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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Euroopa Saunamaratonil võeti 
saunatamises üksteiselt mõõtu

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

6. veebruaril toimunud VII Euroopa 
Saunamaratonil Otepääl osales 217 
võistkonda, nende hulgas 12 rahvusva-
helist võistkonda. Kokku käis Otepääl 
ligikaudu 900 saunalist. Kiireim võis-
tkond finišeeris 2 tunni ja 55 minutiga. 

Saunamaratonil tuli 4-liikmelistel 
võistkondadel läbida 21 erinevat sau-
nakohta, jääauke või kümblustünni ja 
teisi atraktsioone, nagu näiteks kiles-
aunad, kaljatünnid, tantsusaunad, jne. 
Euroopa Saunamaratonil osales tänavu 
välisvõistlejaid Kreekast, Leedust, 
Lätist, Venemaalt, Prantsusmaalt, Sak-
samaalt, Inglismaalt, sh ka Briti suur-
saadik Chris Holtby oma meeskonna-
ga. 

Esikoha sai võistkond „Here4Beer“ 
ajaga 2,55, teist kohta jagasid „Jõhvi 
Motoklubi“ ja „Süüru“ ajaga 3,07, kol-
manda koha sai võistkond „Lusikas“ 
ajaga 3,10. 

Naiste võistkondadest olid parimad 
„Saunamarid ja Lemps“ ajaga 
3,11, teine „Hüpertermia“ ajaga 
3,35. Kolmas koht läks jagamisele: 
„AA-Ausad Asjaarmastajad“ ja „Õnne 
Selts“ ajaga 3,42. 

Esikoha omanikud said OÜ Lemmik 
Mees kümblustünni, naiste parimad 
aga OÜ Lemmik Mees pesupalid. 
Lisaks oli hulgaliselt muid auhindu eri-
nevatelt saunadelt. 

Saunamaratoonlased valisid ka sellel 
aastal oma lemmiksauna. Lemmiksaun 
sai suitsuahju OÜ-lt Skamet. Lemmik-
sauna tiitli said – I koht – Sokka Puhke-
keskus, II koht – Kakulaane Puhkema-
ja, III koht – Nõiariik. 

Rahva lemmiksaunadele pani auhin-
naks küttepuud välja Otepää vald. Kõik 
osalenud saunad said mälestuseks Sau-
namaratoni seinaplaadid. 

Saunamaratoni korraldas Otepää 
Kultuurikeskus ja Otepää Vallavalitsus 
koostöös Otepää piirkonna saunaoma-
nike ja paljude vabatahtlike abistaja-
tega. Toetasid Otepää vald, Kääriku 
Spordi- ja Puhkekeskus ning kõik osa-
lenud saunad.

Kõiki tulemusi saab vaadata Otepää 
valla kodulehel www.otepaa.ee. 

Monika otrokova

7.-8. klassid 
3. koht Kerstin Ojavee - Otepää gümnaasiumi 
8. klassist, õpetaja Tiia Lehismets 

9.-10. klassid
1. koht Grete Kõks - Puka keskkooli 9. klassist, 
õpetaja Tiiu Venski  

11.-12.  klassid
1. koht Margit Saal - Otepää gümnaasiumi 
12.klassist, õpetaja Marika Paavo 
2. koht Helen Tiisler - Otepää gümnaasiumi 
11. klassist, õpetaja Marika Paavo 
3. koht Marje Jõearu - Otepää gümnaasiumi 
12. klassist, õpetaja Marika Paavo.

Emakeeleolümpiaadi 
Valgamaa piirkonnavoor

meie piirkonna parimad:

Tänavusel Euroopa Saunamaratonil oli veerand saunadest 
leidnud endale koha Otepää Keskväljakul. 

Eestile osutatud teenete eest 
saavad riikliku autasu kaks Valga-
maaga seotud inimest. 

Maavanem kirjutas esitatud 
taotluses, et Ando Jukk (pildil) 
on UPM Kymmene Otepää AS 
tegevjuht ja ettevõte on Valgamaa 
suurim tööandja. 

Samuti on tegemist ettevõttega, 
kes annab tööd ca 200 inimesele 
Lõuna-Eestis. Ettevõtte juhiks on 
noor ja innovaatilise mõtlemisega 
Ando Jukk. 

Tema eestvedamisel on ettevõ-
te üha rohkem arenenud ja saanud juurde 
tuntust nii üle-eestiliselt kui ka välismaal. 
2015. aastal sai ettevõte  EASi aasta piirkon-
na ettevõtteks. 

Samuti on Ando Jukk palju aastaid 
aidanud kujundada Eesti Metsa- ja Puidu-
tööstuse Liidu juhatuses kogu puidutööstuse 
tänast rolli. 

Juhtrolli puhul peab ta oluliseks kahte 
omadust: usku sellesse, mida teed ja valmis-
olekut pidevalt muuta ning arendada ettevõ-
tet. 

Ettevõtte käive jäi 33 miljoni ja kasum 7 
miljoni euro kanti. Kuna enamik klientidest 
asub väljaspool Eestit, tähendab see kümnete 
miljonite eurode suurust eksporti. 
 

Valgetähe V klassi teenetemärgi saab Urve 

Laidvee, kes oli pikaajaline  Valgamaa vete-
rinaarkeskuse juhataja. 

Urve Laidvee oli läbi aastate noorte vete-
rinaaride eeskuju ja õpetaja. Ligi 30 aastat 
edendas ja arendas ta nii Valgamaa veteri-
naar- ja toidujärelevalvet, kui ka kohalikku 
ärksat vaimu. 

Eelmisel aastal tunnustas Laidvee tegevust 
ka tollane põllumajandusminister Helir-Val-
dur Seeder, kes andis talle ministeeriumi 
hõbedase märgi. 

Hõbedane teenetemärk antakse eduka 
tegutsemise eest põllumajanduse, toidutöös-
tuse, maaelu või maaettevõtluse edendami-
sel. 

 tekst ja foto:
valga Maavalitsuse avalike suhete juht 

kaja Mõts

Valgetähe IV klassi teenetemärgi 
saab ettevõtluse edendaja 
Ando Jukk
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 8. märtsil.

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

Otepää 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 Vallavalitsuses

01.02.2016
n	 Määrati Mägestiku külas asuva Varjumetsa katastriüksuse (kin-

nistu registriosa nr 1727040, katastritunnus 63601:001:0637, pindala 2,0 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Hobukaku katastriüksuse (kinnis-

tu registriosa nr 2285040, katastritunnus 63601:001:0637, pindala 3,1968 

ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride muutmise tulemusena moo-

dustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadressid ja sihtotstarbed 

vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele järgmiselt: katastriüksu-

se (pindala 20018 m²) kohanimi Varjumetsa, koha-aadress Varjumetsa, 

Mägestiku küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M); katastriüksu-

se (pindala 31999 m²) kohanimi Hobukaku, koha-aadress Hobukaku, 

Mägestiku küla, sihtotstarve – maatulundusmaa (011;M).
n	 Väljastati Indrek Olkonenile projekteerimistingimused Otepää 

külas Kaunissaare maaüksusel suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Ott Vatterile projekteerimistingimused Pilkuse külas Jusa 

maaüksusel puhkemaja ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati MP VARA OÜ-le projekteerimistingimused Vana-Otepää 

külas Veinimäe maaüksusel elamu ja abihoone ehitusprojekti koostami-

seks.
n	 Väljastati sihtasutusele Tartu Sport ehitusluba Pilkuse külas Veski 

spordibaas maaüksusel ehitise (disc-golfi park) püstitamiseks.
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa ühele isikule summas 384 eurot.
n	 Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras (registrikood 80016512, 

aadress J. Käisi tn 11, Põlva linn) projektlaagri tegevusluba noororien-

teerujate kevadlaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress 

Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 20. – 25. märts 2016. a.
n	 Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras (registrikood 80016512, 

aadress J. Käisi tn 11, Põlva linn) projektlaagri tegevusluba noororien-

teerujate sügislaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress 

Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 18. – 23. oktoober 2016. a.
n	 Anti Orienteerumisklubile Põlva Kobras (registrikood 80016512, 

aadress J. Käisi tn 11, Põlva linn) projektlaagri tegevusluba noororien-

teerujate talvelaagri pidamiseks Pühajärve Põhikooli ruumides (aadress 

Sihva küla, Otepää vald) ajavahemikul 26. – 31. detsember 2016. a.
n	 Määrati spordiürituste toetus alljärgnevalt: 1.1 Klubi Tartu 

Maraton – rahvaspordiürituste sari Tartu Maratoni Kuubik 2016 – 3000 

eurot; 1.2 EESTI SUUSALIIT – talialade Põhjamaade noorte meistri-

võistlused ja murdmaasuusatamise Skandinaavia karikavõistluste finaa-

letapp – 3000 eurot; 1.3 Jalgpalliklubi FC Otepää – saalijalgpalli minitur-

niir FC Otepää ja sõbrad – 320 eurot.
n	 Eraldati Otepää valla 2016. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud 

arendusprojektid” mittetulundusühingule Nuustaku 100 eurot naisrah-

vatantsurühmale tanude soetamise toetamiseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2016. aasta eelarve realt “Üldmajanduslikud 

arendusprojektid” MTÜ-le KAPPERMÄE SELTS 500 eurot kogumiku 

„Imeline Ilmjärve“ trükiks ettevalmistamise toetamiseks.

08.02.2016
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuuriühingute-

le: mittetulundusühing Nuustaku ajavahemikul veebruar - juuni 2016. 

a eakate lauluklubi kokkutulekute korraldamiseks 150 eurot; OTEPÄÄ 

NAISSELTS 8. mail 2016. a toimuva ürituse „Emadepäev“ korraldami-

seks 180 eurot; mittetulundusühing Otepää Pensionäride Ühendus 19. 

veebruaril 2016. a toimuva ürituse „Ansambli Laururõõm 15. aastapäeva 

tähistamine“ korraldamiseks 50 eurot.
n	 Võeti vastu Pühajärve külas asuva Salu kinnistu detailplaneering.
n	 Anti Kaarnaoru OÜ-le (registrikood 12235122, asukoht Kaar-

naoru, Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveoluba taksoveo korralda-

miseks Otepää vallas.
n	 Anti Kaarnaoru OÜ-le (registrikood 12235122, asukoht Kaar-

naoru, Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki 

Skoda Superb (riiklik registreerimismärk 602BNP) kasutamiseks takso-

veol.
n	 Anti Kaarnaoru OÜ-le (registrikood 12235122, asukoht Kaar-

naoru, Vana-Otepää küla, Otepää vald) taksoveo sõidukikaart sõiduki 

Volkswagen Passat Variant (riiklik registreerimismärk 035TKK) kasuta-

miseks taksoveol.
n	 Määrati ühele isikule matusetoetus summas 128 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kuuele isikule kogusummas 292 

eurot.
n	 Valiti AS-i Otepää Veevärk 2015. a majandusaasta aruande auditee-

rijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2016. aasta hankeplaan.

AMETLIK INFO

detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek

Otepää Vallavalitsus võttis 8. veebruaril 2016. a korraldusega nr 2-4-41 vastu ja suunas avalikule väljapanekule 
Pühajärve külas asuva Salu kinnistu (katastritunnus 63601:002:0161) detailplaneeringu. Planeeringuala hõlmas 
algatamisel Salu katastriüksusest (katastritunnus 63601:002:0161, pindala 10,3 ha, maakasutuse sihtotstarve 
maatulundusmaa M 100%) ca 1,6 ha suurust ala. Planeeringu koostamise käigus on muutunud detailplanee-
ringuga hõlmatud ala pindala, kuna planeeringuala vähendati Silla kinnistu poolsest küljest ning Salu kinnistu 
olemasolevate hoonete teenindamiseks on kavas moodustada eraldi krunt. Käesolevaks ajaks on planeeringuala 
pindala ca 2,6 ha. POS 1 – POS 4 krundi ehitusõiguseks on määratud: üksikelamumaa (EP 100%), hoonete 
suurim lubatud arv krundil on 1 elamu ja 3 abihoonet. Hoonete lubatud suurim ehitusalune pindala on 300 m². 
Hoonete suurim lubatud kõrgus on elamul 8 m ja abihoonetel 6 m ja katusekalle 30-45°. Maksimaalne korru-
selisus elamul on 2, abihoonetel 1. Parkimine lahendatakse omal krundil. POS 5 säilib olemasolev ehitusõigus. 
Allesjäävale Salu katastriüksusele ei määrata ehitusõigust ja sihtostarve (100 % põllumajandusmaa) ei muutu. 

Otepää valla üldplaneeringu (p 2.2.1) alusel on ala määratud võimalikuks ridaküla alaks, kus on vajalik koos-
tada detailplaneering. Lubatud on elamuaseme koha rajamine põhimõttel, kus õued enamasti tihedalt üksteise 
kõrval. Täiendavate eluasemekohtade rajamisel järgitakse konkreetse ridaküla iseloomu. Detailplaneeringuga 
kavandatav on kooskõlas üldplaneeringuga.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Põllumajandusamet, Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon, 
Maanteeameti Lõuna regioon ja Päästeameti Lõuna Päästekeskus. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 24. veebruar 2016 - 09. märts 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 Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 
67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 09. märts 2016. a.

DETAILPLANEERINGUD

Otepää Laululaps 
2016
Otepää Kultuurikeskus pidas nõu Otepää 
muusikaõpetajatega ja ühiselt otsustati kor-
raldada laulukonkurss kahes osas.

Otepää Laululaps 2016 esimene kontsert 
toimub 17. märtsil 2016 kell 10.00 lasteaias 
Pähklike.

Laulukonkursil saavad osaleda kõik Otepää 
linna ja valla eelkooliealised lapsed. Osale-
missoovist palume teada anda hiljemalt 7. 
märtsiks 2016 lauluõpetaja Meeli Rammulile 
(529 5848, meeliram@gmail.com).

Otepää Laululaps 2016 teine kontsert 
toimub 18. märtsil 2016 kell 16.00 Otepää 
Gümnaasiumis. 

Laulukonkursil saavad osaleda kõik 
Otepää linna ja valla koolinoored. Osale-
missoovist palume teada anda hiljemalt 7. 
märtsiks OG huvijuht Terje Aasarohule (5781 
0081, terje@nuustaku.edu.ee).

Lapsed osalevad kuues laulurühmas:
 I vanuserühm 3-7 aastased;
 II vanuserühm      8-10 aastased;
 III vanuserühm     11-13 aastased;  
 IV vanuserühm     14-15 aastased;
 V vanuserühm     16-18 aastased;
 VI vanuserühm     19-20 aastased.

Kõigi vanuserühmade puhul arvestatakse 
lapse vanust seisuga 31. detsember 2016. a. 

Laulja saab osaleda piirkondlikul laulu-
võistlusel kas elukoha, kooli, muusikakooli 
või huvikooli asukoha põhiselt. 

Iga vanuserühma kaks parimat laululast 
saavad võimaluse osaleda lauluvõistlusel 
“VALGAMAA LAULULAPS 2016”, mis toi-
mub toimub laupäeval 9. aprillil 2016.a. kell 
13.00 Tõrva Kirik – Kammersaalis.

Nii piirkondliku kui ka Valgamaa Laululap-
se juhend on Otepää valla kodulehel.

SÜNNID
Märt Ladva                   31. detsembril

Pilkuse lahtised karikavõistlused talvises 
kalapüügis toimuvad 27. veebruaril Pilkuse 
järvel.

NB! Üritus toimub sobivate ilmastukuolude 
korral! Jälgige reklaami!

Täiendav info: Marika Ein, Pilkuse kalapüü-
gi korraldaja. Tel. 5554 4371, e-post: marika.
ein@gmail.com.

Pilkuse kalapüügi-
võistlus 27. veebruaril

Alates 1. veebruarist on tööl sotsiaalteenistuse juhataja Angelika Armolik. 
Angelika Armolik on 2010. aastal lõpetanud Tartu 

Ülikooli magistrikraadiga sotsiaaltöö erialal ja 2003. 
aastal Tartu Ülikooli bakalaureusekraadiga teoloogia 
erialal. Ta on varem töötanud SA Tartu Vaimse Tervise 
Hooldekeskuses eakate hooldusosakonna juhatajana. 

„Olen töötanud väga kitsal sotsiaaltöö erialal – psüü-
hikahäiretega inimeste hoolekanne, juba 11 aastat. Soo-
visin teha sotsiaaltööd laiemas valdkonnas, seepärast 
kandideerisingi Otepää vallavalitsusse tööle,“ selgitas 
Angelika Armolik. „Sotsiaalteenistuse juhatajana töö-
tamine pakub kindlasti uusi kogemusi ja väljakutseid.“ 

Sotsiaalteenistuse juhataja ametikoha põhieesmärk 
on sotsiaalhoolekandealase töö juhtimine ja korralda-
mine ning valla elanikele teenuste osutamine ja oma 
valdkonna küsimuste häireteta töö tagamine.

Angelika Armoliku kontaktid: tel. 766 4825; 5302 
3032, e-post: Angelika.Armolik@otepaa.ee. 

Vastuvõtuajad: E: 9.00-12.00; 14.00-17.30, K: 10.00-12.00.

Otepää vallavalitsuses on tööl uus 
sotsiaalteenistuse juhataja

Otepää lasteaia Võrukaela maja tähistas 25. aastapäeva
2. veebruaril tähistas Otepää lasteaia Võru-

kaela maja oma 25. tegutsemistähtpäeva. 
Sünnipäevalistele esinesid Võrukaela prae-

gused ja endised kasvandikud ja õpetajad. 
Oma õnnitlused edastasid koostööpartnerid 
ning endised töötajad.

Otepää vallavalitsuse haridus-, kultuuri- ja 
spordinõunik Janika Laur tunnustas vallava-
litsuse tänukirjaga Võrukaela maja pikaajalist 
õpetajat Pilvi Saart (pildil) ja soovis Otepää 
Lasteaia direktorile Marju Ilistomile jõudu ja 
jaksu ka edaspidiseks. 

Võrukaela külalistele esinesid endised 
Võrukaela kasvandikud Eliise Peerna ja Mark 
Ragnar Pikk ning Laur Jaanus, luuletust 
lugesid praegused kasvandikud Marion Must 
ja Adele Voolaid. Ette astusid ka õpetajad Liisi 
Kört ja Maarja Raud. Sõna võttis ka Otepää 
lasteaia õppealajuhataja Merike Ennok. 

“Tänan väga kogu Võrukaela kollektiivi 
toreda peo eest ja panuse eest lasteaia töösse,” 
sõnas Marju Ilistom. “Olin meeldivalt üllatu-
nud, et Võrukaela sünnipäevale nii palju toeta-
jaid ja sõpru kogunes.” 

Võrukaela maja tänab oma häid abilisi, kes 
aitasid sünnipäeva läbi viia: Karni-Voor OÜ, 

AS Parmet, Oteks AS, P. Dussmann Eesti OÜ, 
Saku Õlletehas ja UPM-Kymmene Otepää AS.

Võrukaela ajaloost: 
Põhimääruse järgi alustas lasteaed tööd 1. 
veebruaril 1991. a. Lapsed tulid majja esmas-
päeval, 4. veebruaril. Avati kaks rühma umbes 
kahekümne lapsega.

Lasteaia esimene pidaja oli Otepää sovhoos. 
3. märtsil 1993. a nimetati lasteaed Võrukae-
laks ja pidajaks oli Pühajärve Vallavalitsus. 
Alates 2004. a on lasteaia pidaja Otepää Val-

lavalitsus. 
Lasteaed-taastusravikeskusena tegutse-

ti 1994.-2003. Lapsi on majas olnud kõige 
rohkem 1990ndate aastate keskpaiku, kui arv 
küündis 90ni. Hetkel on 55 last ja 15 töötajat, 
neist 6 õpetajat. Lasteaia ruumid ongi tegeli-
kult planeeritud 45-50 lapsele. Juhatajaid on 
läbi aegade olnud olnud neli. Esimene juha-
taja oli Marju Medar, seejärel Marju Ilistom, 
siis Peep Peterson ning hiljem Marina Mägi ja 
Marju Ilistom.

Haridus- ja Teadusministeeriumi koolituslu-
ba saadi 3. juuli 2007. 

2010. a. lõpus hindas lasteaeda haridusminis-
teeriumi nõunik, kes tõi tugevustena välja laste 
huve arvestava meeskonnatöö, oskuse pöörata 
ruumikitsikus tugevuseks läbi huvitavate tege-
vuste väljaspool maja, väga hea koostöö lapse-
vanematega ja töö poiste huvide arvestamisel. 
Märgiti ära ka originaalset muusikalist kasva-
tust ja ebatavalisi pidupäevi. 

Lasteaed Võrukael ja lasteaed Pähklike ühi-
nesid alates 1. jaanuarist 2012 üheks asutuseks 
– Otepää Lasteaiaks.  

Monika otrokova
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13. veebruaril toimuma pidanud 
I Pühajärve matkamaraton 

tõukekelkudel
on edasi lükatud 
5. märtsile 2016.

Matkamaraton lükati edasi ebasoodsate 
ilmastikuolude tõttu, 

Pühajärve jää paksus on küll piisav, kuid 
jääle pääsemine kaldalt ei ole turvaline.

Otepää Gümnaasiumis

Otepää Gümnaasiumi 
LASTEVANEMATE KOOL jätkab 

koolipäevadega.

Järgmine lastevanemate kool on juba 
18. veebruaril algusega kell 18.00.

Lastevanematele ja õpetajatele räägib seekord 
Lõuna prefektuuri politseileitnant Ottomar Virk 

kooliturvalisusest, laste radikaliseerimise varajastest 
ilmingutest.

Kohtumisel arutletakse nimetatud teemal kodu-kool-
politsei-KOV vaatevinklist.

Registreerimise tähtaeg on 15. veebruar kell 
15.00!

Registreerimine on korraldajatele oluline 
(osalejate arvust oleneb toimumiskoht ja 

ettevalmistus) ning oma osavõtust tuleb tähtajaks 
ehk 15. veebruariks teada anda tavapäraselt e-posti 

aadressil vanematekool@nuustaku.edu.ee. 
Täpsustavate küsimuste korral saab pöörduda kooli 

huvijuhi Terje Aasarohu poole ka telefonil 5781 0081.

AVATUD TUNDIDE PÄEV 
on 17. märtsil.

Infot avatud tundide päeva kohta leiad kooli 
kodulehelt ja kooli FB lehelt alates 1. märtsist!

Järgmise õppeaasta 
VASTUVÕTUINFO leiab samuti 

kooli kodulehelt 1. märtsist 2016.

19.veebruaril kell 14.00
vallamaja III korruse saalis

ansambel LAULURÕÕM
15. aastapäeva tähistamine

Külalisesinejad Sangastest, Nõunist ja 
Otepäält.

Pakume kohvi ja sünnipäevatorti.
Ootame kõiki oma sünnipäevapeole 

kaasa laulma!
Toetab Eesti Kultuurkapitali Valgamaa 

ekspertgrupp, Otepää vald.

KultuuriKalender

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

29. veebruaril  kell 13.15 Otepää Gümnaasiumis  
AMERICAN FILM SHOWCASE programmi raa-
mes filmi “Kaugel kodust” (Far from home) näi-
tamine. Kohal on filmi autor Galen Knowles ja 
USA saatkonna meediaspetsialist Mairis Tuisk. 

AMERICAN FILM SHOWCASE program on koostöö 
projekt Lõuna California Ülikooli filmikooli ja USA 
välisministeeriumi vahel, mille raames filmitegi-
jad ja filmieksperdid reisivad 40 riiki, et näidata 
erinevaid filme. Üks programmis osalejaid on ka 
USA Saatkond Tallinnas, mis võimaldab seda filmi 
Otepääl näidata. Projekt toimub aasta vältel alates 
2015. aasta augustist kuni 2016. a. augustini. KÕIK 
HUVILISED ON OODATUD!

29. veebruaril  kell 16.00 Kohvik-restoranis L.U.M.I 
näituse “National Parks” avamine. USA saatkon-
na toel valminud näitus kajastab Ameerika loodu-
se mitmekesisust Ameerika rahvusparkide poolt 
säilitatuna alates aastast 1872.

  9. märtsil  kell 18.00 Otepää Palveränduri 
kirikus naistepäeva kontsert, sarjast  „Hinge-
muusika“. Pühendatud Otepää 900 teema-aastale. 
Esinevad Maria Listra ja Johan Randvere. Pilet 5 
eurot.

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, 16. veebruaril kell 16.00 
Otepää Gümnaasiumi aulas 

Anu Kase nimeline 
ansamblimuusika päeva kontsert. 

Esinevad õpilasansamblid Tõrvast, Võrust, 
Valgast, Nõost, Otepäält ning erinevatest Tartu 

muusikakoolidest. 
Oodata on pisut üle 100 osaleja. Käesoleva aasta 

ansamblimuusika päeva juhtmõtteks on 
„Muusika on tugevaim võlukunst” (M. Manson).

Kolmapäeval, 2. märtsil kell 18.00 toimub 
Otepää Muusikakooli saalis 

kontsert, 
millel klaveri eriala õpilased esitavad C. Saint-Saënsi 

tsükli „Loomade karneval.”

SPOrdiKalender

24. veebruaril J.Hurda tn petanque-väljakul 
kell 10.00 Kaarel Tigase mälestusturniir pe-
tanques "Otepää talv", võistlevad triod.
Korraldab: Valgamaa Spordiveteranide Selts
Lisainfo: Tõnu Ainsoo tel 523 3299.

26.-28. veebruaril Tehvandi Spordikeskuses  
Põhjamaade Noorte Meistrivõistlused. 
Suusatamine, suusahüpped, kahevõistlus.

27.-28. veebruaril Otepää vallas 32. Eesti linna-
de talimängud.

15. jaanuaril loodi Naiskodukaitse Otepää jaoskond. 
Esinaiseks valiti Otepää algkooli õpetaja Emilie 
Johanna Kruuse. 

Jaoskond tegutses kuni 1940. aasta suveni, kui 
juunipöördega saadeti laiali Kaitseliit koos Naisko-
dukaitsega. Sel hetkel tegutses jaoskonnas 33 liiget. 
Esimesed erialaosakonnad Naiskodukaitses olid: 
sanitaar-, toitlustus-, varustus-, majandus-. propa-
ganda- ja noortetöö.

Tol ajal oli organisatsiooni kuulumine prestiiž-
ne, sest liikmeks võtmist kaaluti väga hoolikalt. 
Enamuse moodustasid vastutust kanda oskavad ja 
haritud naised nagu taluperenaised, õpetajad, kon-
toriametnikud. Naiskodukaitse juhtkond koosnes 
eranditult Eesti ühiskonnas tuntud ja tunnustatud 
tegelastest.

Oma ajaloo uurimisel palume abi inimestelt, 
kellel on mälestusi või pildimaterjali Naiskodukaitse 

ennesõjaaegse perioodi tegevusest Otepää piirkon-
nas.

19. septembril 2010 taasasutati Otepää jaos-
kond. Asutajaliikmeid oli 26, neist 22 päris uued 
liikmed. Jaoskonna esinaiseks valiti Helle Kuldmaa. 
Aasta hiljem valiti uueks jaoskonna esinaiseks Mari 
Mõttus, kelle eestvedamisel jsk siiani aktiivselt tegut-
seb ja kasvab uute liikmete näol. Lisaks Naiskodu-
kaitse tavapärasele tegevusele lööme aktiivselt kaasa 
Otepää valla üritustel, teeme koostööd Otepää 
Üksikkompanii ja politseiga. Traditsiooniliseks üri-
tuseks võib juba nimetada Eesti taasiseseisvumis-
päeva tähistamist 20. augustil.

Naiskodukaitses on kõigil naistel suurepärased 
võimalused enese arendamiseks, täiendamiseks. 
Iga liige leiab kindlasti teda huvitava ala. Täiendõp-
peasutused pakuvad kõrgel tasemel koolitusi nii 
koolis kui ka veebis. Tuleb vaid ise tahta.

Erialade valik on lai. Lisaks kõigile hästi nähtavale 
toiduvalmistamisele on meie põhilisteks tegevusval-
dkondadeks veel organisatsiooni tundmine, medit-
siini ja esmaabi õpe, sõdurioskused, mis ei tähenda 
ainult püssiga metsas müttamist. Siin vajatakse ka 
staabi tööd tundvaid spetsialiste. Lisaks oleme aktii-
vsed spordi- ja kultuuri alal. Tähtis valdkond on töö 
noortega, et kasvatada järelkasvu naiskodukaitsjate-
le. Samuti on meile oodatud inimesed, keda huvita-
vad avalikud suhted (Naiskodukaitse tegevuse kajas-
tamine ajakirjanduses ja veebis nii sõnas kui pildis) 
jne.

Tegevust leiab iga huviline, tuleb vaid ise tahta.
Naiskodukaitse liikmeks saab alates 18. eluaastast. 
Vanuse ülempiiri ei ole.

Huvi korral vaata www.naiskodukaitse.ee ja küsi 
juurde Rita Pärnik, tel. 56638474 ja Mari Mõttus, 
tel. 5153248.

90 aastat Naiskodukaitset  Otepääl

Ü hel vihmasel jaanuariõhtul toimus Nõu-
ni kultuurimajas Valgamaa mälumängu-
meistrivõistluste avamäng. Otepää valla 

esindus Kaido, Urmas, Meelis ja Mairold võtsid ka 
laua taga istet. Peale korraldajate tervitussõnu läks 
lahti. Esimene ring. 

Ootamatult selgub vastama hakates, et me ei tea 
midagi filmist „Pimedad aknad“, ei tunne kodanik 
Männikest, ei jaga midagi teatritegemisest ega pole 
meist keegi armastanud ühtegi venelast. Tulemus 
null punkti ja viimane koht, tagapool isegi Kodijärve 
vanakestest ja Nõuni noortest. 

Selge, olime läinud rajale määrimata suuskadega. 
Tellime ruttu lauda paar pitsitäit määrdeainet vea 
parandamiseks. Järgmine ongi suusaküsimus. Kes 
eesti suusatajatest on MK-etapil saanud klassikas-
prindis aegade jooksul kõrgeima koha? Leidsime, 
ega meil ikka Andrust Veerpalust paremat olla ei 
saa. Esimesed kaks punkti on käes. Teame ära ka 
koolivend Kalju Ojaste lipukandmise Nagano tali-
olümpia avamisel, selgub, et Meelis on jälitustöö-
del eesti pikimasse Virulase koopasse jõudnud ja 
Mairold koos Ants Väravasega  Rahutuuril käinud. 
Edasi õnnestub loodussõber Kaidol põdrakanep 
pildil ära tunda ja vapral kalamehel Urmasel kiisk 

Pikka aega remondis seisnud Otepää 
Kultuurikeskuse I korruse renoveerimis-
tööd on täies hoos. Hetkel on üles võetud 
põrandad saalis, galeriis, fuajees ja laval. 
Sügishooajaks on plaanis maja töökorda 
saada.

Otepää kultuurikeskuse praegune 
hoone avati 6. novembril 1954. aastal. 
Praegune kultuurimaja on ehitatud vana 
seltsimaja kohale. Seltsimajas asus tollal 
ka tuletõrjehoone. Hoone projekteeris 
tuntud Viljandi arhitekt Johannes Fuks. 

Kultuurimaja on renoveerimist oodanud 
pikka aega, suuremate tööde tegemi-
seks on aga kahjuks vahendeid nappinud. 
2014. aastal vahetati saali-, galerii- ja lava osa katus 
ning avariilised katusekandekonstruktsiooni osad. 
Kuna ehitustööde käigus selgus, et saali- ja lavalae 
konstruktsioonid on ohtlikud, siis lammutati täie-
likult olemasolevad laed ning vahetati välja lagede 
kandekonstruktsioonid. Edaspidi on plaanis taasta-
da laed esialgsel kujul. Katusevahetust finantseeriti 
valla eelarvest, töid teostas Hansa Ehitus Eesti AS.

„Eelmisel aastal vahetati välja küttesüsteem, ning 
sellel aastal on plaanis rekonstrueerida kultuurimaja 
I korrus – pannakse uued põrandad nii saali kui ka 
galeriiosasse, taastatakse laed, ehitatakse uus lava, 
vahetatakse välja elektrisüsteemid, soetatakse uus 

mööbel ja lavatehnika,“ selgitas Otepää vallavanem 
Kalev Laul. „Selleks on valla eelarvest planeeritud 
500 000 eurot.“

Riigihalduse ministri rahandusministeeriumi 
juurde moodustatud komisjon eraldas hasartmän-
gumaksust rahastatavast regionaalsete investee-
ringutoetuste programmist Otepää kultuurimaja 
tarbeks 32 000 eurot, toetuse arvelt on kavas reno-
veerida kultuurimaja galerii ja terrass. Renoveeri-
mistöid teostab riigihanke tulemusel OÜ Sepmar, 
tööd peaksid valmima selle aasta suve teises pooles. 

Monika otrokova

Käivad Otepää Kultuurikeskuse 
renoveerimistööd 

Kuidas Otepää mälumängurid Nõunis käisid
ning koha kinni püüda. Poolajaks näeme väikese 
üllatusena, et oleme tabeli keskossa tõusnud. 
Vahejal lisame hoolsalt suuskadele juurde libisemis-
määret. 

T eine poolaeg algabki võimsalt, teame ainsana, 
et Eestis oli Rahvarinne juba 1938 tegutse-
mas, oleme joonud Tartu teadlaste poolt väl-

jatöötatud Tarkuse vett, käinud Põltsamaal roosiaias 
jalutamas ja laevaga mereuuringutel Põhjala vetes. 
Kiikame tabeliseisu. Oi, tõusime juba kolmandaks. 
Määrime veel korra suusad üle ja vastu viimasele kol-
mandikule. Tõuse või laskumistel püsti, aga punkte 
muudkui tuleb. Meelis manitseb meid küll valvsusele, 
aga hoog on hirmus sees. Jagame juba esikohta, veel 
viimane tõus võtta. 

Korraga hakkab Urmasel raske. Isegi väike kur-
gilõhnaline meritint libiseb konksu otsast vette koos 
kahe punktiga. Oma tagasihoidlikkuses ei riski me 
ka pakkuda, et eestlaste muistne vabadusvõitlus 
algas Otepää linnuse alt. Emotsionaalne Mairold 
põrutab õiget vastust kuuldes rusikaga lauale, hõiga-
tes: „S..., v... ja kaalikad”, teenides mängujuht Kale-
vilt kaastundlikult küsiva pilgu. 

Lõpusirge avanedes oleme siiski kolmandal 
kohal. Mairold hakkab ka ilmutama tõsiseid väsi-

muse märke ja vaatab meile kurbade silmadega 
otsa. Meelis hõikab: „Mehed, võtame end kokku!” 
Kaido raputab nüüd pead, pakub et kukusirm võiks 
ju rinnahoidja olla. Urmas mõmiseb rahulolevalt, 
Mairold tunneb muret, kas suuremad ikka sirmi 
alla ära mahuksid, Meelis otsustab kainelt, et sirmi 
annab ju venitada. Järgmisena tunneb Kaido üllatus-
likult kirjelduse järgi ära ujuvekskavaatori, ehkki ta 
pole päris kindel, kas hetkel suudab ilmsi kombaini 
teehöövlist eristada. Urmas avab ehmunult silmad , 
vaatab pildil olevat alevikku ja teab, seda Viivikonna 
tänavat pidi läks ta ju kord ühele oma pruudile külla. 
Meelisele meenub, punase parteitegelase Karotam-
me kabinetis mehe selja taga seinal oli Koidula pilt. 

Veel viimane küsimus, üks punkt liidrist maas. 
Kõlab Horoskoobi aegne laul „Mul meeles veel”. 
Kes laulab? Meelis tunnistab, et polnud sel ajal 
sündinudki, Kaido arvab vaid naislauljaid teadvat, 
Urmas pole kindel, kas neil maal veel tollal telekat 
oligi. 

Kõigi kolme pilgud pöörduvad kogenud Mairoldi 
suunas. Mairold võtab vaikides paberilehe ja kirju-
tab sellele rasvaste tähtedega Toomas Jõesaar. Vas-
tased eksivadki, Mairold mitte. 

Võit on meie!
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Kolmapäeval, 27. jaanuaril nautisid Palupe-
ra põhikooli õpilased varajast vastlapäeva 
lumises Raadimõisa Snowtubingu pargis. 

Terve mägi Raadi mõisa ja lennuvälja vahel 
oli üheks tunniks meie koolipere käsutuses. 

Palupera kooli varajane vastlapäev Raadil

Juba õpetaja Laur ütles: “Kui tervet rehken-
dust ei jõua teha, tee pool, aga tee hästi!” 

Nii oli ka meie üle-valla-vastlapäeval Nõunis. 
Kelgiliug jäi ära, sest ilmataat mängis vin-

Vastlaliu pikkust mõõdeti seekord Nõunis 
saanijalase pikkuse järgi

Juba 23. korda oli Nõuni kultuurimajja kogu-
nenud mõttesportlase kogu Lõuna-Eestist. 
Kokku tuli 14 võistkonda Valga-, Põlva- ja 
Tartumaalt. Kõige arvukamad oli Valga-
maa võistkonnad, kellest parimad saavad ka 
tänavu Valgamaa meistrivõistluste medalid 
võistkondlikus mälumängus.

Küsimused koostas teatud-tuntud mees-
kond eesotsas Dagmar Uibo ja Tõnu Talvega. 
Mäng ise oli väga pingeline ja pead murti 
kõvasti. Saadi teada, et muinasvõitlus algas 
1208 just Otepääl. Et G.Ernesaks on kirjuta-
nud ainult ühele koorilaulule sõnad, see on 
tuntud naiskoori laul „Sirelid, kas mul õnne”. 
Veel saadi teada, et meritinti kutsutakse kur-

gikalaks tema kurgilõhna poolest ja et vanasti 
kutsuti rinnahoidjat ka kukusirmiks.

Kogu mäng läks väga tasavägiselt, punkte 
saadi palju ja peale viimast küsimust oli 
esikoha jagamine kahe vana rivaali Otepää 
valla ja Räpina Kuke talu vahel. Lisaküsi-
mus on alati mälumängus loetelu küsimus ja 
sellest oli napilt parem Kuke talu. Kolman-
daks tuli Tartu Flamingo võistkond. Valga-
maa MV arvestuses järgnevad Otepää vallale 
Puka vald ja Valga TBMMK.

Järgmine voor toimub 26. veebruaril algu-
sega 19.00 Nõuni kultuurimajas.

23. Palupera mälumängu esimene etapp
Ikka Essu esmaspäev...

ja Tabivere teisipäev...
Kolga-Jaani kolmapäev...

ja Nõuni neljapäev...
ikka reedel Riisipere...

ja laupäev Lihula...
ja pühapäeval Abja-PALUOJA!

Armastatud ansambel Curly Strings kuulutab kevadet nädalase 
tuuriga pigem tavatutes kontsertpaikades. “Sõidame eemale lin-
nakärast-mürast, kiirustamisest ja harjumustest! Vaatame, mis 
toimub seal, kuhu enamik eestlasi üldjuhul ei satu ja viime sinna 
head muusikat ja meelelahutust.” Nii kirjeldab kurlide kevadtuuri 
bändi kontabassist Taavet Niller. 

“Palusime fännidel soovitada ägedaid rahva- ja seltsimaju, mis 
on veel küprokist puutumata, renoveerimata. Neid tuli meie face-
booki lehel kokku üle 300. See oli suur üllatus, et Eestis on veel nii 
palju ägedaid nostalgiat täis kultuurimaju”, lisab ansambli kitar-
rist Jalmar Vabarna. 

“Tegime oma valiku, mis polnud üldse lihtne. Eks sellele vali-
kule olid ka teatud kriteeriumid. Eelkõige tahtsime tekitada 
oma tuuriga sama loogikat, mida kätkeb endas meie esitatud 
uuem rahvalaul 7 pruuti ... ehk iga nädalapäeva jaoks oleks sama 
algustähega kontsertpaik. Väga raske oli leida E-tähega paika, 
kus ühtlasi oleks ka rahvamaja, mis omakorda mahutaks rohkem 
kui 100 inimest,” selgitab valikut bändi mandoliinimängija Villu 
Talsi. “Pidasime oma 3 tundi koosolekut ja googeldasime, oli 
kõvasti avastamisrõõmu,” lisab Eeva Talsi.

Laupäeval, 5. märtsil 

algusega kell 20 

Nõuni kultuurimajas

NAISTEPÄEVA 
PIDU.

*tantsuks mängib 
ansambel "Kondor"

*pääse 6 eurot

Hei, hei 
aeroobikahuvilised!

Ootame teid esmaspäeval 
ja kolmapäeval kell 18 
Nõuni kultuurimajas

AEROOBIKASSE.

Info: Marika 53465648

Foto: Arvet Silk

gerpussi ja sulatas mäenõlvalt lume ning ka 
Pärdu talu hobune ei saanud mööda jäist 
külavaheteed  kodust väja. 

Aga mis vastlapäev see ikka on, kui pole 
saanisõitu. Korjasime seltskonna autode 
peale ja sõitsime ise Pärdule. Lapsed said 
uudistada, kuidas hobuseid ette rakendatakse 
ning koplis väikestele ponidele heina ja leiba 
sööta ning neile pai teha. 

Seekord sai lustisõitu teha kohe kahe 
hobuga, nii Loore kui ka Hessa olid traavimi-
sest lusti täis nagu ka väikesed ja suuremad 
vastlalised. 

Veel mõned lustlikud võistumängud ja kul-
tuurimajja tagasi vaslakukleid sööma. 

Vahva oli!
Marika ja kalev

Täpsemalt küsimused www.palupera.ee.
Küsimus: 

Alates 1992. aastast on Eesti iseseisva 
riigina osalenud kõikidel talo OM-del. Alber-
tville`is oli lipukandja hiljuti meie hulgast 
lahkund Ants Antson. Laskesuusatajad on on 
selle au osaliseks saanud koguni neli korda. 
Sotšis oli selleks Indrek Tobreluts. Nimetage 
kolm eelmist laskesuusatajat?

Vastus: Kalju Ojaste, Evelin Saue ja Roland 
Lessing.

kalev lõHMUs

Iga sõidukorraga said õpilased pikema vastla-
liu. 100-200 meetrit on päris korralik tulemus. 
Lisaks veel punased põsed. Kes tuubimisest 
väsis, see sai aega veeta mini-snowtubingus, 
mänguasjadega mängides, lumelossi külasta-

des või tuubi karuselliga sõites. 
Suur aitäh Tartumaa Raadimõisa Snow-

tuubingu pargi töötajatele sportliku vastla-
päeva eest!

relika kalbUs
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Metsik ja mustad vastlad

Hoolimata lumepuudusest ja vihmarohkusest otsustasime 
Aakre kooli ja lasteaiaga vastlapäeva tähistada pisikese 
jalutuskäiguga. 

Plaanid olid küll minna kaugemale, kuid ilma tõttu jäime 

pidama oma kooliparki. 
Alustuseks rääkis õpetaja 

Merle vastlapäeva kom-
metest ja toitudest. Koos 
süütasime lõkke, mängisi-
me erinevaid mänge nagu 
sigade ajamine, seale saba 
panek, luuvurri keerutami-
ne jne. Sütel grillisime vii-
nereid ja leiba, sõime soo-
laube ja jõime vaarikavar-
reteed. „Küll krõbe leib on 
hea!“ kiitsid lapsed. Lõpuks 
sai tulle visatud ka Metsik 
koos kõigi halbade tegude 
ja omadustega, millest me 
kõik lahti tahtsime saada. 

Kes või mis see Metsik 
on? Aga seda küsige oma 
laste käest.

Õuesolek venis plaa-
nitust pikemaks. Sööklas 
ootasid meid hernesupp ja 

kokkade omavalmistatud vastlakuklid. 
Kui üks poiss vahukoore lipsimise vahelt teatas, et tema 

polegi korraga nii kaua õues olnud, siis olime kõik rahul. 
Päev läks igati asja ette.

aakre õpetajad

Alates 1980. aastast korraldab Toruni 
Linna Galerii ja Kunstikeskus laste ja 
noorte kunsti konkursse. 

2015. a kevadel saadeti Poolasse üle 21 
000 joonistuse, maali ja graafilise töö 
kogu maailmast. 

Kujutati oma kodukohtade elu, 
loodust ja loomi tänapäeval ja fantasee-
riti tuleviku maailmast. 

Tulemused olid värviküllased ja 
kaunid, nagu kirjeldab üks rahvusva-
helise žürii liige Dariusz Delik. Kon-
kursi teemaks oli „Alati roheline, alati 
sinine“.

Meie võtsime seekord konkursist osa 
Keiri Rebase ja Meribel Meki (pildil) 

Tänukirjad Poolast Puka Kunstikoolile

valmistatud keraamiliste vilelindudega. 
Juhendaja oli õpetaja Dagmar Miil.

Osavõtvaid maid oli 52. Alustades 
Albaania, India, Venemaaga ja lõpeta-
des USA ja Araabia Ühendemiraatide-
ga. 

Eestist olid Pelgulinna Gümnaasium, 
Tallinna Kunstikool, Tallinna Vanalinna 
kunstikeskus ja meie. Osavõtjaid peeti 
meeles tänukirjade ja buklettidega.

Saime ka uue konkursist osavõtu kutse. 
Oleme osalenud varem graafiliste 
töödega. Ka sellel kevadel saadame 
graafikat.

esti kittUs 
Puka kunstikooli juhataja

2015. aasta oli kahtlemata meie jaoks väga tähtis. Seda just 
seetõttu, et lõpuks saime avada noortekeskuse. Seni tegut-
sesime erinevatest kohtades - küll kultuurimajas, küll õues 
või mujalgi. Nüüd on meil lõpuks oma kodu, kuhu saame 
kõik noored kokku kutsuda ning regulaarselt koos põne-
vaid tegevusi ette võtta.

Oma tegusat aastat alustasime kott-toolide meisterdami-
sega ning savitaldrikute töötubadega. Kevadel korraldasi-
me ka noortekeskuse ruumides puitmööbli restaureerimise 
koolituse. Selle käigus restaureerisime noortekale anneta-
tud vana mööblit. Tulemusi saab näha meie juures. Kevade 
lõpupoole toimus noortekeskuse ruumide väike avamine, 
kuhu olid kutsutud meie toetajad.

Suvel korraldasime väga menukaks osutunud öökinosid. 
Filme näitasime nii Aakres, Pukas kui ka Kuigatsis. Terve 
suve muidugi valmistusime kõige tähtsamaks ürituseks – 
perepäev ning noortekeskuse suur avamine. Perepäeva 
korraldasime juba teist aastat järjest ning loodame, et pere-
päevast saab meie traditsioon. Positiivne oli näha, et võr-
reldes eelmise aastaga, oli osalejaid palju rohkem. Vaikselt 
sõuame ja kaugele jõuame.

Sel aastal algas septembris koos kooliaastaga ka noor-

MTÜ Puka Noortepesa tegemised 2015

tekeskuse aasta. Sügisest kuni tänaseni oleme panustanud noortekes-
kuse tööle panekusse. Juba näeme, et avatud noorsootöö viib avastus-

terohkele, põnevale ning igati arendavale teekonnale.
Oma aasta lõpetasime jõulupäevaga, mida samuti korraldame teist 

aastat. Seekord oli müüjaid rohkem. Kohal oli ka päevakangelane – jõu-
luvana. Lastel oli palju uudistada – piparkooke valmistada, küpsetada, 
kaunistada, mänge mängida, jõuluvana kiusata. Oli tore märgata, et meie 
üritusi külastavad nii tuttavad kui ka uued näod.

2016. aastal jätkame koos erinevate osapooltega mõtlemist, arutlemist 
ja märkamist – kus, miks, kellele ja kuidas on noortekeskus, noorsootöö. 

Sellega seoses kutsume kõiki reedel, 12. veebruaril Puka noortekeskuse 
lahtiste uste päevale kell 16-20. Meisterdame koos õpetajaga Tallinnast, 
mängime piljardit, lauamänge jpm. Tegemisi rahastab Puka noorte suur-
toetaja siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest.

Meile meeldib see, mis me teeme!
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algus eelmises OTs

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

Kutsume Keeni Põhikooli tunde andma ja kogemusi jagama 
kõiki lapsevanemaid, vilistlasi, tegusaid kodanikke. Õpilased 
ootavad praktilisi kogemusi, teadmisi erinevatest eluvaldkon-
dadest, ametite tutvustamist. 

Tunni teema võib põhineda töökogemusel, seotud hobide, 
oskuste, teadmiste või muude elukogemustega. Koostöös 
õpetajaga saab kokku leppida õpilaste vanusele, vajadustele 

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. 

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2015. aastal

Sinisilmne ja mustvalge

N ii nagu üks meie klassik on kunagi öelnud: ,, 
Meie Riik sündis kahe suure surnuaia vahel 
esimese ilmasõja järeltõugetes.“ Saksamaa oli 

põrmustatud ja Venemaa vaakus punapalavikus. Väike 
Riik pidi veel tagasi tõrjuma impeeriumite-zombide 
rünnakud ja see tal ka õnnestus. Koolipoiste vintide 
ja patriootide tääkide abil rebiti oma rahvale eluruum 
iseseisvuse ja iseolemise jaoks. Nii ta siis tõusis see uus 
Riik elule ja põlvilt püsti oma rahva tarbeks. 

Aeg läks ja uue ilmasõja tuultes võeti meilt see ise-
seisvus ja Oma Riik jälle ära. Paljud meist pidid elu 
jätma, paljud kodu hülgama ja võõrsile varju pagema. 
Siis läks natuke aega, kuni kuri meie pealt jälle ära 
mädanes. Visa taastärkav iseseisvuseidu tungis üüratu 
jõuga uuesti valguse kätte ning Oma Riik sündis taas 
fööniksina tuhast. Väline kurjus taandati ja iseseisvu-
se õis lõi uuesti lokkama. Rahva eneseusk ja usk Oma 
Riiki kasvas ja Riik arenes. Oma raha abil sai põhja 
alla kodumaine pangandus ja tootmine, põllundus ja 
kaubandus. Punatähised taevakotkad lendasid itta ja 
NATO võttis taevasse triipude tegemise üle. Mere-
rannad avati taas rahvale, Eestisse ilmusid burgerid ja 
Rock Summer, missivõistlused ja seebikad. Siis tulid 
EU-sse astumine ja rahavahetus, MASU ja Soome 
minek. Ehk siis vähese ajaga palju pilte ja muutumisi 
kirjul elulinal.

Kus asume siis praegu, mil riikluse lapsekingade 
pitsitused peaks ammu unustatud olema?! Ega siis 
teerada käija all ringi käi! Ikka ise tuleb astuda ja kinga 
kulutada, kui edasi tahad jõuda. Eks see meie Rahvas 
ole ikka astunud ka ja ühteist ära teinud! Häbeneda 
suurt meil ju pole! Maailmas ringi käies ja elu nähes 
saab möönda, et elame ikka päris kobedal maal ja üsna 
hüvades oludes! Ja ilus on teine … see meie Eestimaa 
oma looduse ja inimestega. 

Teisalt jälle ei saa ka rahulolul eksitada lasta! Alati 
tuleb valmis olla lollusega rinda pistma ja või kurjust 
tõrjuda. Oma Riik ja kaitsetahe, Oma Riik ja tark 
kodanikujulgus on meie aktiivkaitsmed lolluse ülepin-

ge eest Riigi piltlikus elektrikapis. 
Kodanikuks olemine algab inimese seest. Ei saa 

keegi talle julgust kruusiga anda ja vaimuvalgust ots-
mikulambiga näidata. Iseseisvuse alus ja eduka Riigi 
vundament on tema kodaniku iseseisva mõtlemise või-
mekus ja oskus. Maailma mustaks ja valgeks lahutami-
se katsed on me ümber igal pool ja igal ajal. TV tambib 
omi stereotüüpe ja internet teisi otsa. Kasvõi see meie 
Püha Igapäevateema: Pagulane. Ühed räägivad tast 
kui verdõgivast sissepritsemootoriga inimtondist, tei-
nepool jälle nagu tõotatud maalt kohalelendlevatest 
inglitest, keda kohe kaisukaru asemel voodisse võtta 
saab, ise härdusest tihkudes. 

Tõde ei ole seal ega siin! Tõde on konkreetses ini-
meses ja vastuvõtja tarkuses. Muu on meie peades 
kinni. ,,50 Mustvalget varjundit“ võiks olla kujundlik 
Eesti erootiline teos. Meie kirg on ju nii väga asju liht-
sustada ja taandada. Aga vaja oleks enam aru saada, 
et maailm on väga kirju. Kui maailmast aru saada ei 
püüa, siis on õudu, kibestumist ja hirme igal pool. 
Meie tegelikult targa ja kogenud rahva võimalused 
hästi elada on üsna suured. Meil vaid vaja maailmast 
rohkem aru saada ning temast seeläbi ka enam posi-
tiivset leida ja ära kasutada. Tarku juhte on ka selleks 
vaja. Ehk just see on meie selles must valges poliitika-
mudelis üks raskemaid väljakutseid. 

Mina aga kutsun Teid, armas kogukond ja head 
naabrid, nautima Ilusa Sinimustvalge Eesti võlusid ja 
võimalusi! Jätkem see sinisilme must-valge kunstilm ja 
heisakem hoopis sinimustvalge! Pisike pits peenikest 
riigiviina ja kodumaises võtmes kiluleib ei löö ka mus-
tvalgele karsklasele Riigipüha ajal põhja auku! 

Ja hüüdkem siis vanade Dorpati korporantide 
kombeks kiituseks kodumaisele tootele: ,,Wabariigi 
valge, selles rõõmu alge!“

Elagu Vabariik, Elagu Tema kodanik, Elagu Meie!

Kaido Tamberg, Sangaste

Elanike sotsiaalne staatus 

01.01.2015 seisuga elas Sangaste vallas 75 alla 7-aastast last, 
kellest 17 elab Sangaste alevikus ja 15 Keeni külas; mujal on 
külas alla 10 väikelapse. Nendest lastest käib Sangaste Las-
teaias „Kratila“ 33 last ning Keeni Põhikooli ettevalmistus-
rühmas 12 last; ülejäänud on kodused. 

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli 
õpib kokku 163 valla hingekirja kantud last, kellest 32 elab 
Keenis, 23 Sangaste alevikus, 21 Tiidu külas, 14 Restu külas 
ja 13 Sarapuul; 10 Laukülas ja Mäekülas. 

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 109, nendest 19 
õpib väljaspool Sangaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 103 
last, kellest omakorda 13 on pärit mujalt omavalitsustest. 

Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus 
käib Pühajärve Põhikoolis (8 last) ja Puka Keskkoolis (5 last). 
Gümnaasiumis või keskkoolis õpib 24 last (sh õhtukoolis 3), 
kutsekoolides peale põhikooli minule teadaolevalt 30. Kut-
sekoolidest on eelistatuimad Tartu ja Valga, kuid õpitakse ka 
Olustveres, Järvamaal ja Kehtnas. 

Juhul, kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, 
peaksid selle aasta veebruaris ja juunis lõpetama Sangaste 
valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 1 tisler, 2 
kokka, 1 pagar, 1 pagar-kondiiter, 1 arvutitehnik, 1 autoteh-

nik, 1 õmbleja. Keskkoolinoortest 8 last õpib Otepääl, 3 last 
Lähte Ühisgümnaasiumis, 4 Pukas, 1 Valgas. Kokku on eri-
nevaid gümnaasiume 10, sh üks nn. õhtukool. Üliõpilasi ja 
kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpetamist peaks olema 
50, osa nendest õpib ka töö kõrvalt. 

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 
30, koduseid inimesi on kõige rohkem Keenis (5 inimest). 

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 303 vanaduspensio- 
näri, kellest enamus (59 eakat) elas Keenis; 52 pensionäri 
elas Sangaste alevikus (hooldekodu arvestamata); 30 eakat 
Laukülas, 25 Tiidu külas ja 22 Lossikülas, mujal on eakate arv 
alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle 
teadaolevalt 84 inimest. 

Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2015 a. 
seisuga end töötuna arvele võtnud 36 valla elanikku. Tegelik 
Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsustatud 
tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 93 inimest 
(seega umbes 3 korda suurem). 

 
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt 
eestlased, teistest rahvustest inimesi on 36 ehk umbes 2,7 %, 
sh. 19 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast. 

Pille SiKK, sotsiaaltöö spetsialist

Kas tahate sõita Võrru arsti 
juurde või nädalalõpuks 
Pärnusse? 
Alates 25.01.2016 on see mugavalt võimalik, sest Pärnu – Värska Sanatooriumi 
liinibuss teeb nüüd Sangaste bussijaamas peatuse. 

NB! Peatusi ei ole Keenis ega Kuldres, ainult Sangastes! 

Buss on käigus iga reede, laupäev ja pühapäev.

10.00   Pärnu   18.00
11.45   Tõrva   16.10
12.13   Sangaste   15.45
12.53   Võru bussijaam  15.05
13.40   Värska sanatoorium 14.20

ja huvidele vastava  käsitlusviisi. 
Võta ühendust õpetaja, klassijuhataja või karjäärikoordi-

naator Saima Telliga ja realiseeri oma huvitav idee  meeldi-
vaks tunniks. Täpsem info https://tagasikooli.ee/ ja koolis tele-
fonil 7696220 või 53404547.    

  Saima Tell

Valga maakonnaplaneeringu 2030+ ja keskkonnamõju 
strateegilise hindamise aruande avaliku väljapanek toimub 
01. veebruarist kuni 29. veebruarini 2016 Valga Maavalitsuse 
(Kesk tn 12, Valga) fuajees ja Sangaste Vallavalitsuses.
 

Planeeringumaterjalid on kättesaadavad Valga Maavalitsuse kodulehel.

Avaliku väljapaneku kestel (kuni 29.02.2016) maakonnaplaneeringule esitatud 
parandused, täiendused ja teised kirjalikud ettepanekud palutakse edastada Valga 
Maavalitsusele Kesk tn 12, Valga 68203 või e-posti teel: info@valga.maavalitsus.ee.
 

Maakonnaplaneeringu ja KSH aruande avalik arutelu toimub 23.03.2016 
kell 15.00 Valga maavalitsuses (Kesk tn 12, Valga).
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Südamlik kaastunne Agnesele 
kalli ema

MARIA

kaotuse puhul.

Tantsurühm Mathilde

KU U LU T U S E D
Soovime leida majutuskohta 
01.-03. juuliks Pühajärvel või 
Otepääl 2 inimesele. Sobib ko-
dumajutus. Tel. 5 181 171

Sooviksin üürida korterit/suvi-
lat/tuba 1.-3. juulini 2016. Külli 
53408117, kylli85@gmail.com

Pakun tööd 3-4 tehnilise taibuga 
töömehele Sangastes. Töö algab 
märtsi alguses ja kestab 4 kuud. 
tel. 5188292

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

Müüa küttepuid. Tel 5093 453; 
7654300

Lihaveisekasvatuse ettevõte os-
tab ning rendib põllu- ja rohu-
maid. Sobivad ka võsastunud 
maad. heizung.oy@eesti.ee Tel. 
511 3543

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

Palveränduri kasutatud kaupade 
poes (Pärna 15) 11.-13.02. kõik 
asjad 10 senti, 18.-20.02. kõik ta-
suta. Pood avatakse uuesti 03.03.
N,R 14-18 ja L10-13.

VAMBO PARTS 
23.12.1957 - 29.01.2016

MARIE SUHOSTAVSKI 
12.07.1932 - 28.01.2016

KALJU LOKK 
30.01.1923 - 01.02.2016

Siiras kaastunne Agnesele 
kalli ema

MARIA
kaotuse puhul.

Palupera valla naiskoor 
Helletajad

Sügav kaastunne Piretile, Pilvile, 
Maigile ja Markole kalli 

EMA 

kaotuse puhul.

Avo ja Priit perega

Metsakeskus.ee

Ostame kasvavat metsa, põllumaad 
ja metsakinnistuid hinnaga 

kuni 10 000 eurot/ha. 
Kinnistud võivad olla tehtud raietega 

või asetseda piiranguvööndis.
Tel: 56 111 900

Kallist tütart 

HELE TEUGJAS
04.07.1956 - 14.02.2013

mälestavad 3. surma-aastapäeval ema ja isa.

Päev jõudis õhtusse...

Südamlik kaastunne Tiiule 
lastega kalli abikaasa, isa 

ja vanaisa

HENNO VESKI

kaotuse puhul.

Maila ja Karl

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets OÜ

Praegune UPM Otepää vineeritehas toodab aastas 50 000 kuupmeetrit 
puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri. Meie toodangut kasutatakse ehituses, 
transpordivahendites, veeldatud gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust 
eksporditakse üle 90%. Praegu 212 töötajaga tehas tegutseb alates 2000. aastast. 
Otepää tehas kuulub rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, kes ühena 
maailma juhtivaimatest metsatööstusettevõtetest annab tööd kokku u 20 000 
inimesele.

Käimas on Otepää vineeritehase laiendamine. Sellega tõstame tehase 
tootmismahtu 90 000 kuupmeetrini aastas ja loome 40 uut töökohta. Projekti 
käigus ehitatakse lisaks uus biokütusel töötav katlamaja, mis kasutab tööks vajaliku 
soojusenergia tootmiseks ainult toodanguandmise käigus tekkivaid jääke. See 
tähendab väiksemat keskkonnamõju. Laienenud tehase käivitumine on planeeritud 
selle aasta lõppu.

Võtame tööle

PALGISORTEERIJA,
kes töötab palgisorteerliinil ning vastutab kasepaku nõuetekohase sorteerimise eest.

Ootame sind kandideerima, kui sul on erialane haridus, eelnev töökogemus, oled 
usaldusväärne ja suudad töötada nii meeskonnas kui ka 
iseseisvalt ning sul on võimalik töötada vahetustega.

Uuele töötajale pakume väljaõpet kogenud 
kolleegide juhendamisel, korralikke töötingimusi 
ja -tasu, mitmekesist tööd ning erinevaid 
soodustusi.

Kandideerimiseks saada CV koos palgasooviga 
hiljemalt 21.02.2016 e-posti aadressil 
evrika.lepik@upm.com
Lisainfo tel 767 9108

Jäi järele igatsus, 
jäi kurbus sõnatu...

Täname südamest sugulasi, 
naabreid, tuttavaid, klassijuha-

tajat klassikaaslastega, 
kes meie kalli

HENNO VESKI

viimsele teekonnale toeks olid 
ja kalmu kaunite õitega katsid.

Suur, suur tänu Merlele, 
Rihole, Reinule abi eest!

Leinav perekond 

Maniküür / kätehooldus
Pediküür / jalgadehooldus

Lakkimine tava- või geellakiga
Ripsmete keemiline värvimine
Kulmude keemiline värvimine 

/ korrigeerimine

Jaanika Kuusik
5115 490

http://kaunikskodus.6ik.eu
 

Kodusalong Paju 12b või 
tulen soovi korral kohapeale tegema.

ORT Tehnoülevaatus OÜ
Tehase tn 2 

on suletud 15. - 25. veebruarini 2016. a

seoses asukoha muutusega.

Alates märtsikuust teenindatakse Teid 
uuel aadressil:

Otepää vald, Väike-Veske 
(alajaama vastas).

Info tel. 50 97 105.

Me südameis Sa ikka elad,
jääd mõtteis meie keskele.
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LAUPÄEV, 27. veebruar  
10:00 Mäesuusatamine   Kuutsemäe Puhkekeskus
10:30 Talimängude avamine   Otepää spordihoone
11:00 Lauatennis    Otepää Gümnaasiumi aula
11:30 Juhtide võistlus    Otepää
11:30 Meeste korvpall    Otepää spordihoone, Kääriku
11:30 Naiste korvpall    Pühajärve Põhikooli võimla
11:30 Male     Otepää Gümnaasium
11:30 Kabe     Otepää Gümnaasium
13:00 Murdmaasuusatamine   Kääriku
22:00 TÕELINE TALVERETRO   Ööklubi Comeback 

PÜHAPÄEV, 28. veebruar  
  9:00 Meeste korvpall    Otepää spordihoone, Kääriku
  9:00 Naiste korvpall    Pühajärve Põhikooli võimla
11:00 Teatesuusatamine   Kääriku
13:30     Korvpalli fi naalmängud   Otepää spordihoone
15:00 Talimängude lõpetamine   Otepää spordihoone

32. EESTI LINNADE 
TALIMÄNGUD

Otepää 
27.-28. veebruar 2016

Eestimaa Spordiliit Jõud
www.joud.ee

kasutamine
erinevatel
pindadel

LOGO

2. veebruaril toimus Valgamaal lühikeste vahe-
dega kaks tulekahju korterelamutes, mille tek-
kepõhjused olid sarnased – hooletu suitsetamine 
ja alkohol. Mõlema sündmuse puhul võib öelda, 
et õnneliku lõpuga õnnetused, sest keegi ei huk-
kunuid, samas seadsid mõlemad õnnetused ohtu 
mitmete inimeste elu ja vara.

Kell 16.22 said päästjad väljakutse Sangas-
te valda Tiidu külla, kus kahekorruselise kivist 
elumaja esimese korruse korter oli suitsu täis ja 
teataja sõnul võis korteris olla inimene. Esime-
sena jõudsid kohale Sangaste vabatahtlikud, kes 
avatud akna kaudu sisenesid korterisse ning leidsid 
süttinud diivanvoodist meesterahva. Nad toimeta-
sid mehe akna kaudu välja ning andsid meediku-
te hoole alla. Põlema süttinud diivan visati samuti 
aknast välja ning kustutati. Kannatanu hilisemat 
haiglaravi ei vajanud, küll aga sai korter suitsukah-
justusi ning muutus kasutuskõlbmatuks. Korteris ei 
olnud nõuetekohaselt lakke kinnitatud suitsuandu-
rit. Töötava anduri avastasid päästjad spordikotist. 
Õnnetuse põhjustaja suhtes algatas inspektor väär-
teomenetluse.

Teise sündmuse puhul said päästjad kell 20.19 
väljakutse Otepää linna Kopli tänavale. Kolmekor-
ruselise kortermaja esimesel korrusel asuvas korte-
ris oli puhkenud tulekahju ning teadaolevalt viibis 
korteris üks meesterahvas. Selle sündmuse puhul 
oli nii avastajaks, häirekeskusesse teatajaks kui ka 
kannatanu abistajaks ning tulekahju kustutajaks 
samas trepikojas elav päästja Karl Koort. Kanna-
tanule anti meedikute poolt esmaabi ning ta sai 
peale ruumide tuulutust pöörduda tagasi oma elu-
paika. Päästjate sõnul ei olnud korteris suitsuandur 
töökorras. Põleng avastati tänu koridori imbunud 

suitsulõhnale. 
Täpselt samasugune õnnetus juhtus samas kor-

teris sama mehega 2011. aasta juunis. Mehe pääs-
tnud Karl Koortile anti toona elupäästja medal.

Mõlema sündmuse puhul oli väga suur roll 
naabritel, kelle kiire reageerimine aitas ära hoida 
halvima. Samas puudus mõlemas eluruumis nõue-
tele vastavalt paigaldatud suitsuandur. Seaduse 
kohaselt peab igas eluruumis olema lakke kinnita-
tud töökorras suitsuandur. 

Otepää päästekomando komandopealik Heikki 
Must tuletab meelde: „Kõikidel inimestel, kes soo-
vivad saada personaalset tuleohutusalast nõus-
tamist oma kodus, võivad helistada ja soovist 
teada anda päästeala infotelefonil 1542. Päästjad 
võtavad teiega ühendust ja lepivad kokku külas-
tuseks sobiva aja. Nõustamisel vaadatakse üle teie 
eluruumid tuleohutuse seisukohalt ning vajadusel 
aidatakse paigaldada ka suitsuandur. Otepää vallas 
oleme tuleohutusalase nõustamise käigus külas-
tanud 2014-2015 aastal 141 kodu ning Sangaste 
vallas samal perioodil 55 kodu. Paraku ei pruugi 
me kõiki abivajajaid ise üles leida. Seetõttu võib 
meile alati teada anda inimestest, kes vajavad tähe-
lepanu ja abi. Paneme kõikidele inimestele süda-
mele – kontrollige enda ja oma lähedaste suitsuan-
dureid regulaarselt ning asendage tühjaks saanud 
patareid või mittetöötavad suitsuandurid koheselt 
uutega.“

Märkame ja aitame üksteist. Igaühe kaasabil 
saame luua kõigile turvalisema elukeskkonna.

Merle liba
lõuna päästekeskuse ennetustöö büroo vanems-

petsialist

Sarnased tulekahjud Sangastes 
ja Otepääl

Pühapäeval, 14. veebruaril, toimuvad 5. Tartu 
Teatemaraton ja Tartu Maratoni Avatud Raja 
sõidud originaalraja asemel Tehvandi kunstlu-
meringil.

„Tulenevalt praktiliselt olematutest lume- 
oludest ei ole võimalik Teatemaratoni ja 
Avatud Rada pidada vastavalt algsele plaanile 
Elva ja Otepää vahelisel 63km pikkusel ori-
ginaalrajal,“ ütles võistluste direktor Indrek 
Kelk.

Tehvandil on sõidetav 2,6 km pikkune ring, 
mida Teatemaratoni iga vahetus läbib kolm 
korda. Ehk teatesõidu pikkuseks oleks 4x7,8 
km. Avatud Raja osalejatele on saadaval 6 ja 
12 ringi variant ehk 15,5 km ja 31 km distants.

Teatemaratoni start on pühapäeva hommi-
kul Tehvandi suusastaadionilt kell 9.00. 

Kolm tundi pärast seda ehk 12.00 saavad 
stardi Avatud Raja sõitjad, kes lastakse rajale 
väikeste vahedega kuni 30-liikmelistes grup-
pides.

44. Tartu Maratoni põhisõi-
tude toimumise osas tehakse 
ametlik otsus hiljemalt 15. 
veebruaril, kuid praeguse 
seisuga on põhimaratoni toi-
mumine originaalrajal äärmi-
selt vähetõenäoline.

Tartu Maraton

Tartu Maratoni 
eelsõidud 
toimuvad 
Tehvandil

Järgmine Otepää 
Teataja tuleb 
teisipäeval!
Otepää Teataja kokkulepitud ilmumisaeg on olnud 
reede ja tavaliselt on sel päeval teil olnud ka võimalus 
lehte lugeda.

Ajad aga muutuvad. Vallaleht on Eesti Postis käibiv 
nimetusega "aadressita reklaam" ja selle reklaami 
kätte toimetamise päev on maapiirkondades nüüd 
teisipäev.

Seega edaspidi peame töötama ühe nädala ette. 
Lehel hakkab olema teisipäevane kuupäev ilmumis-
päevana, aga trükitakse ta juba mitu päeva varem.

Kaastööd ja kuulutused palume saata hiljemalt ilmu-
miseelse nädala esmaspäevaks. 

Toimetusel on avaldamisel õigus kaastöid lühenda-
da ja redigeerida. 

Vallalehes avaldamiseks saadetud reklaamidele 
toimetus keelekorrektuuri ei tee.  


