RAIVO RUUKEL´i
(18.02.1942 - 17.01.2016)

lahkumisest.

Kuldsete kätega töömeest ja 
abivalmis naabrit

HENNO VESKIT
mälestavad perekonnad: Puri, 

Kaljuvald, Sepelkov, Kikas.

Jagame Tiiu ja laste leina.

RAIVO RUUKEL

Mälestame endist 
Rõngu Keskkooli direktorit ja 

avaldame kaastunnet omastele.

Rõngu Vallavolikogu
Rõngu Vallavalitsus

Ei viibet, ei naasmise lubadust...
Lihtsalt aeg oli minna...

Mälestame rõõmsameelset ja 
sõbralikku naabrimeest

HENNO VESKIT

Jagame abikaasa ja laste leina.

Alli ja Marika perega

Südamlik kaastunne omastele 
kalli abikaasa, isa, vanaisa, äia ja 

venna

HENNO VESKI
kaotuse puhul.

Linda, Helju, Evi, Ellen, Elmu, 
Peeter

Meie sügav kaastunne Kadri ja 
Mareki perele kalli poja ja venna 

MARIO
kaotuse puhul.

Palupera vallavalitsus 
ja -volikogu.

Elu on tundmatu tee,
keegi ei tea,kuidas lõpeb see...

Südamlik kaastunne Tiiule laste-
ga kalli abikaasa, isa ja vanaisa

ENN VESKI
kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Otepää 
Kaubamajast ja kaubakeskusest.

Sa olid siin just praegu, 
Su mõtted, unistused, sammud.

Kõik on veel siin, 
kuid ise Sa ei tule enam iial...

Mälestame kallist tädimeest

HENNO VESKI`T

Mailis ja Jaanus, Janel 
peredega.

Kallis Pille-Riin!
Tunneme Sulle ja Su perele 

südamest kaasa kalli 

MARIO MERILO
lahkumise puhul.

Otepää Gümnaasiumi 9.b ja 
klassijuhataja Marika

Valge päeva on varjanud 
mure kivine sein.

Tõde valus uskuda, 
raske kaotuse lein.

Avaldame kaastunne Vallile ja 
Janile peredega kalli abikaasa, 

isa, vanaisa ja äia

RAIVO RUUKELI
kaotuse puhul

Vana-Otepää JS

KU U LU T U S E D
Soodne ja kiire arvutihooldus ja 
kodulehtede valmistamine.
Kontakttelefon: 58 043 046

Müüa kuivad pakitud pliidipuud 
ja kütteklotsid. Vedu tasuta. Tel 
5056107

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Ostan vanaaegseid pressitud 
kirjadega õllepudeleid: A LE 
COQ, LIVONIA jne. 5 – 30 e/TK. 
Tel. 53 958 295.

HENNO VESKI 
06.03.1943 - 20.01.2016

RAIVO RUUKEL 
18.02.1942 - 18.01.2016

MARIO MERILO 
12.02.1991 - 08.01.2016.

ELVIIRA TIPKA 
29.04.1935 - 13.01.2016

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

Armast

HENNO VESKIT

mälestavad ja tunnevad kaasa 
lähedastele klassikaaslased ja 

klassijuhataja Otepää KK 
35. lennust.

Avaldame kaastunnet 
Piret Võssole perega kalli

EMA 

kaotuse puhul.

Otepää Vineeritehase II vahetus

Avaldame kaastunnet Kirli 
Keemule ja tema perele

kalli

HELE MALL REIMAA
kaotuse puhul.

Otepää lasteaia Võrukaela maja 
kollektiiv

Avaldame sügavat kaastunnet 
Vallyle perega kalli 

AbIKAASA, isa ja vanaisa

surma puhul.

Riina ja Ülle

Mälestame kauaaegset koolijuhti 

RAIVO RUUKELIT

ja avaldame kaastunnet 
omastele.

Audentese SG Otepää kollektiiv

Südamlik kaastunne abikaasale, 
Janile, Liisale ja tema 

lähedastele kalli

RAIVO RUUKEL
kaotuse puhul.

Heino ja Kaido

Südamlik kaastunne Janile 
perega ja kõigile lähedastele 

kalli isa ja vanaisa

RAIVO RUUKELI
kaotuse puhul.

Perekond Kressel

Hõbevalge on lahkuja vari.
/D.Kareva/

Sügav kaastunne Jani ja Liisa 
perele kalli isa, äia ja vanaisa

RAIVO RUUKELI

kaotuse puhul.

Andrus, Heleena ja Maiken.

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

Siiras kaastunne Janile perega

kalli isa, vanaisa ja äia

RAIVO RUUKELI
kaotuse puhul.

Heidi, Rein, Marika, Peeter

Helid alati on elus
lohutamas loojanguid...

RAIVO RUUKEL

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet lähedastele.

TSIKi-aegsed kasvatajad Laine 
K., Laine T., Maie ja Marju, Hele.

Elu on laul ja habras ta viis.
Heliseb hetke... ja katkeb siis.

Südamlik kaastunne Vallile ja 
Raitile ning lähedastele kalli 
abikaasa, isa, poja ja vanaisa

RAIVO RUUKELI
kaotuse puhul.

Perekond Mitt

Jäävad mälestusi hoidma 
mõttepärjad ja must mullamaa, 

mida kohevaks kündma 
tagasi tulla ei saa.

HENNO VESKI
06.03.1943 - 20.01.2016

Mälestame kallist õemeest, 
kaastunne lähedastele.

Evi ja Mall peredega

Südamlik kaastunne Kadrile
perega kalli poja ja venna 

MARIO MERILO

kaotuse puhul.

Endised töökaaslased Rejlersist.

MARIA LAAVING
 

8.08.1927 - 1.02.2001

15. surma-aastal mälestab tütar Laine poegade 
peredega

Jeesus ütles: "Mina olen ülestõusmine ja elu. 
Kes minusse usub, see elab (igavesti), ehk ta küll sureb" 

Joh 11:25

Elus palju suutsid anda,
suutsid valu, muret kanda.

Kuni viimaks rahuranda
elulained heitsid Sind.

Südamlik kaastunne Tiiule 
lastega kalli

ENN VESKI
kaotuse puhul.

Elvi, Mare

Avaneb valguse värav,
viib taevasse sätendav sild.

Vikerkaar, helge ja särav,
Su hingest saab tähekild.

HENNO VESKI

Südamlik kaastunne Tiiule, 
Marjele ja Aivole peredega.

Mati, Marju, Endla ja Ants.

Mälestus inimesest kestab kauem
kui tema elu...

Südamlik kaastunne Tiiule 
lastega abikaasa, isa ja vanaisa

HENNO VESKI

kaotuse puhul.

Valve ja Jüri

On ääretult valus, 
aeg seda ei muuda,

tagasi tulla ka enam ei suuda.

Südamlik kaastunne Tiiule 
lastega kalli abikaasa

HENNO VESKI
06.03.1943 - 20.01.2016

kaotuse puhul.
Endised töökaaslased Otepää 

Tarbijate Kooperatiivi päevilt ja 
Lea lastega.

Siiras kaastunne Janile perega 
ja lähedastele kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa

RAIVO RUUKELI
kaotuse puhul.

Veiko ja Heido perega

Mõnikord seisatub hetk,
kuhu sõnad ei mahu...

Mälestame sõbralikku 
naabrimeest

RAIVO RUUKELIT

Südamlik kaastunne omastele.

Reinlo ja Pallase pered

Südamlik kaastunne Külli Hiirele  
ja tema lähedastele

HENNO VESKI

kaotuse puhul.

Otepää lasteaia Pähklikese maja 
kollektiiv

Emake hea, täna sul 
silitame pead helluse 

ja hoole eest.
Õnne kogu südamest!

AINO 
VISNAPUUD

õnnitlevad tütred 
Enel ja Marju 

peredega.

95

Töökas ja sõbralik  oli Su hing
puhkama kutsuti Sind.

Südamlik kaastunne Tiiule, 
Marjele ja Aivole abikaasa ja isa

HENNO VESKI

kaotuse puhul.

Kaja ja Karl

Mälestame head sugulast 

HENNO VESKIT

Sügav kaastunne lähedastele.

Endrik ja Andres Kukk 
peredega

Südamlik kaastunne Janile 
kalli isa

RAIVO RUUKELI

kaotuse puhul.

Urmas perega

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Palveränduri 
kasutatud 

kaupade pood 
(Pärna 15) 

avatud alates 
14. jaanuarist
N, R 14-18.00, 
L 10-13.00.

AS Lõuna-Eesti Hooldekeskus 
otsib 

puhkusteperioodiks 

hooldustöötajat 
Hellenurme hooldekodusse. 

Kontakt: 53401504 
Soja Sipelgas, 

e-post info@hooldekodu.ee

- ostame metsamaterjali, kasvavat 
        metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.

Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
 tel. +3725050375, 

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ
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6. veebruaril toimub VII Euroopa Saunamaraton Otepääl. 
Nagu traditsiooniks saanud, valivad saunalised ka sellel aastal 
lemmiksauna. Rahva lemmiksaunale paneb OÜ Skamet 
välja auhinnaks suitsuahju, Otepää valla poolt on parimatele 
saunadele küttepuud – I koht 5 , II koht 3 ja III koht 2 ruumi.

Saunamaratoni peakorraldaja Sirje Ginter ütles, et eelne-
vatel aastatel on saunalised oma lemmiksaunaks valinud juba 
legendaarseks muutunud Sokka suitsusauna, eelmisel aastal 
pälvis esikoha Mr. Jakobi saun. 

Järjekorras juba seitsmenda Euroopa Saunamaratoni 
start on 6. veebruaril kell 12.00 Kääriku Spordikeskuses. 
Samas toimub ka kokkuvõtete tegemine ja autasustami-
ne, kell 19.00 on Saunamaratoni afterparty, kus tantsuks 
mängib ansambel Regatt. Saunalistele on pidu tasuta, teis-
tele külalistele pääse 5 eurot. 

Saunamaratoni peaauhinnaks enim saunu ja kohti 
lühema ajaga läbinud võistkonnale on OÜ Lemmik Mehe 
poolt kümblustünn, ainult naistest koosnevale võistkonna-
le Lemmik Mees OÜ-lt 
kaheksa pesupali. 

Lisaks on hulgaliselt 
muid auhindu Kakulaa-
ne turismitalult, Sangaste 
lossilt, Karupesa hotellilt, 
Towelfy OÜ-lt, Baltimaa-
de suurima retromuusika 
festivali Retrobest piletid 
Monster Music OÜ-lt, 
villa Esthouselt, OÜ-lt 

Rendi mind peotünn, Kunsti-
mäe eriauhind parimale välis-
võistkonnale, jne.

Euroopa Saunamaratonil 
osalev võistkond on 4-liikme-
line. Võistkond saab stardi-
paigas saunade orienteerumis-
kaardi ja saunakaardi, kuhu 

tuleb saada saunaomanike kinnitused saunaskäigu kohta. 
Enim saunu lühima ajaga läbinud võistkond on võitja. 

Sooduspakkumised kaugemalt tulijatele sau-
namaratoni majutuseks:

Karupesa hotell 
-kahekohaline tuba kahe eraldi voodiga või laia voodiga 70 

eur öö
-kolmekohaline tuba kolme eraldi voodiga 85 eur tuba öö
Lisavoodi hind täiskasvanule on 20 eur öö.
Teisel ööl saame pakkuda veel ka lisasoodustus – 15%

Rahvas valib Euroopa Saunamaratonil lemmiksauna
Hind sisaldab majutust, hommikusööki ja seni veel 

käibemaksu 9%.
Lisaks ööklubi Come Back vabapääsmed või soo-

duspääsmed või mingi muu ööklubi poolne soodus-
tus. Lisainfo: www.karupesa.ee. 

Sangaste loss 
Majutust saame pakkuda 5 ja 6. veeb 16-s hotel-

litoas/sviidis, kahekaupa majutudes kokku 32 in. 
Lisakohtadega võimalik majutada 50 in. Hinnaks 
hotellitoas 25 eur in (kahekesi toas), sviidis 35 eur/
in (kahekesi toas), lisakoht tuppa 12 eur/in. Maju-
tushinnad ei sisalda hommikusööki, mis tuleb tuba 
broneerides kliendil kokku leppida. Samuti pakume 
majutust lossi III korrusel hostelis (3-9 inimest toas) 
hinnaga 12 eur/in. 
Lisainfo: www.sangasteloss.ee 

Sokka puhkekeskus
Majutus 1 inimese kohta 15 eur
Majutus 1 inimese kohta koos hommikusöögiga 20 eur.
Toad 2-5 inimesele (Keskmine ja Suur maja). Väike maja 

(mökki tüüpi palkmaja) kuni 8 inimesele hinnaga 120 eur 
Hinnas voodipesud ja saunarätik.
Arvega maksmisel lisandub km.
Info ja broneerimine: arno@sokka.ee, tel. 506 0155,
lisainfo: www.sokka.ee. 

Sangaste Rukkimaja
Majutus kahekesi toas 20 eur inimene, üksinda toas 30 

eur inimene. Hinnad sisaldavad hommikusööki. Soodustus 
kehtib 5. ja 6. veebruaril.
Lisainfo ja broneerimine info@rukkimaja.ee, tel. 523 7637, 

lisainfo: www.rukkimaja.ee.

Fotol: 
OÜ Skamet 
suitsuahi rahva 
lemmiksaunale.

Euroopa Saunamaraton Otepääl raames viidi läbi Facebookis erikampaania, mille käigus sai osta kahese iglusaun 5000 euroga ja osaleda 
sellega Euroopa Saunamaratonil Otepääl 6. veebruaril 2016. 

Iglusauna omahind on 6000 eurot, Creative Woodworks OÜ pani selle müüki 5000 euroga, ostja sai sauna sise- ning välisviimistluse tellida 
vastavalt oma maitsele. 

Tänaseks päevaks on iglusaun endale ostja saanud. Sauna uus peremees toob sauna Otepääle ning see osaleb ka Saunamaratonil. 

Saunamaratonile tuleb iglusaun


