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Otepää, Palupera, Puka ja Sangaste ümbruskonna häälekandja

Eesti linnade talimängudel 
Otepääl tuli võitjaks Rakvere linn

P A L U P E R A 
vald

O T E P Ä Ä 
vald

P U K A 
 vald

SANGASTE 
vald

27.-28. veebruaril võõrustas Otepää 
vald 32. Eesti linnade talimänge, kok-
kuvõttes oli edukaim Rakvere linn, 
teise koha sai Jõhvi ning kolmanda 
koha Kärdla. 

Parimad suurte linnade arvestuses 
(üle 10000 elaniku) oli Rakvere, Jõhvi 
ja Valga. Väikeste linnade arvestu-
ses (kuni 10000 elanikku) sai esikoha 
Kärdla, järgnesid Saue ja Kiviõli.

Omavalitsusjuhtide võistluses 
sai esikoha Tõrva linnapea Maido 
Ruusman, teise koha Hiiu valla voliko-
gu esimees Georg Linkov ja kolmanda 
koha Tõrva abilinnapea Tõnu Jaansalu. 
Otepää vallavanem Kalev Laul oli 5.

Talimängudel võeti üksteiselt mõõtu 
murdmaasuusatamises, mäesuusata-
mises, lauatennises, korvpallis, males, 
kabes ja juhtide võistlustel ja teate-
suusatamises. Võistlused viidi läbi 
Otepää Gümnaasiumis, Otepää Spor-
dihoones, Kuutsemäe Puhkekeskuses, 
Kääriku Spordikeskuses, Pühajärve 
Põhikoolis, Linnamäe orus ja Otepää 
Winterplaces. Talimängude avamisel 
esinesid Pühajärve Puhkpilliorkester ja 
JJ-Street Tantsukool. 
32. Eesti linnade talimängudel võistles 

ligi 400 sportlast 14-st Eestimaa linnast. 
Talimängudel osalesid ka vallasisesed 
linnad. 
„Tänan kõiki linnu osalemast talimän-

gudel,“ sõnas Otepää vallavanem Kalev 

Laul. „Järgmisel aastal, 3.-5. märtsil, 
toimuvad Valgas 13. Eestimaa tali-
mängud, mille suusaalad korraldatak-
se Otepääl. Ootame siis osalema kõiki 
Eesti omavalitsusi.“

Talimängude korraldustoimkonnas 
olid Otepää vallavanem Kalev Laul, 
EMSL Jõud peasekretär Tarmo Volt, 
Valgamaa Spordiliidu tegevjuht Rein 
Leppik, Otepää Vallavalitsuse haridus- 
kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur, 
kommunikatsioonijuht Monika Otro-
kova ja EMSL Jõud nõunik Ants Saar.

Kohtunikekogus olid erinevatel spor-
dialadel Ants Orasson, Silva Hinno-
bert, Peeter Siim, Jan-Erik Luik, Harri 
Nuka, Krista Kungla, Heikki Sool, 
Askold Nassar, Uno Plakk, Kadi Tamm 
ja Harald Laidre. Mängude peakohtu-
mik oli Rein Leppik ja peasekretär Tiiu 
Tõugjas. Juhtide võistlust aitasid läbi 
viia Enelin Alter, Urmas Kuldmaa ja 
Imre Arro. 

32. Eesti linnade talimängud korral-
das Eestimaa Spordiliit Jõud koostöös 

Tiit soovis nooruses astuda Saraatovi 
lennukooli ja saada kosmonaudiks, ent 
aastaid hiljem kihutas, tolmupilv järel, hoo-
pis Moskvitši nn tordikäruga, nii et võitis 
koos Hillar Salumäega koguni Saaremaa 
ralli, ning veelgi hiljem, juba tuntud tege-
lasena, ronis Himaalajas ligi 6000 meetri 
kõrgusele.

Ta on olnud aastaid transpordiminister 
ning aastatel 1992-1997 juhtis ta iseseisva 
Eesti ülesehitamise aastatel peaministrina 
kolme valitsust. Seega on tegemist ainsa 
peaministriga, kes on Valgamaal sündinud, 
siin koolis käinud ja ettevõtlust arendanud 
ning teeb seda praegugi.

Ta on alati panustanud heategevusesse. 
Nii on ta sponsoreerinud mitmesuguseid 
spordivõistlusi, aga samuti toetanud Ka-
rula ja Valga Jaani kiriku tegevust.

Tal on ettevõtmised nii Tallinnas, Silla-
mäel kui Valgamaal. Tema juhtimisel ehitati 
üles Valga Autobaasi uus kompleks.

1998. aastast on Vähi Pühajärve puhke-
keskuse suuromanik. Nende aastate jook-
sul on tagasihoidlikus olukorras puhkeko-
dust saanud kaasaegne puhkekompleks, 
kus iga järgnev etapp on planeeritud suure 
visioonitundega.

Valga Maavalitsuse avalike suhete juht 
Kaja Mõts

Valgamaa vapimärgi sai 
ettevõtja Tiit Vähi

Otepää valla Eesti Vabariigi 98. sün-
nipäevale pühendatud kontsert-aktus 
toimus 22. veebruaril Otepää Gümnaa-
siumis ning kontserdi osa valmistas ette 
ja esitas selle kooli pere.

Idee sai alguse juhusliku jutuajamise 
käigus 2015. aasta sügisel, kui valla kul-
tuurijuht Sirje Ginter pakkus kontserdi 
võimalust just koolile. Hakkasin sellest 
mõttest kohe kinni ja andsin sealsamas 
vallamaja koridoris lubaduse, et teeme. 
Ja nii, oma inimesi ja nende tegutse-
misvõimet ja andeid pimesi usaldades, 
meie kontserdi lugu alguse saigi.

Kui idee küsib kontserdi järele ning 
mängus on ajalugu ja väärtused, siis 
kujunes kontserdi toimkond koosseisus 
Eve Eljand, Kaire Ojavee, Kaja Raud, 
Heivi Truu, Ave Kruusmaa, Terje Aasa-
roht, Tiia Lehismets, Marika Paavo, 
Toomas Palmiste, Anneli Vetka ja koo-
lijuht. Lisaks toimetasid meiega paral-
leelselt oma ettevalmistustöid teha 
Triin Rehk, Merike Laiv ja Pille Möll.

Otsustasime kohe esimesel kogune-
misel, et näitame kõike seda, mille üle 
ise uhked oleme – meie kollektiivid ja 
Eesti lugu. Pahupidi pööratud tapeedi-
rullile sündis ajatelg ning teljele meie 
jaoks märgilised sündmused, sünd-
musi kajastama laulud-tantsud ning 

neid omakorda siduma vahetekstid ja 
-klipid. Tõesti palju häid ideid jäigi ellu 
viimata, sest eesmärgiks ei olnud kont-
serdipubliku proovilepanek mitmetun-
nise kontserdiga. 

Läbiv motiiv kutsel, kontserdikuu-
lutusel ja kaval – talvine Otepää kirik 
Timo Arbeiteri fotosilma läbi – oli 
meile kõigile armas esimesest hetkest, 
pääsukestest rääkimata.

Meie töö tulemus oli 22. veebruaril 
teie ees. Meie eesmärk oli väärtustada 
Eesti lugu nii, nagu kord oli, ja nii, nagu 
me seda kord elasime.

Aja lugu ja aja märk olid need aspek-

Väärtustades Eestit ja iseennast

tid, mis meie idees pidid esile tulema, 
loodetavasti õnnestus.

Eneseväärtustamise kohaks sai 
meeskonnatöö – usaldus, usaldus 
ja veelkord usaldus. Kuna vahepeal 
peame me ka õppetööle pihta saama, 
siis selle kontserdi hind oli ärajäänud 
jõulupidu – päris kõike me ei jõua.

Sedavõrd palju tänu ja positiivset 
tagasisidet, nagu meie inimesed on 
pärast vabariigi sünnipäeva kontserti 
saanud, pole me tükk aega kuulnud – 
suur aitäh toetuse eest! Samuti ei tasu 
ülemäära muretseda selle kõlamata 
aplausi pärast – korraldasime selle ise 

ära ning ka kõik tegijad on tänatud.
Uute kohtumiseni Otepää Gümnaa-

siumis!
 

Külle ViKs, 
Otepää Gümnaasiumi direktor

Eike ja Voldemar Tasa – kohaliku elu ja sporditegevuse edendamise eest.
Kalev Lõhmus – kohaliku elu ning kultuuri- ja sporditegevuse edendamise eest.
Marika Viks – tunnustust vääriva panuse eest Valgamaa kultuurielu edendamisel.
Ene-Mall Vernik-Tuubel – külaelu edendamise ja kunstiharrastuse propageerimise eest 

Valgamaal.
Svetlana Variku – kauaaegse töö eest Valgamaa koolielu edendamisel ja noorte 

kasvatamisel.
Miia Pallase – kauaaegse töö eest Valgamaa koolielu edendamisel ja noorte 
    kasvatamisel.
Aili Keldo – Valgamaa külaelu arendamise ja maakonna kogukonnaliidrite võrgustiku 

loomise eest.
Ando Jukk – pikaajalise ja eduka tootmistegevuse ning ettevõtluse arendamise eest.
Tiit Vähi – ettevõtluse ning turismielu pikaajalise edendamise eest.
Tatjana Laadi – tervise heaks tehtud töö ja tervislike eluviiside väärtustamise eest.
Aili Miks – pikaajalise töö eest Valgamaa elu kajastamisel ja kohaliku kogukonna 

 toetamisel.
Arvo Saal – pühendunud töö eest Otepää Teataja toimetajana ja märkimisväärse 

panuse eest Valgamaa spordiellu.

Vabariigi aastapäeva puhul tänas maavanem inimesi 
olulise panuse eest maakonna elu edendamisse

Meie piirkonnast said tänukirja:

Otepää Vallavalitsuse ja Valgamaa 
Spordiliiduga. Mänge toetasid Kultuu-
riministeerium, Maaeluministeerium, 
Eesti Kultuurkapital, Hasartmängu-
maksu Nõukogu, Tallink, Maaleht, 
Kuutsemäe Puhkekeskus, ööklubi 
Comeback, Oti Pubi. 

Täname kõiki mängude korraldajaid 
ja toetajaid!

Kõiki tulemusi vaata www.joud.ee .

MOniKa OtrOKOVa

Suusavõistlused toimusid Käärikul. Juhtide võistluse autasustamisel rõõmustavad 
Otepää vallavanem Kalev Laul (vasakul) ja 
Tõrva linnapea Maido Ruusmann.

www.otepaa.ee

Head 
naistepäeva!
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Järgmine Otepää Teataja 
ilmub 22. 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 Vallavolikogus

18.02.2016
n	 Otsustati rakendada planeerimisseadus ja ehitusseadustik 

Otepää vallas.
n	 Kinnitati Otepää valla soojamajanduse arengukava aastateks 

2015-2025.
n	 Otsustati mitte nõustuda Gravel Deposits OÜ-le maavara 

kaevandamise loa andmisega Oriku liivamaardla Oriku liivakarjääris.
n	 Kehtestati Sihva külas asuva Juusa-Peetri kinnistu detailplanee-

ring.
n	 Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Pühajärve tee 18/20 

kinnistu detailplaneering.
n	 Otsustati vastu võtta Pilkuse külas asuva Suitsu kinnistu 

detailplaneering.
n	 Otsustati vastu võtta Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 

asuva hoone maakütte kollektori detailplaneering. 
n	 Otsustati maksta vallavanemale Kalev Laulile ajavahemikul 1. 

jaanuar – 31. detsember 2016. a isikliku sõiduauto ametisõitudeks kasu-

tamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse 

alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 335 eurot kuus.
n	 Otsustati vallavanemale anda 2016. aasta puhkust: 14.-

27.03.2016; 18.07.-09.08.2016.

Otepää Vallavalitsuses

15.02.2016
n	 Väljastati Sokka Puhkekeskus Osaühingule ehitusluba Vidrike 

külas Sokka maaüksusel ja Järvekalda maaüksusel ehitise (seiklus-

park) püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 7 isikut.
n	 Moodustati hooldusvajaduse hindamise komisjon järgmises 

koosseisus: 1. Angelika Armolik – komisjoni esimees; 2. Krista Anton; 

3. Evi Lill; 4. Rita Pärnik; 5. Katre-Liis Treufeldt.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (arvestuslik suurus ühele koon-

dislasele 511 eurot) järgmiselt: 1.1 MTÜ Karupesa Team (koondisla-

sed Teiloora Ojaste, Mariel Merlii Pulles, Mart Vsivtsev) 1533 eurot; 

1.2 Otepää Spordiklubi (koondislased Artti Aigro, Markus Alter, 

Kenno Ruukel, Andres Saal) 2044 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI 

VÄIKE-MUNAMÄGI (koondislane Hans Markus Danilas, Carmen 

Piho) 1022 eurot; 1.4 MTÜ SPORDIKLUBI MÄESUUSAKOOL 

(koondislane Erik Sume) 511 eurot.
n	 Lõpetati Resolve OÜga Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 13 

asuva hoone III korruse ruumi nr 321 üürileandmiseks sõlmitud äri-

ruumi üürileping poolte kokkuleppel alates 11. märtsist 2016. a.
n	 Lõpetati ORT TEHNOÜLEVAATUS OÜga Otepää vallasise-

ses linnas Lipuväljak 13 asuva hoone I korruse ruumide nr 103 ja nr 

104 üürileandmiseks sõlmitud äriruumi üürileping poolte kokkuleppel 

alates 1. märtsist 2016. a.
n	 Lõpetati Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tn 1 kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist mittetulundusühingule Otepää 

Pensionäride Ühendus 150 eurot ansambli Laulurõõm tunnustami-

seks 15. aastapäeva puhul.

22.02.2016
n	 Otsustati määrata Otepää vallasiseses linnas asuvate Hundisoo, 

Jaani, Jakob Hurda, Kaasiku, Kadaka, Kalda, Kase, Kastani, Kasto-

latsi, Kesk, Kirsi, Koolitare, Kuuse, Linnamäe, Lipuväljaku, Metsa, 

Niidu, Nurme, Oru, Paju, Põllu, Saare, Sireli, Tehase, Tenniseväl-

ja, Tähe, Uus, Õuna, Võidu, Vahtra, Vahe tänavate, Tehvandi põik, 

Tamme puiestee, Kolga tee, Pedaja tee, Sulaoja tee teenindamiseks 

vajalik maa ja määrati moodustatavatele katastriüksustele lähiaadress 

ja sihtotstarve. 
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kahele isikule kogusummas 

768 eurot ja teine osa kahele isikule kogusummas 384 eurot. 
n	 Määrati külaseltsidele toetus järgmiselt: 1.1 MTÜ ARULA 

KÜLASELTS 300 eurot; 1.2 Kastolatsi külaseltsing 100 eurot.
n	 Määrati Eesti Laskesuusatamise Föderatsioonile ajavahemi-

kul 24. – 28. august 2016. a toimuva rahvusvahelise laskesuusatami-

se tiitlivõistluse „IBU Summer Biathlon World Championships 2016 

Otepää“ korraldamiseks toetus summas 3000 eurot. 
n	 Määrati MTÜ-le Sportlik Eesti ajavahemikul 4. – 7. august 2016. 

a toimuva triatlonivõistluse „IRONMAN 70.3 OTEPÄÄ“ korraldami-

seks toetus summas 2000 eurot.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Aivo Hintserile vee erikasu-

tusloa väljastamiseks Vana-Otepää külas asuval Suure-Möldre kinnis-

tul nimetu oja paisutamiseks.
n	 Anti Heino Kikkasele sõidukijuhi teenindajakaart töötamiseks 

sõidukijuhina taksoveol.

AMETLIK INFO

Detailplaneeringu kehtestamine 

Otepää Vallavolikogu kehtestas 18. veebruari 2016. a istungil otsusega nr 1-4-7 Sihva külas asuva 
Juusa-Peetri kinnistu detailplaneeringu. 

Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Info: Enelin 
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Detailplaneeringu kehtestamine 

Otepää Vallavolikogu kehtestas 18. veebruari 2016. a istungil otsusega nr 1-4-8 Otepää linnas asuva Püha-
järve tee 18/20 kinnistu detailplaneeringu. 

Detailplaneering on kättesaadav tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak 13, Otepää). Info: Enelin 
Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 

Otepää Vallavolikogu võttis 18. veebruaril 2016. a otsusega nr 1-4-9 vastu ja suunas avalikule väljapanekule 
Pilkuse külas asuva Suitsu kinnistu detailplaneeringu. 

Detailplaneering on algatatud Otepää Vallavolikogu 20. märtsi 2014. a otsusega nr 1-4-17. Planeeritav 
ala asub Pilkuse külas ja hõlmab Suitsu katastriüksusest (katastritunnus 63602:003:0170, pindala 41 ha) ca 
2,6 ha suurust ala. Detailplaneeringut algatades määrati planeeritava ala suuruseks ca 2 ha kogu Suitsu 
katastriüksusest. Planeeringu koostamise käigus on täpsustunud ala suurus ning planeeritav ala on suure-
nenud 0,6 ha võrra. Kuna planeeringut algatades ei olnud teada, milliselt teelt soovitakse alale juurdepää-
suteed rajada, siis algselt oli planeeringuala sisse hõlmatud ka planeeritavast alast lõunasse jääv tee, kuid 
käesolevaks ajaks on selgunud, et juurdepääsutee planeeritavale alale rajatakse idas paikneva tee kaudu 
ning seetõttu on planeeritavast alast jäetud välja lõunaservas paiknev tee. Planeeritava ala suuruseks vastu-
võtmise hetkeks on 2,6 ha. 

Detailplaneeringu algatamise otsuses on ekslikult kirjas, et detailplaneeringuga kavandatakse ca 1 ha 
suurune tootmisala olemasolevast Suitsu kinnistu õuealast ca 50 m kaugusele ning et tootmisala moodus-
tab Suitsu kinnistu pindalast ca 2,4%. Tegelikkuses oli algatamisel tootmisala suurus ca 4,8% (planeeritav 
ala hõlmas ca 2 ha suurust ala). Kuna planeeringuga on toomishoone maa osakaal kogu kinnistust suure-
nenud, siis tootmishoone maa moodustab nüüdseks ca 6% (täpsemalt 6,24%) kinnistu pindalast. Sellest 
tulenevalt määratakse Suitsu kinnistule krundi kasutamise sihtotstarbeks 90% põllumajandusmaa ja 10% 
tootmishoone maa. 

Otepää Vallavolikogu võttis planeeringu vastu ja suunas selle avalikule väljapanekule 18. juuni 2015. 
a otsusega nr 1-4-31. Kuid eelpool nimetatud planeeringuala piiride muutuse ning tootmishoone maa 
osakaalu tõttu on vajalik tunnistada 18. juuni 2015. a otsus nr 1-4-31 „Pilkuse külas asuva Suitsu kinnis-
tu detailplaneeringu vastuvõtmine“ kehtetuks. Uue vastuvõtmise otsusega ning sellele järgneva avaliku 
väljapaneku korraldamisega on tagatud kõigi huvitatud isikute kaasamine, õigeaegne informeerimine ja 
võimalus planeeringu koostamises kaasa rääkida. Detailplaneeringu eesmärk on Suitsu kinnistul mahla 
väiketootmise rajamise võimaluste väljaselgitamine.

Planeeringuga määratakse tootmishoonete ehitusõigused ja hoonestamise tingimused, lokaalse puhasti 
maa-ala ja lahendatakse tehnovõrkude paiknemine ning määratakse juurdepääsutee ja parkimisala. Ehi-
tusõiguseks on määratud: tootmishoonete maa (TT 100%), lubatud hoonete max ehitusalune pindala on 
1400 m2, hoonete arv kuni 5, kõrgus kuni 9,5 m ja korruselisus kuni 2.

Otepää valla üldplaneeringu maakasutusplaani kohaselt on planeeritava ala maakasutuse sihtostarve 
põllu- ja metsamajandusmaa. Planeeringuga soovitakse aga planeeritavale alale määrata tootmishoone 
maa sihtostarvet (TT 100%). Üldplaneeringu alusel (p 3.1) on detailplaneeringu koostamine kohustuslik 
tootmismaa planeerimisel. Tootmismaaga seotud arendustegevust loetakse üldplaneeringu muutmiseks. 
Eeltoodut arvesse võttes tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu järgse maakasutuse sihtotstarbe muut-
miseks.

Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon ja Päästeameti Lõuna 
päästekeskus. Kõik valitsusasutused kooskõlastasid detailplaneeringu märkusteta. 

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. märts 2016 - 12. aprill 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 12. aprillini 2016. a.

Detailplaneeringu vastuvõtmine ja avalik väljapanek 

Otepää Vallavolikogu võttis 18. veebruaril 2016. a otsusega nr 1-4-10 vastu ja suunas avalikule väljapane-
kule Otepää vallasisese linnas asuva Tennisevälja tn 1 asuva hoone maakütte kollektori detailplaneeringu.

Planeeritav ala hõlmab osaliselt Pühajärve rannapargi maaüksust (katastritunnus 63601:002:3520, 
pindala 112714 m², sihtotstarve üldkasutatav maa 100%). Planeeritava ala pindala on ca 6000 m². Detailpla-
neeringu koostamise eesmärk on määrata reaalservituudi ala Tennisevälja tn 1 asuvale hoonele maakütte 
pinnasekollektori rajamiseks. Planeeringualale ulatub Pühajärve 100 m ehituskeeluvöönd. Looduskaitse-
seaduse § 38 lõike 5 punkt 8 alusel ei laiene ehituskeeld kehtestatud detailplaneeringuga kavandatud teh-
novõrgule ja -rajatisele. Planeeringuga antakse ehitusõigus Tennisevälja tn 1 asuva hoone teenindamiseks 
vajaliku maakütte kollektori rajamiseks.

Planeeringuga ei taotleta kinnistu jagamist ega eraldi kruntide moodustamist. Krundi kasutamise sihtots-
tarbeks on haljasala maa (HP). Krundi olemasolev katastriüksuse sihtotstarve sotsiaalmaa (alaliik üldkasu-
tatav maa, Üm) ei muutu. Detailplaneering ei tee ettepanekut üldplaneeringu põhilahenduse muutmiseks. 
Detailplaneeringu on kooskõlastanud Keskkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon ja Päästeameti Lõuna 
päästekeskus. 
Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 15. märts 2016 - 29. 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 29. märtsini 2016. a.

DETAILPLANEERINGUD

29.02.2016

n	 Väljastati OÜ-le Pasila ehitusluba Nüpli külas Järsu-

kalda maaüksusel ehitise (tiik) püstitamiseks.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm 

isikut.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 

eurot.
n	 Seati hooldus ja määrati hooldajatoetus kahele isikule.
n	 Määrati ühele isikule puudega inimese täiendav toetus 

summas 8,95 eurot.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Määrati Mittetulundusühingule Pedajamäe Külaselts 

300 euro suurune toetus.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmiselt: 1.1 

Jalgpalliklubi FC Otepää 10 868,53 eurot; 1.2 MÄESUU-

SAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 10 667,26 eurot; 1.3 

Otepää Spordiklubi 6742,52 eurot; 1.4 MTÜ Karupesa 

Team 5132,36 eurot; 1.5 Tartu Spordiselts “Kalev” (kerge-

jõustik) 4931,09 eurot; 1.6 Jalgpalliklubi FC Elva 2515,86 

eurot; 1.7 MTÜ “Nüpli külakeskus” 1844,97 eurot; 1.8 

Võimlemisklubi „Rütmika“ 1677,24 eurot; 1.9 Tartu Spor-

diselts “Kalev” (sulgpall) 905,71 eurot; 1.10 Suusaklubi 

“Jõulu” 452,86 eurot; 1.11 MTÜ SPORDIKLUBI MÄE-

SUUSAKOOL 251,59 eurot.
n	 Eraldati kultuuriühingutele pearaha (arvestuslik 

pearaha määr 28,78 eurot) järgmiselt: 1.1 MTÜ Otepää 

Muusikaühing (puhkpilliorkester, 20 liiget) 576 eurot; 

1.2  MTÜ Bossanova (linetantsijad, 21 liiget) 604 eurot; 

1.3 MTÜ Nuustaku (segarahvatantsurühm, 17 liiget) 480 

eurot; 1.4 MTÜ Nuustaku (naisrahvatantsurühm, 10 liiget) 

290 eurot; 1.5 MTÜ Pühajärve Haridusselts (rahvatant-

surühm Vesiroos, 14 liiget) 405 eurot; 1.6 MTÜ Otepää 

Kooli Vilistlaskogu (õpetajate naisrahvatantsurühm, 11 

liiget) 320 eurot; 1.7 MTÜ Otepää Pensionäride Ühendus 

(eakate lauluansambel Laulurõõm, 15 liiget) 433 eurot; 1.8 

MTÜ Otepää Pensionäride Ühendus (eakate rahvatant-

surühm Tantsurõõm, 9 liiget) 260 eurot; 1.9 MTÜ Eveko 

Koor (koorilaul, 26 liiget) 748 eurot; 1.10 MTÜ Urban 

Style (JJ-Street tänavatantsukool, 38 liiget) 1094 eurot.
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuu-

riühingutele: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS 7. augustil 2016. a 

toimuva ürituse „Otepää rahvamuusikute ja käsitöömeistri-

te päev“ korraldamiseks 700 eurot; 1.2 MTÜ Otepää Muu-

sikaühing 29. – 31. juulil 2016. a toimuva ürituse „Püha-

järve XIX Puhkpillipäevad“ korraldamiseks 500 eurot; 1.3 

OTEPÄÄ NAISSELTS ajavahemikul aprill – juuli 2016. a 

toimuvate ürituste „Olen stiilne – olen 50+, terve ja aktiiv-

ne“ korraldamiseks 280 eurot; 1.4 OTEPÄÄ NAISSELTS 

21. detsembril 2016. a toimuva ürituse „Talvepealinna tal-

veturg“ korraldamiseks 280 eurot; 1.5 MTÜ Otepää Pen-

sionäride Ühendus 1. oktoobril 2016. a toimuva ürituse 

„Rahvusvahelise eakate päeva tähistamine“ korraldamiseks 

180 eurot; 1.6 OTEPÄÄ NAISSELTS 13. novembril 2016. a 

toimuva ürituse „Isadepäev“ korraldamiseks 170 eurot; 1.7 

MTÜ Nuustaku ajavahemikul oktoober - november 2016. 

a toimuva ürituse „Naisrahvatantsurühma 35. tegutsemi-

saasta“ korraldamiseks 200 eurot; 1.8 MTÜ PILLIPUU 

12. märtsil 2016. a toimuva ürituse „Rahvamuusikaorkestri 

Karupojad 20. aastapäeva tähistamine“ korraldamiseks 100 

eurot; 1.9 MTÜ Otepää Muusikaühing detsembris 2016. a 

toimuva ürituse „Advendikontserdid“ (kutselise ansamb-

li kontsert Otepää Kultuurikeskuses) korraldamiseks 100 

eurot; 1.10 MTÜ Otepää Muusikaühing detsembris 2016. 

a toimuva ürituse „Advendikontserdid“ korraldamiseks 

100 eurot; 1.11 MTÜ KARUKÄPP 2. juulil 2016. a toimuva 

ürituse „Rahvusliku käsitöö töötuba“ korraldamiseks 50 

eurot.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist MTÜ PILLIPUU 

200 eurot rahvamuusikaorkestri Karupojad tunnustamiseks 

20. aastapäeva puhul.

AMETLIK INFO

SÜNNID

Robin Länik                  5. veebruaril
Aana-Lee Mets                  9. veebruaril
Loviisa Kalda                21. veebruaril
Hanna-Lorena Rebane               22. veebruaril
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Otepää metsandusfirma OÜ Ökopesa 
pääses Äripäeva Gaselli TOP-i ja on 747. 
kohal. Firma juhataja ja omanik on Triin 
Peips, töötajaid 30 (istutushooajal kuni 60).

Ettevõte on asutatud 13.04.2007. 
Ökopesa pakub teenust metsa istutamisest 
lõppraideni ja aia kujunduskavandist kõrg-
haljastuseni. Lõviosa käibest annab elekt-
riliinide aluste puhastamine võsast. See 
on kasvatanud käivet ja kasumit ning len-
nutanud Ökopesa tänavusse Gaselli TOPi.  

DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 15. veebruaril 2016. a korraldusega nr 2-4-55 lõpe-
tada Otepää vallasiseses linnas asuva Kopli tn 1 kinnistu detailplaneeringu 
koostamine. Kopli tn 1 kinnistu (katastritunnus55601:004:0360) detailplanee-
ringu algatamist taotles kinnistu omanik Uko Künnap (avaldus esitati 2012). 
Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 1. novembri 2012. a korralduse-
ga nr 2-4-589 „Otepää vallas Otepää linnas Kopli tn 1 kinnistu detailplaneeringu 
algatamine“. Sama otsusega kinnitati ka detailplaneeringu lähteseisukohad, mis 
on käesolevaks ajaks oma kehtivuse kaotanud. Detailplaneeringu eesmärgiks oli 
ehitusõiguste määramine pereelamu-ärihoone ja abihoonete ehitamiseks. Krun-
dile sooviti 25 % ulatuses kontori- ja büroohoone maa ning 75 % ulatuses peree-
lamumaa sihtostarvet. Detailplaneeringule jäeti algatamata keskkonnamõjude 
strateegiline hindamine Otepää Vallavalitsuse 16. jaanuari 2013. a korraldusega 
nr 2-4-20.

Detailplaneeringut ei ole pärast 2012. a algatamise otsuse tegemist 
Otepää Vallavalitsusele menetlemiseks esitatud. Uko Künnap esitas 
Otepää Vallavalitsusele 8. veebruaril 2016. a taotluse, millega soovis 
lõpetada detailplaneeringu koostamine. Kinnistu omaniku taotluse 
tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjalikult 
analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ning Otepää Val-
lavalitsuse 1. novembri 2012. a korralduse nr 2-4-589 ja 16. jaanuari 
2013. a korralduse nr 2-4-20 kehtetuks tunnistamise põhjuste olulisust 
või nende seost Uko Künnapi osalemisega haldusakti andmise menetluses 
(Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820).

Detailplaneeringute avaliku väljapaneku järgsed 
avalikud arutelud

Uue-Jaanimäe kinnistu, Tamme kinnistu ja Teeveere kinnistu detailplaneeringu 
avalik väljapanek toimus 09.02.2016 – 23.02.2016. Avaliku väljapaneku ajal esitati 
kokku 1 vastuväidete kiri ning 3 arvamuskirja. 

Avaliku väljapaneku järgsed avalikud arutelud toimuvad:
Teeveere – 15.03.2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas;
Uue-Jaanimäe – 16.03.2016 kell 16.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas;
Tamme – 21.03.2016 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas.

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

Äripäeva Gasell on ettevõte, mis on kii-
resti arenenud. Gaselli TOPi lähteandme-
teks on ettevõtte müügitulu ja kasum enne 
makse aastatel 2012, 2013 ja 2014. 

Aastatel 2012-2014 kasvas OÜ Ökopesa 
ärikasum 2,60 korda ja käive 1,73 korda. 
Ettevõte võitis 2012. aastal ASi Elering rii-
gihanke elektriliinide aluste raadamiseks 
ja võsa puhastamiseks. Liinialuseid töid 
teostatakse aasta läbi ja see annab jätkuvalt 
käibest põhilise osa. Lisaks Eleringile hool-

datakse ka Elektrilevi ja Imatra Elektri lii-
nitrasside alust maad.

Firma on kogu aeg investeerinud masi-
natesse ja seadmetesse ning inimestesse. 
Töötajad on läbinud erinevad tööturvali-
suse ja elektritööde kursused Soomes ning 
Eestis. Firmas töötavad vastava kutsestan-
dardi omandanud raietöölised, arboristid, 
aednik-kõrghaljastaja. OÜ Ökopesa oli  
Valgamaa TOPis 2014. aastal 5. kohal.
   Allikas: Äripäev

OÜ Ökopesa sai Äripäeva gaselliks

19. veebruaril tähistasime lauluansambli 
„Laulurõõm“ 15. tegutsemisaastat ja siin 
väike ülevaade ansambli tegemistest nende 
aastate jooksul.

Ansamblil esialgu nime polnud. Kut-
susime lihtsalt päevakeskuse ansamb-
liks. „ Laulurõõm“ sai ühe arutelu käigus 
ansambli liikmetega , mis tuletati Valga-
maa vokaalansamblite 1997.a.ülevaatuse 
ühislaulust „Laulud on rõõm“. Laulu-
memmesid paelusid selle laulu reibas viis 
ja paljuütlevad sõnad nagu „Laulud on 
rõõm, millest tuge sa saad, ... hoia see rõõm 
sõbraks eluteel“ ja nii edasi. Sellest saigi 
meie laulude nimelaul.

Oli aasta 2000. Arvukas Otepää eakate 
pere kogunes üks-kaks korda kuus, vahel 
ka enam Otepää Päevakeskusesse pen-
sionäride üritustele, mis toimusid Helle 
Kuldmaa organiseerimisel. Ta oli siis 
päevakeskus-hooldekodu juhatajaks. Tänu 
Helle aktiivsele tegutsemisele, pandi alus 
eakate huviringidele ja sisustati eakate 
vaba aega huvitavate üritustega. Päevakes-
kuses tähistati kõikvõimalikke tähtpäevi: 
jõulupühi, emadepäevi, sünnipäevi, mar-
di-ja kadripäevi, kuulati loenguid, viidi 
läbi isegi memme-taadi valimisi, moede-
monstratsiooni ja nii edasi ja nii edasi.

Meenub, kus ühe kooskäimise lõpul 
päevakeskuses aastal 2000 kogunes väike 
rühm lauluhuvilisi eakaid, kes avaldasid 
soovi laulda, et saada sellest rõõmu endale 
ja ka teistele jagada. Nii pandi alus lau-
luansamblile ja esimeseks juhendajaks sai 
Otepää Muusikakooli direktor Pirika Sööt, 
kes saatis meid vähem kui aasta. Aastast 
2001 sai ansambli juhendajaks Zinaida 
Ernits, kes oli endine õpetaja ja kooli pois-
tekoori juhendaja. Zinaida käe all laulsime 
13 aastat. Kokku on õpitud üle 120 laulu. 

Põhiteemaks õpitud lauludel on olnud 
ikka mälestused, meenutused noorusmaalt, 

lapsepõlvest, armastusest. Noorusmaa on 
jäänud alati kaunite mälestuste maaks, 
kust on igaühel midagi ilusat meenutada 
ja kaasa võtta eluteele ka vanemas eas. Kui 
nooruses kaunistavad elu unistused, siis 
auväärses eas on selleks ju mälestused. 

Esimesi lauluansambli liikmeid oli 12-ne 
ringis. Nendeks olid: Liidia Vilde, Norma 
Teder, Lille Haljand, Lehte Kütt, Sale Ilves, 
Marta Lapp, Eha Serva, Eha Vaerand, 
Ellen Barkala, Hilda Uibo, Tiiu Baumann, 
Helle Kuldmaa. Nendest 2 liiget on lah-
kunud manalateele (Norma ja Lehte). 
Lahkunud on ka igaviku radadele meie 
kontsertide sõnakunstnik, huumorimeelne 
Leidi Kattai.

Hiljem on toimunud ansambli liikmete 
ridades muutusi ja liikumisi. Juurde tulid 
Lea Ventsel, Eha Teder, Eda Võrk, Eha 
Vuks ja päris lõpuaastatel Heli Poolus, 
Maire Rootsmaa,Vaike Kivi, Tiia Aart, 
Erika Sepp ja Lille Tali. Osa endisi liikmeid 
lahkusid ansamblist elukohamuutuse või 
tervise halvenemise tõttu. Neid liikmeid, 
kes on laulnud ansamblis 15 aastat või pisut 
vähem, on alles jäänud vähem kui pool 
praegusest koosseisust. 

Ansambli Laulurõõm liikmed ei olnud 
üksi laulurahvas, vaid enamik neist olid 
aktiivsed isetegevuslased ka teistes huviala- 
ja tegevusringides. Nad tantsisid, võimlesid, 
parodeerisid, esinesid sõnakunstnikena, 
deklameerisid. Praegu tantsib 6 ansambli 
liiget eakate tantsurühmas Tantsurõõm.

Laulurõõm ei ole jaganud laulurõõmu 
mitte üksi kodukohas vaid laul on kõlanud 

ka naabervaldade külapidudel, eakate sõp-
ruskohtumistel. Nii on lauldud Kanepis, 
Kaagveres, Laatres, Nõos, Nõunis, 
Kambjas, Valgjärvel, Udernas, Cantervilla 
lossis, Mesipuu talus, isegi Tallinnas Meri-
välja Pansionaadis ja Pirita Päevakeskuses 
ja veel paljudes teistes paikades. Viimane 
külaskäik oli meil eelmise aasta oktoobris 
pensionäride ühenduse Härmalõng poolt 
korraldatud Sangaste sügishooaja avapeol, 
kus meid väga lahkelt vastu võeti. 

Alates 2015. aasta sügisest juhib ansamb- 
lit energiline ja rõõmsameelne Merle 
Soonberg, kes püüab meie veidi kulunud 
hääli kõlama panna.

Südamlikud tänusõnad kuuluvad meie 
ansambli praegusele juhendajale Merlele 
ja eriline tänu Zinaidale, kes õpetas meile 
laule 13 aastat. 

Ilusad mälestused on jäänud päevakes-
kuses veedetud üritustest. Kahju, et praegu 
puudub Pensionäride Ühendusel oma 
kodu päevakeskuse näol, kus kokku saada 
ja veelgi aktiivsemalt tegutseda.

Suur tänu kõigile meie sünnipäevapeol 
osalemast!

eha serVa, pikaaegne laulja 

15 aastat 
Laulurõõmu

Alates 2014. aasta suvest on Otepääl pöö-
ratud suuremat tähelepanu Otepää Lin-
namäe ja selle ümbruse heakorrale ning 
korrastamisele. 2014. aasta augustis teos-
tati Linnmäe orus vohava võsa freesimine, 
2015. aasta kevadel rajati Linnamäe orgu 
kuivendamise eesmärgil kuivenduskraavi-
de süsteem, 2015. aasta aprillis teostati Lin-
namäel raied avamaks vaated Linnamäelt 
Otepää linnale ja Otepää kirikule vastavalt 
kehtivale detailplaneeringule.

Kodanikualgatuse korras heakorras-
tati 2015. aasta suvel kiriku ja Linnamäe 
vaheline ala ja avati vaade Alevi järvele. 
Otepää esmamainimise 900. aastapäeva 
tähistamiseks on kavas Otepää ühe olulise-
ma sümboli – Linnamäe korrastustöödega 
edasi minna. 

Linnamäel on plaanis heakorratööd
2015. aasta lõpus tellis Otepää Vallava-

litsus töö, mille eesmärgiks oli saada teavet 
Linnamäe nõlvadel kasvava puistu sei-
sukorrast ning sellest tulenevalt ka saada 
tegevusplaan Linnamäe nõlvade heakor-
rastamiseks. Töö tulemusena valmis Artes 
Terrae poolt koostatud Otepää Linnamäe 
metsamajandamiskava ja Otepää Linna-
mäe puude raieks märkimise aruanne. 
Tööst selgub, et suur osa nõlval kasvavast 
puistust on kahjustatud juurepessist.

Otepää Vallavalitsus on Keskkonnaame-
tile edastanud metsateatise, saamaks luba 
haigete puude eemaldamiseks vastavalt 
koostatud tööle. Keskkonnaamet pidas 
vajalikuks täiendava ekspertiisi koostamist, 
ekspertiisi hinnang metsa seisundile oli 
samasugune, nagu Artes Terrae aruandes. 

Artes Terrae poolt koostatud töös on hin-
natud raiemahuks ca 260 m³, Keskkonnaa-
meti ekspertiisi hinnanguline soovituslik 
raiemaht on veidi suurem – 288 m³.

Praeguseks on Keskkonnaamet loa 
väljastanud raiete teostamiseks koguma-
hus 159 m³, raiete teostamiseks vajalikus 
mahus on vaja esitada täiendav metsateatis 
koos Muinsuskaitseameti kooskõlastusega. 
Muinsuskaitseametile on taotlus kooskõ-
lastuseks esitatud ning oleme vastuse ootel.

Juhul, kui kõik kooskõlastused ja load 
on saadud, saab haigete puude raidega 
pihta hakata märtsis-aprillis 2016. 

Artes Terrae töö ning Keskkonnaameti 
ekspertiis on leitav Otepää valla kodulehelt 
Arengukavad ja uuringud alamenüüst. 

Otepää VallaValitsus

Konverentsi modereerib Erki Nool. 

Päevakava:

13.00-14.15 Esineb JJ-Street DanceCompany, Otepää vallavolikogu 
esimehe Kuldar Veere ja vallavanema Kalev Lauli tervitus.
 Ain Mäesalu, TÜ Ajaloo ja arheoloogia instituudi lektor „900 
aastat Otepää esmamainimisest kirjalikes allikates“ 
 Kätlin Unt ja Tairo Tee, Otepää Gümnaasiumi abituriendid 
„Tuleviku-Otepää kui elukeskkond“ 
 Otepää esmamainimise 900. aastapäevale pühendatud post-
margi esitlus. 

14.15-14.30 Kohvipaus 
14.30-15.50 Ando Jukk UPM-Kymmene Otepää AS tegevjuht „Kellele 

tööstust/tootmist vaja on?“ 
 Merike Ennok Otepää Gümnaasiumi vilistlane, Otepää Las-
teaia õppealajuhataja „Mõtisklusi Otepääst: äraminek, tagasitulek, 
kohalolek“
 Erki Parik Otepää Gümnaasiumi vilistlane, advokaadibüroo 
COBALT advokaat „Otepää kohast homses Eestis – võimalused ja 
väljavaated“
 Heiko Heitur – Otepää Gümnaasiumi vilistlane, Keskkonna-
ministeeriumi välisõhu osakonna peaspetsialist „Minu Otepää“
15.55-16.10 Kohvipaus 
16.05-17.00 Jana Mae – Otepää Talispordimuuseumi juhataja, „Teel 
Pariisi leidsin Nuustaku!“
 Andres Rõigas, TÜ Viljandi Kultuuriakadeemia lektor, „Otepää
regionaalpoliitilistest valikutest“ 
 Konverentsi kokkuvõte – moderaator Erki Nool.

17.00-18.00 Konverentsijärgne suupistelaud kooli sööklas.

Otepää visioonikonverentsile järgneb Otepää linna 80. aastapäeva ja 
Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamine. 

18.00-22.30 kooli aulas Otepää Vallavolikogu esimehe ja vallavanema
vastuvõtt. Esineb Viru varietee, tantsuks mängib Marju Läniku ansam-
bel. Õhtut juhib Veikko Täär. 

Otepää linn 80, 
Otepää esmamainimine 900 

konverents 
„Otepäälaselt otepäälasele“ 

1. aprillil Otepää Gümnaasiumis

Otepää vallavanem Kalev Laul tunnustas 
vallavalitsuse tänukirjaga ansambli lauljaid 
Eha Serva, Ellen Barkalat, Hilda Uibot, 
juhendajat Zinaida Ernitsat, ansambli asu-
tajat Helle Kuldmaad. 

Laulurõõm sai sünnipäevaks Otepää 
Vallavalitsuselt 150 eurot.
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Kodumaa sünnipäev Pähklikeses
Okasroosike magas 100 aastat, 
enne kui tuli prints ja äratas ta 
unest. Eesti Vabariigi eluiga on 
peaaegu sama pikk kui oli mui-
nasjututegelase uni. Just nõnda 
selgitati lastele Pähklikese maja 
iseseisvuspäevale pühendatud 
aktusel, millises eas on meie 
kodumaa. 

98aastaseks saanud sünni-
päevalapsele esitati luuletusi, 
millest tuli välja, missugune on 
kodumaa läbi laste ja luuletajate 
silmade. 

Lauludest jäi lisaks Eesti ja 
Pähklikese hümnidele kõlama 
viis, milles teeb koerake kodus 
auh-auh-auh! 

Sünnipäevalistele pakkusid 
rõõmu kolmes teemakohases 
värvis õhupallid, mida – oh ülla-
tust! – võis pärast aktuse lõppu 

rühma kaasa võtta. 
Kogu üritust ümbritses 

traditsiooniline raam, mis 
koosnes lipuga sisenemisest ja 
väljumisest.  

Otepää lasteaia õppealajuhataja 
MeriKe ennOK

Lipu sissetoomine.

Enamasti meenuvad vastla-
päevale mõeldes kuklid, herne-
supp ja liulaskmine. Meie lapsed 
kuulsid, nägid ja said tähtpäeval 
teha ka palju muud. 

Kaisukarude rühma õpeta-
jad korraldasid ürituse, kus tut-
vustati pudrupäeva kombeid. 
Võrukaelad laulsid teemakoha-
seid laule, vedasid köit, vurrita-
sid, tegid tokivedu, panid seale 
saba taha, hüppasid üle köie. Nii 
suured kui väikesed said teada, 
et ennemuiste, mil korralikke liulaskmisvahen-
deid polnud, libistati end künkast alla isegi sauna-
vihtadel. Kõigele krooniks pakuti võimalust ergu-
tada oma maitsemeeli – need, kes tahtsid, said 
maitsta soolaube. 

Hoolimata sellest, et lund maas polnud, ei 
jäänud vastlasõit siiski ära. Liikumisõpetaja ees-

tvedamisel lasti liugu saalis – üks laps tekile (loe: 
kelgule), teine teda vedama. Tähistamise lõpus sai 
igaüks diplomi ja kaela šokolaadist kuldmedali.

Otepää lasteaia õppealajuhataja MeriKe ennOK

Liupäev Võrukaelas

Lumeta kelgutamine. 

Esmaspäeval, 25. jaanuaril toimus Tartu Ülikooli 
spordihoones teaduslahing. Meie koolist läks kaks 
võistkonda. 

Võistkonda Global Elite kuulusid 
Aksel, Hendrik ja Simon ning võistkon-
da Tajumatud Iti-Riin, Anet ja Laur. Tar-
tusse viis võistkonnad õpetaja Peeter. 
Kohale jõudes anti meile meie võistkonna nimed 
ühel väikesel puualusel. Võistlusel tuli lahenda-

da viis ülesannet. Iga ülesande lahendamiseks oli 
aega 20 minutit. Ülesannete hulka kuulusid kivi-
mite vanuse määramine, maitsemeele kasutami-
ne, et välja selgitada, milline on kõige magusam 
vesi jms.

Kui võistlus sai läbi, anti kõikidele koolidele 
väike pakk, mis sisaldas komme ja muid asju.
 

hendriK aaliste

Teaduslahing Pühajärve Põhikoolis

19. veebruaril toimus meie koolis 
nii mõndagi toredat ja huvitavat.
Päev algas ”Klaveriloomade” 

meeleoluka kontserdiga. Huvi-
tavaks tegi esituse see, et alguses 
jutustati lugu. Jutte oli palju 
ning igaühes uus tegelane -  kas 
kaelkirjak, kirp, kärbes, põder, 
krabi või toonekurg. Järgmi-
sena mängiti professionaalselt 
eelneva jutustuse kohta loomin-
gulise pala ja kohe hakati ka neid 
tegelasi joonistama. Lõpus tehti 
meist foto ning lisati joonistuste-

ga samale pildile.
Järgmine tund algas hümniga. 

Kooliansambel esines kahe 
lauluga. 9. klass näitas koolile 
Eesti raskest ajaloost filmi, mida 
nad olid teinud  7. klassi õpilase 
Atsi abiga. Sõna võttis riigikogu 
liige Lauri Luik, kes hiljem pidas 
7.-9. klassile loengu. Aktuse 
lõpus said üheksandikud rääkida 
sellest, kus nad käisid töövarju-
päeval.

Päev lõppes humoorika ja ilusa 
Viljandi Jakobsoni kooli balle-

tistuudio etendusega. Etendati 
muinasjuttu “Tuhkatriinu”. Tore 
oli see, et esinejaid oli väga palju, 
nii nooremaid kui ka vanemaid 
ning osa võtsid õpetajadki. 

Tehti kokkuvõte kaheksandike 
korraldatud sõbrapäevast. Kuu-
lutati välja, et kõige sõbralikum 
õpilane on Ats ning kõige sõbra-
likm õpetaja Janika.
Minu arvates oli päev väga tore.

MirjaM leOpard
pühajärve põhikooli 9. klass

Tore päev enne talvevaheajale minekut

Haanjas toimusid Eesti lahtised 
meistrivõistlused laskesuusatamises. 
Kavas olid sprint ja jälitussõit.

Otepäälastest tulid kahekordseteks 
meistriteks N15klassis Kerstin Ojavee 
(Karupesa Team) ja naistest Grete 
Gaim (Oti spordiklubi). Nende tule-
mustega pääses Gaim Eesti koondi-
sesse maailmameistrivõistlustele.

Grete Gaim 
võistleb 
MM-il

Otepääl peetud põhja suusaala-
de Põhjamaade noorte meistri-
võistlustel olid kavas murd-
maasuusatamine, suusahüpped 
ja kahevõistlus.
Nooremate poiste kahevõistlu-
se individuaalvõistluse võitis 
Markkus Alter. Ta sai esikoha 
ka sama vanusegrupi kahe-
võistluse meeskondlikus sprin-
dis. Vanemas grupis lõpetas Artti 
Aigro Eesti meeskonnas neljan-
da kohaga. 

Markkus Alter võitis esikohad 
ka nooremate poiste suusahüpe-
tes nii individuaalselt kui ka 
meeskonnavõistluse. Kõige 

tihedam konkurents hüp-
pemäel oli vanemate poiste 
seas, kus parima eestlasena 
pidi Artti Aigro leppima 
neljanda kohaga, pronks-
medalist jäi teda lahutama 
1 punkt. Meeskonnavõistlu-
ses võitsid vanemad poisid 
teise koha. Võistkonda 
kuulus ka Artti Aigro. 

Murdmaavõistlustel läks 
naiste vabatehnikasprin-
dis kaksikvõit Norrasse. 
Eestlannade laeks jäid veerand-
finaalid, Mariel Merlii Pulles sai 
27. koha. 

Naiste 5 km klassikasõidus 

Markkus Alter võitis Põhjamaade 
noorte meistrivõistlustel neli medalit

Artti Aigro (vasakul) ja Markkus 
Alter võitsid kokku viis medalit.

oli Eesti neidudest oli parimana 
Mariel Merlii Pulles 19. kohal. 
Teatesuusatamises sai ta Eesti  
võistkonnas 9. koha.

Otepää Lasteaed 
võtab konkursi korras tööle 

kaks rühmaõpetajat
 (tööleasumistega 18. aprill ja 1. september, tähtajali-

sed lepingud). 

ja   muusikaõpetaja 
(tööleasumine niipea kui võimalik, osalise koormuse-

ga, tähtajaline leping). 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumenti-

de koopiad saata 4. aprilliks aadressil Pühajärve tee 
22, Otepää, 67403, Valgamaa või e-posti aadressil 
marju.ilistom@otepaa.ee. 

Info tel: 5303 3034.
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Pühajärve Raamatukogus 

kohtub lugejatega 

ja esitleb oma uusi raamatuid
„Aasta ringi Eestis ringi“ 
ning „Salapärane Eesti“

kirjanik ja rännumees Marko Kaldur
22. märtsil kell 14.00.

Kõik huvilised on oodatud!

Otepää Gümnaasiumi

VASTUVÕTUINFO
 

järgmiseks õppeaastaks on avaldatud 
kooli kodulehel www.nuustaku.edu.ee.

Kooli erileht ilmub ajalehe 
Otepää Teataja lisana 10. mail.

KultuuriKalender

  9. märtsil  kell 18.00 Otepää Palveränduri kiri-
kus naistepäeva kontsert, sarjast „Hingemuusika“. 
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.

17. märtsil  kell 10.00 Otepää Lasteaia 
Laululaps Pähklikese majas.  Info: Meeli Rammul 
529 5848.

18. märtsil  kell 16.00 Otepää Gümnaasiumi 
Laululaps OG saalis.  Info: Terje Aasaroht 5781 0081.

  4. mail  kell 19.00 Otepää Gümnaasiumi saalis 
Rakvere Teatri etendus „Maalermeister“. Pilet 
11/13 eurot.

Muusikakooli info

Neljapäeval, 17. märtsil kell 18.00 
toimub muusikakooli saalis 

kontsert ja vestlusõhtu 

POPULAARNE PILL KITARR. 

Kontserdi sisustab muusikakooli 
kitarriõpetaja Evelyn Ainlo koos 

oma õpilastega.

SPOrdiKalender

11.-13. märtsil Tehvandi Spordikeskuses 
Skandinaavia karikavõistlused murd-
maasuusatamises. Korraldaja: Eesti Suusaliit

17. märtsil kell 17.30 Tehvandi Spordi-
keskuses Otepää lahtised meistrivõistlused 
suusatamises vabatehnikas. Eelregistreerimine 
kuni 16.03. kell 12.00 e-post  hinnobertsilva@gmail.com.

19. märtsil Tehvandi Spordikeskuses 
Värska Originaal laskesuusatamise noorte-
sari. Korraldaja: ELSF

19. märtsil Valga Spordihallis Valgamaa 
talimängude finaal. (14. märtsil turniiribriž ja 
mälumäng Keeni Noortekeskuses, 15. märtsil murd-
maasuusatamine Tehvandi Spordikeskuses ning 17. 
ja 18. märtsil õhupüssist laskmine Valgas Pikk tn 3.)

MTÜ Mondo kuulutas möödunud detsembris välja arengukoostöö-teemalise essee-
konkursi gümnaasiumiastme õpilastele, kus esikoha saavutas Otepää Gümnaasiumi 
abiturient Margit Saal.

Kirjutada sai kahel teemal: „Kuidas lõimida immigrante ja pagulasi eesti kooli ja 
ühiskonda?” ning „Mida Eesti peaks tegema, et kliimamuutusi peatada?” Viimati 
mainitud teemal kirjutas ka otepäälane Margit Saal, kes oma lennukate ideedega 
noppis esikoha ning auhinnaks sai Eestimaa valupunkte kajastanud noor kirjutaja 
õppereisi Ghanasse, kus külastatakse kohalikke koole ja tutvutakse MTÜ Mondo 
koostööpartnerite tööga Põhja-Ghanas Kongo kogukonnas. 

Margit Saal on oma kirjutistega silma paistnud ka koolis ning esindanud väga 
edukalt Otepää Gümnaasiumit piirkondlikel olümpiaadidel. Nii sellel kui ka eelmisel 
aastal kuuluvad talle esikoht eesti keeles ja ühiskonnaõpetuses; matemaatika teine 
koht eelmisel aastal, inglise keele ja matemaatika olümpiaadide esimesed kohad 
üle-eelmisel aastal. 

„Margit on üks hea näide tänapäeva teadmishimulisest noorest, kes loeb palju, on 
õpihimuline, sihikindel, samas ei eksponeeri oma isikut, vaid jääb pigem tagasihoid-
likuks. Tema puhul tunnen õpetajana rõõmu sellest, et nii mitmeski valdkonnas on 
muna targem kui kana,” kommenteerib Margiti emakeeleõpetaja Marika Paavo neiu 
suursaavutust. 

MTÜ Mondo on Eesti juhtiv maailmahariduse, arengukoostöö ja humanitaarabi 
organisatsioon, mis loob Eesti inimestele võimalusi maailma paremaks muutmiseks. 
 

Grete liiVaMäGi, 
Otepää Gümnaasiumi meediaõpilane

Otepää Gümnaasiumi õpila-
se essee pälvis vabariiklikul 
konkursil kõrgeima koha

Selle aasta vastlapäeval võis heast liuilmast vaid 
und näha, mistõttu otsustasime liulaskmise pare-
mate lumeoludeni edasi lükata. Nii saidki Aedlin-
na Seltsingu usinad liikmed oma vastlaid pidada 
21. veebruaril Apteekrimäel. 

Liu laskmises võtsid mõõtu kümned lapsed, 
vanuses üks kuni kümme aastat. Pikki linu 
’’mõõtsid’’ endale ka mõned julged lapsevane-
mad, kes lastega võidu kelgutasid. Kokku osales 
kaksteist peret. 

Pikima liu eest auhinnati tublit esikolmikut ning 
kõik osalejad said Aedlinna Seltsingu poolt kaela 
Vastlapäeva medalid, mille soetamist toetas kul-
tuurkapital. Laste rõõm medalitest oli suur.

Pärast kelgutamist sai suu magusaks kommide 
ja muffinitega. Kellele külm kontidesse puges, sai 
end soojendada mõnusa kibuvitsateega ja soola-
sesõbrad said põske pista maitsva vorstikese.

Oli väga meeleolukas ja vahva pärastlõuna. 
Suur tänu vastlaliu peakohtunikule Silver Eljan-
dile meid Apteekrimäele kutsumast ja võõrus-
tamast. Samuti täname kõiki peresid, kes leidsid 

mahti kohale tulla ja ilmestasid ettevõtmist oma 
hea tujuga. Kohtumiseni järgmistel ettevõtmistel! 

Aedlinna seltsingu rahvas sai pikad linad

Foto T. Hõrak

Maarja raud
aedlinna seltsingu liige 

29. veebruaril sai Otepää Gümnaasiumis vaadata 
American Showcase programmi raames doku-
mentaalfilmi “Kaugel kodust” ja kohtuda filmi 
autoriga.

Samal päeval avati kohvik-restoranis l.u.m.i 
koostöös USA saatkonnaga fotonäitus Ameerika 
rahvusparkidest. 

Otepää Gümnaasiumisse olid külla tulnud USA 
saatkonna meediaspetsialist Mairis Tuisk ja filmi 
autor Galen Knowles (pildil). Otepää valla koo-
linoored võtsid filmi hästi vastu – gümnaasiumi 
aulasse oli kogunenud saalitäis noori, kes jälgisid 
dokumentaalfilmi Ameerikasse emigreerunud 
Ugandast pärit noormehe Brolini püüdlustest 
esindada 2018. aasta talimängudel Ugandat lume-
lauasõidus. 

Pärast filmi vaatamist said koolinoored esitada 
küsimusi filmi autorile Galen Knowlesile, kes 
rääkis nii endast kui ka filmi saamisloost. Doku-

mentaalfilm äratas koolinoortes huvi ning pani 
kaasa mõtlema kodu, perekonna ja isikliku iden-
titeedi rolli üle elus.

Filmi „Kaugel kodust“ näidati American Film 
Showcase programm raames, mis on koostööpro-
jekt Lõuna California Ülikooli filmikooli ja USA

välisministeeriumi vahel. Filmitegijad ja filmi 
eksperdid reisivad 40 erinevasse riiki, et näidata 
erinevaid filme. Projekt toimub aasta vältel alates 
2015. aasta augustist kuni 2016. a. augustini, 
Valgamaal näidatakse selle raames filmi lisaks 
Otepääle ka Valgas ja Tõrvas. 

Samal päeval avati kohvik-restoranis l.u.m.i 
USA saatkonna kaasabil fotonäitus Ameerika 
rahvusparkidest „National Parks“. 

Otepää vallavanem Kalev Laul sõnas, et kaunid 
loodusfotod annavad hea ülevaate Ameerika loo-
dusest. „Meil oli heameel Otepääl võõrustada nii 
filmi näitamist kui ka näituse avamist, täname 
USA saatkonda hea koostöö eest ja täname ka 
Otepää Gümnaasiumi ning kohvik-restorani 
l.u.m.i“, ütles Kalev Laul. Näitust saab kohvik-res-
toranis vaadata veel kaks kuud. 

MOniKa OtrOKOVa

Dokumentaalfilm pani koolinoored mõtlema

MTÜ Karukäpp töötoad

toimuvad 
15. ja 29. märtsil kell 18.00

Lipuväljak 13 
ruumides 303 ja 304.

Info tel. 527 6551.

Otepää Gümnaasiumis on 17. märtsil lahtiste uste päev. Ootame külla 
nii tulevasi 10. klassi õpilasi kui algklasside lastevanemaid.

Lahtiste uste päev on tore viis Otepää Gümnaasiumiga tutvumiseks. 
Uue õppeaasta 10. klassi õpilastel on võimalik osaleda viies erinevas 
praktilises ja põnevas ainetunnis. Päev algab 2. ainetunniga kell 9.00 ja 
lõpeb 6. tunniga kell 14.05. Tundides osaleda soovijate hulgast sõltub, 
kas tunnid toimuvad koos 10. klassi õpilastega või täiesti omaette klas-
sina. Et põnevate tundide vahepeal nälg kimbutama ei hakkaks, pakub 
Otepää Gümnaasium külla tulnud õpilastele võimalust nautida lõuna-
sööki pika söögivahetunni ajal kell 11.30-12.25. Soovist osaleda lahtiste 
uste päeval tuleb teada anda 14. märtsiks k.a kella 15-ks kooli huvijuhi 
meiliaadressil terje@nuustaku.edu.ee.

Algklasside lastevanemaid ootame uudistama oma lapse 1., 2., või 3. 
ainetundi. Olgu ainetunniks matemaatika, muusika või kehaline kasva-
tus, põnevat uudistamist ja kaasategemist jagub kõigile. Soovist külas-
tada oma lapse ainetundi tuleb teada anda 15. märtsiks k.a. kella 15-ks 
vastava klassi klassiõpetaja meiliaadressil.

Kõigil külalistel on lisaks ainetundides osalemisele võimalus uudista-
da koolimaja ja koridorides asuvaid õpilastööde näitusi.

Ootame teid kõiki külla, kohtumiseni 17. märtsil!

anneli VetKa 
Otepää Gümnaasiumi õppealajuhataja

Lahtiste uste päev 
Otepää Gümnaasiumis
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Palupera Vallavolikogu istungil 

11. veebruaril 2016:
n	 Lõpetati Palupera valla 2016. aasta eelarve II lugemine. Eelarve 

võeti vastu.
n	 Määrati töötasu vallavanemale.
n	 Kinnitati Palupera Vallavalitsuse struktuuri ja teenistuskohtade 

koosseis.
n	 Kehtestati Palupera Vallavalitsuse palgajuhend.
n	 Määrati Palupera valla 2015. aasta raamatupidamise konsolidee-

ritud aastaaruannet auditeerima audiitorbüroo Fides OÜ.
n	 Vallavanem tutvustas investeerimislaenu ning valla külade vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide ehitustööde hankedokumente. Hellenurmest 

vallaelanikelt laekunud pöördumise osas anti lisaks esitatud vastuskirjale 

(http://www.palupera.ee/volikogu2016-02/Vastus-p%C3%B6%C3%B6r-

dumisele.pdf) ülevaade järgnevatest tegevustest – käimas on lähteüle-

sande koostamine, seejärel projekteerimistöö hanke väljakuulutamine. 

Tööde eelarvestamisel saame tagasi tulla teema juurde, kas ja kuna, kust 

ja mis rahastusskeemi kasutades jätkatakse.

Palupera Vallavalitsuse istungil

11. ja 22.02.2016 anti välja korraldused:
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Räbi külas kinnistu 

omanik ajavahemikul 12.02.2016-31.12.2017.
n	 Väljastada T.T-le ehitusluba Lutike külas järvele kavandatava parv-

laeva ehitamiseks.
n	 Väljastada Weiss Energy AS-le projekteerimistingimused Helle-

nurme külas elektrivõrguga liitumisühenduse projekteerimiseks.
n	 Väljastada T.K-le projekteerimistingimused sauna rekonstrueeri-

misprojekti koostamiseks Päidla külas.
n	 Väljastada T.T-le raieluba Nõuni külas asuval kinnistul puude 

raieks.
n	 Jagada Hellenurme külas asuv Rabasoo kinnistu kaheks 

katastriüksuseks: Rabametsa katastriüksus, sihtotstarve maatulundus-

maa ja Rabapõllu katastriüksus, sihtotstarve maatulundusmaa.
n	 Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihange 

nimetusega „Investeerimislaenu võtmine“, kinnitati hankedokumendid 

ja moodustati komisjon riigihanke läbiviimiseks.
n	 Kuulutada välja ja korraldada e-menetlusega avatud riigihan-

ge nimetusega „Palupera valla vee- ja kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine-ehitustöö“, kinnitati lihthanke dokumendid ja moo-

dustati komisjon riigihanke läbiviimiseks.
n	 Kinnitada Palupera Vallavalitsuse raamatupidamise sise-eeskiri.
n	 Kinnitada Savi kinnistu põllumaa, katastritunnus 58201:002:1870, 

sihtotstarve 100% maatulundusmaa, suurus 1,2 ha avaliku kirjaliku 

enampakkumise korras kasutusse andmine HEIZUNG OÜ-le (ainus 

pakkumuse esitaja) kinnistu rendihinnaga 76 eurot aastas. 
n	 Tunnustada aunimetusega Aasta Tegu 2015 – vabaõhuetendus 

„Mustlaslaager läheb taevasse“.
n	 Tunnustada aunimetusega Aasta Tegija 2015 – Elsa Komleva.
n	 Tasuda Lõuna-Eesti Hooldekeskus SA-le hooldusteenuse eest 

V.B-le puudujääv osa.
n	 Anda A.S-le üürile ühetoaline sotsiaaleluruum üheks aastaks.
n	 Määrata veebruarikuul:

- vajaduspõhine peretoetus 12-le isikule kogusummas 1035 eurot,

- toimetulekutoetus neljale perele kogusummas 1243,20 eurot,

- hooldajatoetus 13-le isikule kogusummas 301,64 eurot,

- täiendav sotsiaaltoetus 10-le isikule kogusummas 224,94 eurot,

- toetus neljale toimetulekuraskustes perele kokku summas 80 eurot ja 

kolmele perele kokku summas 60 eurot,

- toetus ühele puudega isikule meditsiinilise abivahendi ostuks summas 

6,14 eurot ja ühele abivahendi ostuks ning raviks summas 65 eurot.

AMETLIK INFO

P A L U P E R A
Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa 
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee

12. veebruar kujunes Palupera põhikooli 
väikestele koolijütsidele väga põnevaks. 

Koolis oli sõbrapäeva kohvik. Elevust oli hommikust 
peale: loeti rahakoti sisu ja arutati, mida kõike selle 
eest osta saab. Kui kohviku avamise aeg kätte jõudis, oli 
üllatus suur. Kohvik oma hubase kujunduse, iseküpseta-
tud kookide ja maiustuste hõnguga lõi tõeliselt piduliku 
meeleolu. Teenindus oli tasemel ja kohal olid isegi turva-
mehed, kes üleannetuid korrale kutsusid. Aeg sõprade-
ga vesteldes, morssi juues ja saia süües möödus kiiresti. 
Mõnus koolipäev jäi ka laste joonistustesse.
Aitäh 8. ja 9. klassi õpilastele toreda sõbrapäeva eest!

palupera põhikooli 1. ja 2. klassi õpilased 

Sõbrapäev Palupera 
Põhikoolis

Ülevabariigilisele konkursile „Nutikad õpi-
lastööd 2015“ oodati praktilisi õpilastöid, 
mida saab koolitundides, huvialaringides ja 
võimalusel ka kodus valmistada. Konkursi 
eesmärk oli rikastada tehnoloogia valdkon-
na õppeaineid nutikate õpilastöödega nii, et 
nende tegemine on õpilastele huvitav ja loo-
minguline.

Detsembris valmistasime Palupera Põhi-
kooli 3. klassi õpilastega tööõpetuse tundides 
individuaalselt ja meeskondlikult munares-
tidest, WC ja majapidamispaberi rullidest, 
grilltikkudest, kommipaberitest, lõngadest, 
riidetükkidest loovaid ja loomingulisi konkur-
sitöid. Erilise innukusega paistis silma Karel, 
kes meisterdas enne tundide algust ja pärast 
tundide lõppu. Hommikul klassi tulles vaatas 
ta oma tööd üle. Silmade särades näitas noor-
mees oma uuendusi, parandusi ja täiendusi. 
Poiss oli väga loov, leidlik ja fantaasiarikas. 
Karelil valmis kokku kolm tööd, millest kaks 
saatsin konkursile. 

Konkursitöö „Tuuleveski energiavabriku“ 
kohta arvas Karel, et see on tema tuleviku 
äriplaan – kuidas toota maal elektrit odavama 

Palju õnne, Karel!

Reedel, 19. veebruaril kohtusid Palupera 
põhikooli 9. klassi õpilased Riigikogu liikme 
Liina Kersnaga. 

Ta rääkis meiega olulistest teemadest meie 
ühiskonnas nagu näiteks vägivald. Samuti 
sellest, kuidas ületada hirmu avaliku esinemi-
se ees. Õpilased esitasid küsimusi ja Liina oli 
lahkelt nõus neile vastama. 

Nii õpilased kui ka õpetajad said palju 
mõtteainet. Ka mina mõtlesin veel tükk 
aega peale kohtumist erinevate ühiskondlike 
probleemide peale.

Kooli sai kingituseks sinimustvalge mastili-
pu ja meie klass kutse tulla külla Riigikogus-
se. Külalisele jäi kooli meenutama meie mõi-
sapildiga kruus.

Oli väga tore ja meeleolukas kohtumine.

palupera põhikooli õpilasesinduse 
asepresident, 9. klassi õpilane

aVe riiViK

Palupera põhikooli üheksandikud kohtusid 
Riigikogu liikme Liina Kersnaga

Heino Prosti Põllutöömasinate Muuseum 
Elva – Peedumäel korraldab 

21. mail 2016. aastal 
kila-kola laada. 

Vana tehnika näitus ja mootorite käivitamine. 
Rehepeksumasina töötamine kell 12.00 ja 15.00.

Oodatud on käsitöötooted ning toidukaup. 
Töötoad. 

Esinevad isetegevuslased.
Info tel 5662 5302 või prost.muuseum@gmail.com 

hinnaga? Noormees soovis oma pereliik-
metele anda elektrit ja teistele müüa. Töö 
probleemülesanneteks olid koduses majapi-
damises allesjäävate materjalide taaskasu-
tus, kuidas lahendada veski valgusprobleem, 
kuhu panna valgustid?, energia säästlik kasu-
tamine. „Nutikad õpilastööd 2015“ žürii 

arvas konkursitööst: „Hea 
tuleviku visioon. Ehitus 
näeb natuke ulmeline välja, 
ilmselt tulevikus nii ongi.“ 
Karel Kikas koos oma õe 

Sigri Käosega kutsuti 20. 
veebruaril Tallinna koh-
vikusse Reval pidulikule 
lõunasöögile ja auhindade 
üleandmisele. Kingituseks 
fantaasiarikka töö eest sai 
Karel koolikoti, raamatu, 
helkuri, pliiatsi ja kommid. 
Eesti Tehnoloogiakasva-

tuse Liidu tänukirja eduka 
ja tänuväärse esitluse 
eest üleriigilisel konkursil 

„Nutikad õpilastööd 2015“ said lisaks Kare-
lile ka Roosi, Karin, Birgit, Andres, Martti, 
Karl Markkus, Ergo ja Sander. Õpilastele 
sooviti jõudu ja pealehakkamist järgnevateks 
edumeelseteks ettevõtmisteks! Aitäh 3. klassi 
õpilastele loovate ideede eest!

reliKa Kalbus

Kontserdi algus kell 19.00.
Piletid Piletilevis ja tund enne algust kohapeal. Foto: H. Voolaid
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Viljandi Jakobsoni Kooli balletistuudio oli külas 
Palupera põhikoolis

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

Reedel, 19. veebruaril oli Palupera Põhi-
kool elevust täis. Hommikul sõitis kooli ette 
punane buss, kust astusid maha üle 50 Viljan-
di Jakobsoni Kooli balletistuudio tantsija, et 
esitada balletietendust „ Tuhkatriinu“. Paljud 
Palupera põhikooli lapsed vaatasid balletti 
esimest korda. Õpilased nautisid romantilist 
vaatemängu huviga, saalis olevat vaikust kat-
kestas aeg-ajalt kõlanud aplaus.

Tunni aja jooksul nägime laval väga palju 
erinevaid tegelasi, keda mängisid balletistuu-
dio õpilased koos Viljandi Jakobsoni Kooli 
õpetajatega.

Etendus algas haldja ja Tuhkatriinu tant-
suga ning loomulikult lõppes õnnelikult 
Tuhkatriinu ja printsi taaskohtumisega. Tant-
suetenduse jooksul kohtusime erinevates 
episoodides ka võõrasema ja tema tütardega, 
kuninga ja kuningannaga, Tuhkatriinut abis-
tavate hiirte, kaunite ballikülaliste ja teiste 
muinasjutu tegelastega.

Palju elevust tekitas publiku hulgas kuld-
kingakese jalga proovimine, kuhu kaasati ka 
publik. Nimelt proovisid prints ja tema teener 
kinga jalga ka Palupera neidudele.

Etenduse vältel esitati mitu soolotant-

su, mis said publiku aplausi osaliseks. Väga 
kaunilt ja graatsiliselt tantsisid haldjas ja 
Tuhktriinu, kuid kindlasti väärib kiitust ka 
printsi ja tema väljavalitu valss nii balli ajal 
kui ka etenduse lõpus. Palju nalja tekita-
sid võõrastütarde ja hiirte tantsunumbrid. 
Armsad olid väikesed haldjatüdrukud.

Palupera põhikooli õpilased tänasid Viljan-
di näitlejatest õpilasi pika aplausiga ja soovi-
sid neile jätkuvat edu tantsustuudio tegevu-
ses.  

palupera põhikooli õpetaja Kairit leesalu

HELLENURME LASTEAEd MõISAHOONE 
ATRAKTIIVSEMAS KESKKONNAS

Toetuse saaja – MITTETULUNDUS- 
ÜHING Hellenurme Mõis, põhitaot-
leja.
Palupera valla roll – osaletakse projekti partnerina.
Toetaja – programm Mõisakoolid 2012-2016.
Toetus – Kultuuriministeerium eraldas riigieelarvest (kultuuri-
ministri käskkiri veebruar 2016) 12074 eurot. Vastavalt Päästea-
meti ettekirjutusele ja Muinsuskaitseametiga kooskõlastatult 
tuleb muuta mõisahoones mitu ust ja trepp lasteaia fuajees 
tulekindlateks, korrastada trepid õues. Osa uksi on kahepoolsed 
topeltuksed, mis säilinud siiani mõisate ajast. MTÜ-l tuleb lisada 
sama summa kindlasti lisaks, kuid lõplik summa on selgumisel. 
Lisaks kulud omaniku- ja muinsuskaitselise järelvalve teenusele.
Projekti lõpp – 20. detsember 2016. a.

PROJEKTID

Teisipäeval, 23. veebruaril toimus 
Pukas Eesti vabariigi aastapäeva 
kontsert ja valla tublide tunnus-
tussündmus. 

Ürituse eestvedajateks ja korral-
dajateks olid kohalikud MTÜ-d ja 
valla kultuuritöötajad.  

Puka kultuurimaja saali oli kogunenud 
inimesi igast valla otsast, täites kõik isteko-
had. Tehnilised viperused, mis on omamoo-
di kombeks juba saanud, ei puudunud ka 
tänuüritusel. Saalis olevaid inimesi sellised 
apsakad aga ei morjendanud, pigem lisasid 
inimlikkust ja kergust õhkkonda. 

Suurema osa sündmusest moodustas kont-
sert, kus esinesid erinevad Puka valla lau-
lukoorid ning ka memmede tantsurühm. 
Järgnes tunnustamine, mille vahepalaks astus 
rahva ette noor klaverimängija Argo Jentson, 
kelle osav pillikäsitlus hämmastas kõiki. 

Üritus õnnestus korraldajatel suurepära-
selt. Järgmine aasta veel paremini!

sündmusel osaleja aiVar sisKa

Lapsesõbralikum õpetaja – Eva Kosk

Täiskasvanud õppija – Kersti Salujõe

Tublim pere – Kai ja Heikki Kadaja pere

Kaunim kodu – Maris ja Enn Kärsoni kodu

Noor tegija – Kaija Tamm

Tegija – Inger Zimmer

Silmapaistvaim tegu aastal 2015 – Puka 
noortekeskuse avamine

Arenev ettevõte – AS Bacula

Aktiivseim kodanikuühendus – Aakre Küla-
selts

Tänuväärne toetaja – AS Bacula

Aja pärl – Heikki Kadaja

Tunnustati Puka valla tublimaid

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

24. veebruaril külastasid Puka valla lapsed 
Livu veeparki, mis asub Läti Vabarii-
gis Jurmalas.  Lapsed said vees lustida ja 
pärast bistroos süüa. 

Koduteel sai külastatud ka  Riias Alfa 
kaubanduskeskust. Oli väga tore päev. 

Aitäh õpetaja Karin-Kaja Liigandile, 
kes meid abistas ja suured tänud kõigile 
toetajatele: AS Kimar, AS Bacula, Jaanus 
Trees, OÜ Neiveland, Triinu Riided, OÜ 
Päikespõld, Puka Vallavalitsus, Sergei 
Murašov, AS Jumek, AS Techne Töökoda, 
Andrus Looskari, Silver Laks.

lapsevanemad 
triin ja erVin

SÜNNID
Kristel Possul                 20. jaanuaril
Kaimar Kurvits                    12. veebruaril
Genor Nurk               28. jaanuaril

Ekskursioon 
naaber-
vabariikiTunnustatud

Vabariigi 98. aastapäeva pidulikul vastuvõtul 
Nõuni kultuurimajas kuulutati välja ka Palu-
pera valla aasta tegu ja tegija 2015.

Türi "kultuurivedur" Ants Välimäe kirjutab:
Lihtsad väärtused on asjad mis on päris:
Need on armastus, kel veab,
või õnn või rahulolu.
või on tubli paps kes kõiki asju teab
või seitse põlvevana kapikolu....

Tubli tegu on ka pisike kallistus, julgelt ja 
kõlava häälega hõigatud "Tere!", edasi-
pääs vabariiklikule olümpiaadile, päästetud 
inimelu, rikkalikult õitsev lilleaed jne. ja jne.

19. veebruaril olid kutsustud Nõuni kul-
tuurimajja meie valla toredad inimesed, meie 
sõbrad ja tuttavad, kus vallavanem tunnus-
tas Palupera valla aasta tegu ja tegijat 2015 
ja ka nominente. Aasta teo tiitli pälvis Anita 
Pavlova lavastatud ja korraldatud vabaõ-
huetendus «Mustlaslaager läheb taevasse». 

Tänuks Otepää kunstnik Ave Kruusmaa 
keraamiline seinaplaat. 

Elsa Komleva pärjati tegija 2015 tiitliga, kui 
väsimatu tantsukultuuri edendaja. Temalegi 
jääb meenutama tubli tegu kunstniku origi-
naallooming. Muusikalist külakosti tõi Katrin 
Karisma, kes oma särava esinemisega pani 
rõõmsalt jala laua all kaasa tatsuma ning ega 
suugi suutnud paigal püsida, kui kõlas Valgre. 

Meeleolumuusikaga sisustas üritust Varju 
Teder. Ning kui sünnipäev, siis tort! Ja tort oli 
tõesti suur ja imemaitsev. Mõnusas meeleo-
lus jätkus juttu kohvilauas veel kauemakski. 
Väärtustagem inimesi enda ümber ja siis on 
ka lihtsatel asjadel võlu ja väärtust. 

Lõpetaks Ants Välimäe luuleridadega:
Lihtsad väärtused on asjad mis on päris:
või memme kätesoojast kootud sall
või lapse mängulustist kriimuks kulund pall
või õnnetunne, kui ka taevas madal on ja hall

MariKa ViKs

Palupera valla aasta tegu 
ja tegija 2015
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Kõik inimesed, nii suured kui väikesed, ootavad 
oma sünnipäeva. Kui mõnel vanamemmel või 
-taadil täitub 98 aastat, siis on see kõrge vanus, 
siis üks riik on selles vanuses üpris noor.

Aakre Lasteaed-Algkoolis hakkasime juba 
varakult aastapäevaks ettevalmistusi tegema. 
Õpiti laule, luuletusi ja lasteaialapsed tantsegi 
lisaks. 

Õpetajad otsustasid koolilaste käekirjad proo-
vile panna, et selgitada välja kooli kõige ilusama 
käekirjaga laps. Kirjutada tuli Wimbergi luuletust 
„Eesti Vabariigi sünnipäev“. Lapsed võtsid end 
kokku ja lisaks kirjutamisele kaunistasid oma töö 
teemakohaste piltidega. 

Igapäevaselt laste vihikuid parandades ja 
tundes nende käekirju, ei oleks iial osanud arvata, 
et kõige ilusama käekirja valimine nii raskeks 
osutub. Õpilased olid tõesti tublisti pingutanud. 
Üllatuseks oli nii mõnegi poisi käekiri sama 
ilus kui tüdrukutel. Ja pildid seal juures samuti! 
Lõpuks otsustasime premeerida kõiki šokolaadi-
dega, kõige tublimad said ainult natuke suurema.

Pidupäeval esinesid kõik Aakre Lasteaed-Alg- 
kooli lasteaia- ja koolilapsed lippude lehvides. 
Aktuse lõpetasid suuremate laste arvutiringis val-
minud esitlused selle ja eelmise aasta loomadest 

Eesti sünnipäev mägra, tihase ja teistega 

ja lindudest. Me kõik saime tuttavamaks mägra, 
metssea, viu ja rasvatihasega. 

Kõik olid väga tublid! Oli tore sünnipäevapidu!
aakre õpetajad

Juba mitmeid aastaid toimuv “Tagasi kooli” on 
kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada 
Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. 
Algatuse kodulehel saavad tegusad kodanikud 
end registreerida ja koolid saavad endale leida 
toredaid külalisõpetajaid. 

18. veebruaril külastas meid Aakre kooli vili-
stlane Kristjan Nagla, kes rääkis lastele lihtsalt ja 
illustreerivalt oma kooliajast, ametivalikutest ja 
muudest asjadest, mis on talle tähtsad. Kogu ette-
kande võttis ta kokku ühte küsimusse – kuidas 
teha seda, mis sulle meeldib? Kristjan rääkis oma 
erinevatest õpingutest ja oma püüdest kõike või-
malikult hästi teha. Kuigi matemaatika tundus 
igav, tegi ta harjumusest kodutööd alati ära. Kris-
tjan rõhutas ka oma perekonna toetuse tähtsust 
nende valikute juures, mis ta oma elus on teinud. 
Samuti toonitas ta tervislike eluviiside olulisust. 
Kasvav laps vajab küllaldast und, mõõdukat liiku-
mist ja tervislikku toitu – siis jääb ka koolis õpitu 
paremini meelde. 
Kui tegeleda juba noorena mitmete erinevate 

hobidega, on hulga lihtsam tabada ära see hetk, 
mil tuleb õige tunne. OHHOO, või veel parem 
– AHHAA, seda ma tahangi teha! Ehk lihtsa-
malt öeldes soovitus koolilastele: tee, võta osa, 
astu ligi, tunne huvi, osale, ole aktiivne, just siis 
on kõige lihtsam leida see oma asi. Kristjan on 

Kuidas teha seda, mis sulle meeldib?

õnnelik, et ta on leidnud läbi mitmete juhuste 
tegevused ja tööd, mis teda huvitavad. Kui 
inimene teeb seda, mis talle meeldib, siis ta ongi 
õnnelik. Ma polegi ammu näinud sellist üdini 
positiivset inimest nagu Kristjan.

Täname Kristjan Naglat huvitava ja teistmoodi 
koolitunni eest!

liina laaser,
aakre õpetaja

Puka Vallavolikogus 

28. jaanuaril
n	 Otsustati muuta 2010. aastast kehtinud maamaksumäärasid 

alates 01. jaanuarist 2016:

Kehtestada metsamaa, hoonetealuse ja muu maa ühtne maksu-

määr 2,5 % (senine 2,0%) maa maksustamishinnast aastas.

Kehtestada haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumäär 

2,0 % (senine 1,0) maa maksustamishinnast aastas.
n	 Sotsiaalhoolekande seadusest  tulenevalt tugiisikuteenus on 

kohaliku omavalitsuse üksuse korraldatav sotsiaalteenus, mille 

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, motivee-

rimises ning isiku suurema iseseisvuse ja omavastutuse võime aren-

damises. Volikogu kinnitas Puka Lasteaia koosseisude struktuuri 

tugiisiku ametikohaga 0,5. 
n	 Nimetati Eesti Maaomavalitsuse Liidu üldkoosolekule – 

Maapäevale Puka valla esindajateks volikogu esimees Aleksander 

Sven Esse, tema asendajaks volikogu aseesimees Anu Uint, esinda-

jaks vallavanem Lembit Luik, tema asendajaks vallavalitsuse liige 

Kalju Venski.

Puka Vallavalitsuses 

veebruaris
n	 Nõustuti MTÜ-le Spordiklubi Musket anda õigus propagee-

rida sportlikku tegevust Puka Keskkooli ruumides asuvas jõusaalis.
n	 Väljastati Puka vallas Rebaste külas asuva Jõe maaüksuse 

omaniku taotluse alusel kasutusluba ehitisele elektrooniline side-

võrk, kasutamise otstarbega side õhu- või kaabelliin.
n	 Toetati MTÜ-d Puka Noortepesa 185.- euro ulatuses Kohali-

ku omaalgatuse programmi toetuse saanud projekti „Noortekeskus 

– kus, miks, kellele, kuidas?“ omaosaluse tasumisel. Ruumid asuvad 

Puka Keskkooli vanas hoones.
n	 Puka vallas Puka alevikus Uus 4 tn, Kesk tn 27, Kesk tn 29, 

Kesk tn 31, Kooli tn 1, Kooli tn 4a kinnisasjade vahele jääb  reformi-

mata maa-ala, mille suurus on ca 11787.84 m². Kinnisasjaga liitmi-

seks taotletava maa-ala kohta ei ole esitatud avaldust maa erastami-

seks, samuti puuduvad taotlused nimetatud maa riigi omandisse jät-

miseks. Otsustati paluda Valga Maavalitsuse hinnangut selle kohta, 

kas nimetatud kinnisasjaga liitmiseks taotletav maa vastab seaduses 

sätestatud kriteeriumitele ja puuduvad maa erastamist välistavad 

asjaolud. Positiivse hinnangu korral on naaberkinnistute omanikel 

õigus seda maad erastada.
n	 Nimetati Võrtsjärve Sihtasutuse nõukogu uueks liikmeks 

volikogu esimees Aleksander Sven Esse.
n	 Kinnitati lihtsustatud korras korraldatud hankele „Õpilaste 

vedu Puka vallas“ tulemused ning tunnistati edukaks Karlireisid 

OÜ, registrikood 12224822 ning sõlmiti nimetatud osaühinguga 

hankeleping teenuse ostmiseks, kinnitati õpilasliinide ajagraafikud.
n	 Vallavalitsus alustas peremehetu vara hõivamist: Puka vallas 

Soontaga külas asub elamu koos kõrvalhoonega, millel puuduvad 

teated omaniku kohta. Kuigatsi valla maaüksuste nimekirja järgi 

hooned asuvad endise Soontaga mõisa maa-alal Järvepere Nr 

A-1 maaüksusel. 1980-ndatel aastatel olid kõrvalhooned kokku 

varisenud, elamu vajas kapitaalremonti. Elamusse asus elama üks 

kodanik, kes elab seal ka käesoleval ajal, kuid tal puuduvad oman-

diõigust tõendavad dokumendid. Ta pani elamule uue katuse ning 

muutis hoone elamiskõlblikuks. Aegade jooksul ehitas ta kuuri ning 

korrastas olemasoleva keldri. Hooned asuvad ca 1900 m² maa-

alal, mida ümbritseb Koolitare maaüksus. Teade avaldati Ametli-

kes Teadaannetes. Vastuväited ehitise peremehetuse kohta esitada 

Puka Vallavalitsusele kahe kuu jooksul peale teate avaldamist 

(15.02.2016).
n	 Lihtsustatud korras korraldatud hankele „Puka valla koha-

like avalike teede katastrimõõdistus“ tunnistati edukaks Hades 

Geodeesia (registrikood 10570307, asukoht Valdeku tn 132, Tallinn) 

pakkumus.
n	 Nõustuti Purtsi külas asuva vaba metsamaa “Jõeääre”, suuru-

sega 19 866 m² erastamisega.
n	 Nõustuti Purtsi külas asuva vaba põllumaa “Madise”, suuru-

sega 9303 m² kasutusvaldusesse andmisega.
n	 Puka Keskkooli 10. klassi õpilastele tahvelarvutite soetami-

seks kõige sobilikuma pakkumuse esitas Telia Eesti AS.
n	 Puka Keskkooli hoolekogu koosseisu nimetati vilistlaskogu 

esindajana Esta Hainsalu.
n	 Kelguspordi huvilised korraldasid 28. veebruaril kaunil 

Otepää kuppelmaastikul Puka vallas Kibena külas ühepäevase kel-

guürituse. Kavas oli enduuro, mis on hetkel üks köitvamaid kelgus-

pordi alasid, Vallavalitsus kooskõlastas ürituse läbiviimise.
n	 Nõustuti Pedaste külas asuva Ala-Suurekõrva maaüksuse, 

suurusega 6,66 ha ostueesõigusega erastamisega. 
n	 Väljastati ehitusluba Meegaste külas asuva Veskimäe maaük-

susele elamu ehitamiseks;
n	 Toimetulekutoetust maksti veebruaris viiele, matusetoetust 

neljale ja sünnitoetust kolmele taotlejale. 

AMETLIK INFO

PUKA POSTIPUNKTI 
MUUDATUSED

Puka postipunkt  osutab teenuseid Puka raama-
tukogus alates 08. märtsist 2016.

Teenused on saadaval järgnevatel lahtiolekuae-
gadel:
 E, T, N, R 09.00 - 13.00 ja
 K 12.00 - 17. 30.

Pakutavad teenuseliigid on:

kirisaadetise vastuvõtmine ja väljastamine 
kaaluga kuni 2 kg;

postipakkide vastuvõtmine ja väljastamine 
kaaluga kuni 20 kg;

maksete vastuvõtmine;
ajakirjandustellimuste vastuvõtt;
postiteenuse osutamiseks vajalike kaupade 

müük.
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DETAILPLANEERINGUD

Detailplaneeringu algatamine

Sangaste Vallavolikogu 11. veebruari 2016. a otsusega 
nr 7 algatati Lossiküla külas asuva Pargi kinnistu detail-
planeering. 

Planeeritav maa-ala: Pargi kinnistu registriosa nr 
2362740, katastritunnus 72402:002:1500,  pindala 17469 
m2, maakasutuse sihtotstarve on 100% üldkasutatav 
maa. Detailplaneeringu eesmärgiks on planeeritava 
maa-ala kaheks krundiks jaotamine, krundi ehitusõiguse 
määramine, krundi hoonestusala piiritlemine ning teh-
novõrkude ja -rajatiste asukoha määramine.

Detailplaneeringuga kavandavate tegevuste keskkon-
namõju strateegiline hindamine jäeti algatamata, kuna 
kavandatav tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga. Kes-
kkonnaameti Põlva-Valga-Võru regioon ning Muinsus-
kaitseamet on nõustunud keskkonnamõju strateegilise 
hindamise algatamata jätmisega.

Detailplaneeringu algatamise otsuse ja lähteseisu-
kohtadega on võimalik tutvuda Sangaste Vallavalitsuses 
(Valga mnt 7, Sangaste).

2016. aastal on võimalik Sangaste valla lastel taot-
leda nn. “soodustuusikuid” Valgamaal Hummuli 
vallas asuvasse Peedu Noortelaagrisse. 

Meile on eraldatud 4 kohta pühapäev, 31.07 – 
reede, 5.08.2016 toimuvasse vahetusse. Tuusi-
ku hind on 63,60 eurot (täishind 132 eurot) ning     
oodatud on 2.-6. klassi lapsed. 

Tegemist on sportlik-tervistava puhkelaagriga. Perel 
lisanduvad kulutused sõiduks laagrisse ja tagasi ning 
lapse taskuraha. Täiendavat infot laagri kohta saab 
internetist aadressilt http://www.peedu.ee/

Vanematel, kes sooviksid last laagrisse saata, 
palun esitada vallavalitsusse avaldus laagrikoha 
saamiseks hiljemalt 18. märtsiks. Juhul, kui sel-
leks ajaks ei laeku ühtegi avaldust, lähevad kohad 
laialijagamisele teiste valdade vahel. Kui avaldu-
si on rohkem kui sooduskohti, teeb vallavalitsus 
valiku ja annab lapsevanematele otsusest teada 
hiljemalt 24. aprilliks. 

Avaldusse palume märkida avalduse kirjuta-
ja nimi ja kontaktandmed (aadress ja võimalusel 
telefoninumber) ning andmed selle lapse kohta, 
kellele laagrikohta taotletakse (lapse nimi, vanus, 
kool ja klass). Avalduse alla kirjutada esitamise 
kuupäev ja avaldaja allkiri. 

Juhul, kui taotlete laagritasu maksmiseks valla-
valitsuse toetust, tuleb avaldusele lisada ka and-
med pere sissetuleku kohta.

 
pille siKK, sotsiaaltöö spetsialist 

Soodustusega lastelaag-
rikohad Sangaste valla 
lastele 2016. aasta suvel

Teisipäeval, 23. veebruaril ootasid Keeni Põhi-
kooli õpilasesinduse president Brandon Undrus 
ning asepresidendid Grete Vällo ja Sandra 
Lõokene kõiki kooli õpilasi ja töötajaid ning küla-
lisi pidulikule vastuvõtule.

Enne aktuse algust toimus suur sagimine – kõik 
klassid sättisid end protokolliülem Ingeri Aeru 
abil aula ukse taha ootama, et pidulikult  ruumi 
siseneda. Heeroldid Silver Küttis ja Tambet Kuus 
kutsusid presidenti tervitama kõik õpilased, õpe-
tajad ning külalised, kelle seas oli head vabariigi 
aastapäeva soovima tulnud ka vallavanem Kaido 
Tamberg. Pidulikule tervitusele järgnes hümni 
laulmine ning seejärel toimus kontsert, mille 
tarvis olid 3. klassi õpilased ära õppinud mitu 
luuletust, mudilaskoor ning 3.-5. klassi õpilaste 
ansambel esitas mõned laulud. Lisaks lugesid 9. 
klassi poisid ette 98 aastat tagasi esmakordselt 
kõlanud iseseisvusmanifesti. 

Loomulikult mahtusid etteastete vahele ka 
president Brandon Undruse, vallavanem Kaido 
Tambergi ning direktor Maire Murumaa kõned. 
Neist kõigist jäi kõlama mõte, et igaüks meist on 
tähtis ning Eesti Vabariigi sünnipäev on ka meie 
endi sünnipäev. 

Kontsertaktuse lõpetas 9. klassi ühislaul „Eesti 
muld ja Eesti süda“, millele kõik saalisviibijad 

Vabariigi aastapäeva pidulik kontsertaktus 
Keeni Põhikoolis

kogu hingest kaasa laulsid.
Üritus lõppes õigele peole kohaselt – iga sün-

nipäevaline sai tükikese torti, mida kaunistas õpi-
laste meisterdatud Eesti lipuke.

Täname kõiki abivalmis õpilasi, kes aitasid 
peoks valmistuda ja koolimajja peomeeleolu 
tuua.

Keeni põhikooli õpilasesindus
anette luiK, ralf brait lehepuu

Sangaste vallas uus 
ametnik 
Sangaste Vallavalitsuses alustas 05.02.2016 tööd 
uus töötaja: projektijuht Inga Tikk.

Inga Tikk on keskhariduse omandanud Valga I 
Keskkoolis 1990. aastal ning lõpetanud Maino-
ri Majanduskooli ärijuhtimise eriala 1998. aastal. 
Viimased 19 aastat töötas Inga panganduses ala-
tes Rahvapangast kuni Swedbankini. Swedbankis 
töötas Inga üle 15 aasta väga erinevatel ametikoh-
tadel, viimased kuus aastat ärikliendihaldurina. 

Projektijuhi tööülesannete hulka kuulub erine-
vate projektitaotluste kirjutamine, projektide juh-
timine ning arengukava uuendamisega seotud 
tegevused. 

Inga kontaktandmed on 53 23 44 04 ja 
  inga@sangastevv.ee.

Sangaste vallavalitsus ühtlustas ala-
tes 1. jaanuarist 2016 tagasiulatuvalt 
lasteaiaõpetajate, tugispetsialistide 
ja pedagoogide palgad

Kuna riiklik üldhariduskoolide õpetajate töötasude miini-
mum tõusis jaanuaris 958 euroni, siis selleks, et palgatase 
oleks võrdväärne, tõsteti lasteaiaõpetajate ja tugispetsialis-
tide töötasusid. 

„Leidsime oma valla pedagoogide väärtustamiseks vaja-
likud ressursid ning katsime palgavahe valla eelarvelistest 
omavahenditest,“ täpsustas Sangaste vallavanem Kaido 
Tamberg. „Lasteaiaõpetajate ja tugispetsialistide palk 
tõusis 33%.“

Seega on Sangaste vallas koolieelse lasteasutuse õpeta-
jate ja tugispetsialistide töötasud alates 1. jaanuarist 2016 
tagasiulatuvalt 958 eurot, olles võrdsustatud üldharidus-
kooli õpetajate miinimumtasuga. 

Inimelu on jumalik looming! Looja on loonud 
Naise, kelle kaudu see Elu ilmale tuuakse. Naine 
on Universumi keti olulisem lüli, kelle kaudu 
eluringi igikestvuses hoitakse ja eluseeme ringlu-
ses püsib. Naiselikkus ja emadus on üks põhjatu 
varaauk ja kullakamber, mida tähtsustamata ja 
hindamata on iga ühiskond hääbuma määratud. 

Naise hing ja naise ihu on rikkalik aed, mis 
õitseajal miljoneis värvides ja lõhnades hurmab 
ning mille viljadeta inimelu maamunalt kaoks. 
Igas naises on 100 000 saladust, milles igaühes 
omakorda 100 000 mõistatust jne. 

Meeste lõppematu ülesanne ongi püüda neid 
saladusi lahendada ja mõistatusi ära arvata, mis 
siis, et otsa siin pole ega tulegi! Iga avastus Naise 
juures viib edasi järgmise mõistatuseni ja uue 
pöördelise avastusteni.

Naine on määratu pehme jõud, millega 
kividki väändu võib painutada. Naine on samas 
Looming ja Naine on ühtlasi Looja! Naiste-
ta on mustrid mõttetud ja värvid väeta! Naised 
annavad elule selle õige vurtsu ja suutliku jätku.

Eestimaa Naise vägi on olnud see, mis meie 
rahvast kannatusajal hoidnud ja uutesse aega-
desse kandnud. Meie Naine peab mõnikord 
ja mõnel juhul toime tulema ka oma tahtetu ja 

Elu algab Naisega
suutetu kaasa kiuste ning oma elu korraldatud 
saama lisakoormat vedades. Ja nad teevad ja suu-
davad ka seda, kasvatades oma lapsed ja saades 
igati hakkama. Au Neile ja kiitus sellele sisemise-
le jõule ja emaksolemisele!

Meie kallis Tugevam pool, kes Sa meist mees-
test mehe teed ja meheks olemisele mõtte külge 
annad! Olgu see päev ja iga Su päev päikesejän-
kusid püüdmiseks täis ning olgu igas naises pinnas 

sisemiseks lilleaiaks valmis! Sest Te olete meil  
igati väärt 365 päeva aastas kiidetud ja ülistatud 
saada! Ilma Teieta oleks siin Ilmas üks ilmatu auk, 
kuhu kogu Elu ära kaoks koos Meiega!

Armsad Naised siin ja säälpool Emajõgesid! 
Kaunis ja kaasakiskuv, kirglik ja rõõmutegev olgu 
Te naistepäev ja olgu seega iga päev nagu nais-
tepäev Te elus!

KaidO taMberG, sangaste
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Sangaste Vallavolikogu ja vallavalitsuse otsusega on 
muudetud Keeni küla kortermajade ja keskuse eramaja-
de aadressid. Kui seni olid majad nummerdatud valmi-
mise järjekorras ja eramajadel oli igaühel oma nimi, siis 
nüüd asuvad Keeni keskuses tänavad. Senisele koolima-
ja eest kulgevale „Kooli teele “ lisandusid suurel maan-
teel asuv „Võru maantee“, Õru poole minev „Pargi tee“ 
ning Keeni kortermaju läbiv „Keeni tee“. 

Vana ja uue aadressi kohta saab infot järgmisest tabelist: 

Keeni küla uued aadressid

N iipalju ,,jah“ vastuseid, nagu meie vallad 
üksteistele vastuseks liitumisläbirääki-
miste kutsele öelnud on, oleks uhku-

seks igale provintsilinna perr-büroolegi! Niipal-
ju ahvatlevaid ettepanekuid tehakse harva isegi 
jaaniööl sõnajalgu otsides! 

Vaatame, mis selle siidist sirmi taga siis tege-
likult on? Meie piirkonna omavalitsustest on 
loo kirjutamise hetkeks ainsana Otepää vald 
hõiganud ühtimishüüet osadele oma naabritest. 
Teised vallad siitmailt on saanud kutseid mitmelt 
poolt mujalt, ise (veel) neid esitamata. Kutsed 
vastu võtta ja arutada on enamasti ühtlasi nii vii-
sakas, kui ka arukas. See loob võimaluse valida 
ja kaalutleda. Uhke kohene keeldumine võib 
keelduja aga hoopistükkis tupikusse mängida, 
kus ühele öeldud ,,ei“ ei pruugi teiselt veel kut-
setki tähendada, ,,jah“-st rääkimata. Tark on 
vaadata, oodata pisut ja siis otsustada. Millised 
on võimalikud variandid Valgamaal üldse minu 
isiklikku nägemust mööda?

Mulgi valla teke Põdrala, Hummuli, Tõrva ja 
Helme baasil on praktiliselt otsustatud. Ehk siis 
Valgamaa = üks vald ei saa vist kuidagi enam 
tulla. 

Variant I: Kui Otepää praegused kutsega tant-
suplatsile kutsutud vallad end ka kõik ,,koju 
saata" lubavad jne., siis tekiks Valgamaal lisaks 
Mulgi vallale ja Valga vallale üks üle mitme maa-
konna piiridega vald ,,Otepää pluss“ vald. 
Teised ,,ülejäänud“ vallad:
a) kas ühinevad suureks maavallaks vasta-

valt Õru valla pakutule (sõltub eelkõige Valga 
lähivaldade lõplikust valikust: kas Valga või 
Maavald);
b) ühinevad kõik Valga ettepanekuga, sest 

muud arvutused muidu nõutud 5000 inimest siin 
piirkonnas kokku välja ei anna.

See variant on võimalik vaid juhul, kui Otepää 

Haldusreformi magusamad ja kibedamad musid
saab vähemalt 5000 inimest kokku. Kui need 
juba käivad läbirääkimised peaksid suures-
ti ebaõnnestuma, on isegi olemas teoreetili-
ne oht Otepää sundliitmiseks tekkinud Valga 
vallaga (juhul, kui Puka ja Sangaste on juba 
enne andnud näiteks lõpliku nõusoleku liituda 
Valgaga!) Loodetavasti taoline, ilmselt Otepää-
laste pingereas mitte just esimene valik, siiski ei 
juhtu.

Variant II: keegi teine ise kellelegi ettepanekut 
seni mitte teinud vald (Sangaste? Puka? …?) 
laiendab läbirääkimiste ringi lähikuudel. Lii-
tumises kokkuleppimise korral on Valgamaal 
lisaks Mulgi ja Valga vallale veel kolmas vald, 
mis vastab nõutavatele kriteeriumitele piisava 
varuga. See vald võiks moodustuda Sangaste, 
Puka, Palupera, Otepää ja miks ka mitte Õru ja 
Urvaste,….?....? baasil. Tegu oleks üsna loogili-
se lahendusega. Suurem keskus asumis oleks sel 
juhul Otepää.

Variant III: Valgamaa kõik ülejäänud vallad ilma 
Valga linnata ja Tõrva piirkonna Mulgi vallata 
moodustavad ühe suure valla (mille tegelik 
suurim keskus oleks Otepää!) Kokku saaks üle 
11 000 inimesega valla ja lisapreemia liitumisel. 
Miinuseks see, et tagamaata jäänud Valga linn 
jääks ilma ka ca 1,4 miljonist eurost liitumispree-
miast, mis piirkonna ühishuve silmas pidades 
oleks aga mõneti halb.

Variant IV: Valgamaa ülejäänud vallad moodus-
tavad koos Valga linnaga ühe suure valla, kus 
Otepää võiks olla administratiivkeskus ja Valga 
vallasiseseks linnaks. Mõte on julge ja kindlasti 
kahetisi arvamusi esile kutsuv, aga otsides leiaks 
sellest isegi loogikat. Esiteks tekiks väga korrali-
ku rahvaarvuga vald, milles huvid on enam-vä-
hem tasakaalus Valga linna ja muu maa vahel. 

Otepää keskuse põhjendus oleks tema parem 
asukoht ja Valga liiga ,,ääres“ olek. Selline üles-
kutse esitatuna näiteks Otepää poolt oleks olnud 
üsna tugevat resonantsi tekitav, sõltumata, kas 
just nii läheks. 

See variant võib jõustuda aga ka ilma vastava 
ettepanekutagi, kui Variandis I Otepää soovitud 
liit mingil põhjusel ei moodustu. Ainult et siis 
sunniviisil, liitumisrahata ja ilmselt keskusega 
Valgas. (vaata Variant I lõpp!)

Variant V: Otepää liitub nagu variandis I kir-
jeldatud, Tõrva piirkonna Mulgi vald soostub 
liitma ka Puka, Sangaste jt. Tekib ,,Mulgi vald 
pluss“ vald, Valga ümbruse vald ja ,,Otepää 
pluss“ vald. Variant pigem teoreetiline.

Mis siis kellele meeldib? Minule ise meeldiks 
variant II. See on üsna loogiline ühendus. Kui 
veel domineeris ,,tõmbekeskuste“ mudel, siis nii 
plaanitigi. Valga ja Tõrva tegidki esimese järje-
korra pakkumise kõigile piirnevatele valdadele. 
Otepää esimene valik on sellest pisut erinev. See 
on aga iga valla ja kogukonna suveräänne õigus 
omi valikuid ise teha, neid läbi näha ja targalt 
kaalutleda. Minu ,,arvutamised“ ja loogika on 
sellised, nagu kirjutasin. Eks elu näitab, mis 
kuhu liigub ja kes saab kellega lõpuks kokku. 
Iseenesest pole aega selleks palju ning juuniks 
peaks tegelikud lahendused välja selgitatud 
olema. Muidu ei jätku enam aega ja tiksuma 
hakkab kell ilma rahata ja sõnatu sundliitmise 
tehte poole.

NB! Haldusega mängimine võib olla ohtlik ja 
palun seda kodus järgi mitte teha!:-)

Kirevat haldusmõtisklemist, head kogukon-
nad!

Edu ja kevade hõngu hinge!

KaidO taMberG, sangaste

ei tööta, saab ta praktikat läbida Otepää Tervisekeskuse hooldekodus 
või hooldusosakonnas. 

Kursus on mõeldud ka omaste hooldajatele, kes vajavad teoreetilisi 
ja praktilisi teadmisi kodus omaste eest hooldamisel. 

Huvi korral võib enda soovist õppima tulla anda teada meiliaadressil 
vanemode@oteptervis.ee või telefonidel 7668566, 7668560. 

Alates septembrist 2016 – juuni 2017 on plaanis korraldada Otepääl 
(koolituskoht täpsustub) koostöös Valgamaa Kutseõppekeskusega hool-
dustöötaja, tase 4 töökohapõhine õpe (õppetööd kokku ca 9,5 kuud). 

Õppetöö hakkab toimuma igal nädalal üks õppepäev korraga. Koo-
lipäev algab kell 09:00 ja lõppeb ca 15:00. Teooria tunde on kokku 305 
ning praktikat 585 töötundi. Kui õpilane juba töötab hooldajana, siis ta 
eraldi praktikat sooritama ei pea, jäävad vaid teooriatunnid. Kui õpilane 



8. märts  2016

Tehvandi Spordikeskus otsib oma meeskonda

• kokaabi-ettekandjat

• toateenija-koristajat

Avaldus ja CV esitada aadressil Nüpli k., 
67408 Otepää vald või ylle@tehvandi.ee.

Täiendav info www.tehvandi.ee 
ja telefonil 76 69 553.

K U U L U T U S E D 11

õIE SIKKA
22.01.1940 - 27.02.2016

ANASTASIA RAUdSEPP
11.03.1931 - 23.02.2016

Helmo Autokool 
Otepääl

registreerib õpilasi 
algavatele 

B-kategooria 
autojuhtide kursustele.

Võimalik läbida ka 
lõppastme koolitus.

Info: 5648 1462,
helmoautokool@gmail.com

Südamlik kaastunne Toomasele, 
Kerstile, Helenile ja Siimule kalli 

ema, ämma, vanaema

ANASTASIA RAUdSEPP`A
kaotuse puhul.

Aivi ja Kristiina

KU U LU T U S E D

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

Ohtlike puude raie & hooldus, 
56 866 157.

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.

Vanaaegsed malmkaminad 
Norrast 200-450 eur, Tartus. Tel 
51914845

Ostan käibemaksukohuslase 
firma. Tel. 58888088

Soovin üürida Otepääl korterit. 
Tel. 58141169

Müüa kuivad küttepuud. Tel. 
5885 5890

Kõrkjake OÜ kalaauto igal nel-
japäeval Otepää turul 13.15-
13.55, Sihval vana poe taga ca 
14.10. Tel. 5297 033.

Pakun õmblejatele tööd 
Otepääl. Tel 5802 5256

Soodne ja kiire arvutiparandus 
ning kodulehtede valmistami-
ne,  58 043 046

ELLA ÄITSE 
29.08.1919 - 23.02.2016

ENNO ARIKE 
19.12.1942 – 29.02.2016

MART PõdER 
7.11.1960 – 16.02.2016

VIKTOR BOBRAKOV 
24.01.1941 – 20.02.2016

Sügav kaastunne 
Ursula Juhkamile kalli 

VANAISA 

kaotuse puhul.

P.Dussmann OÜ kollektiiv

Avaldame kaastunnet 
Toomas Raudsepa perele 

EMA, ämma ja vanaema 

surma puhul.

Alli ja Vaike

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

Mis tulema peab – see tuleb.
Kellel saab otsa aeg – see läheb.

Minnes võtab ta lambist tule
ja süütab taevasse tähe.

EHA VIIRA

Sügav kaastunne Lillele perega 
õe ja tädi lahkumise puhul.

Vaike

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

Rebase talu puukool 
pakub:

n	 kevadine oksalõikus

n	 taimede ettetellimine

tel. 5286 605  
ahti tiirmaa

www.rebasetalu.net

Jaanika Kuusik
5115 490

http://kaunikskodus.6ik.eu
 

Kodusalong Paju 12b 
või tulen soovi korral kohapeale tegema.

Jumestus
Maniküür / kätehooldus

Pediküür / jalgadehooldus
Lakkimine tava- või geellakiga
Ripsmete keemiline värvimine

Kulmude keemiline värvimine /
korrigeerimine

UUS! 
Ripsmete keemiline koolutamine 

(püsib kaks kuud ja enam) 

LEMBIT KARU
05.02.1946 - 23.02.2016

EdUARd PIHO
28.11.1954 - 23.02.2016

PAULINE SLOG
05.07.1934 – 30.01.2016

Pere tervisekultuuri päev
Hiina traditsioonilise meditsiini saadused 

pere teenistuses.
Loengud, vestlused, hiina tervisevõimlemine, 

tervisetooted, tervise diagnostika.

19. märtsil Pühajärve Puhkekodus

Osalustasu 7 eurot, lastele tasuta. 
Lisainfo, piletid tel. 505 4549

Teade

Otepää Aianduse- ja Mesinduse Selts korraldab mesinduse  
teabepäevad:

13. märtsil algusega kell 10 
Otepääl J.Hurda 5 AMS-i majas  

Teemad: varakevadised tööd mesilas, perede hooldus ja ravi, 
vastused küsimustele.

Lektor Tõnu Hiiemäe.

10. aprillil algusega kell 10
Teemad: nõrkade perede järelaitamine, uute perede 

moodustamine, vastused küsimustele.

Lektor Tõnu Hiiemäe.

13. augustil algusega kell 10
Teemad: mesilasperede talvituseelne koondamine, varratsiooni 

tõrje.

Lektor Al-der Kilk

Info: 7655 537, 5650 9770.

Selle 
kupongiga
allahindlus

-15%
täishinnaga 

voodipesult.

Puuvillase voodipesu suurmüük
Reedel, 11.03. kell 9.00-14.00 Otepää turul

Kirju tekikott 150x210    9.30
Kirju voodilina 150x220    5.-
Padjapüür 50x60     1.50
Tekid     alates  7.-
Padjad    alates  5.20

Lambavilla täidisega tekid ja padjad.

Suur valik kummiga voodilinu.

www.votex.ee

ENNO ARIKE

Mälestavad Makita küla 
elanikud

Otepää Lasteaed võtab konkursi korras tööle 
kaks rühmaõpetajat (tööleasumistega 18. aprill ja 1. september, 
tähtajalised lepingud). 
ja muusikaõpetaja (tööleasumine niipea kui võimalik, osalise 
koormusega, tähtajaline leping). 
Avaldus, CV ja haridust tõendavate dokumentide koopiad saata 
4. aprilliks aadressil Pühajärve tee 22, Otepää, 67403, Valgamaa 
või e-posti aadressil marju.ilistom@otepaa.ee. 
Info tel: 5303 3034.
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Valgamaa Spordiveteranide Seltsi 
30. aastapäeva tähistamine 

toimub 19. märtsil 2016. a.

kell 14.00  Valga Muuseumis näituse avamine seltsi 
liikmete sportlikest saavutustest;
kell 15.30  Valga Kultuuri- ja Huvialakeskuses 
pidulik koosviibimine. 
Osalusest koosviibimisel teatada hiljemalt 10.03.16 
tel 51983404 või 5152425, osalustasu 5 eurot.

Otepää linnamägi on pika ja väärika ajaloo-
ga. Seal paiknes üle poole aastatuhande muin-
aseestlaste linnus ja seejärel ligi paar sajandit 
1224. aastal püstitatud kivilinnus. Linnamäe 
arheoloogilistel kaevamistel avastatud mõningad 
savinõude killud riibitud ja tekstiilkeraamikast 
viitavad isegi juba vanema rauaaja ajutisele pel-
gupaik-linnusele, aga püsiasustusega linnus rajati 
7. sajandil. Järgnevatel aastasadadel linnuse ja 
selle kõrvale kujunenud asula tähtsus kasvas ning 
12. sajandi alguseks oli Otepääst saanud  üks 
Kagu-Eesti olulisemaid keskusi. 

1116. aastal märgitakse Otepää linnust esma-
kordselt kirjalikes allikates – vene kroonikates 
ehk leetopissides. Novgorodi esimeses leetopissis 
on selle aasta tähtsamatest sündmustest esimese-
na kirja pandud: "Mstislav läks novgorodlastega 
tšuudide vastu ja vallutas Medvežja golova nel-
jakümne pühaku päeval". 

Novgorodi vürsti juhitud Otepää retke peeti 
väga tähtsaks sündmuseks kogu Kiievi-Vene 
riigi alal, sest vastava teate leiame veel Kiievi, 
Tveri, Vladimiri, Pihkva jt. linnade leetopissidest. 
Suurem osa neist kroonikaist pole küll originaal-
kujul säilinud, aga õnneks kirjutati hilisemate 
leetopisside koostamisel varasemad sageli isegi 
peaaegu sõna-sõnalt ümber. 

Erinevaid leetopisse võrreldes torkab silma, et 
Otepää retk pandi algselt kirja tõenäoliselt kahes 
kohas, kust vastav teade siis ümberkirjutamiste 
käigus ka teistesse leetopissidesse jõudis. Esmalt 
täheldati sõjakäik üles Novgorodis, kus märgiti 
ära ka retke toimumisaeg – 40 pühaku päev, 
mida kreeka-katoliku kirikukalendris tähistatak-
se 9. märtsil.

Mõne aja pärast pandi sõjakäiku kajastav teade 
kirja ühtlasi Kiievis Vana-Vene kõige kuulsamas-
se leetopissi "Jutustus möödunud aastatest". 
Selles kõlab vastav lause veidi teisiti: "Sel aastal 

läks Mstislav Vladimirovitš novgorodlaste ja pih-
kvalastega tšuudide vastu ja vallutas tšuudide 
linna nimega Medvežja golova, ja asulaid vallutati 
lugematul hulgal, ja koju pöörduti suure saagiga".

Kiievis on sõjakäigul saavutatut  tunduvalt 
suuremaks "puhutud". Nähtavasti lasi selle teate 
kirja panna vürst Mstislav, kes oli Kiievi-Vene 
suurvürst Vladimir Monomahhi vanim poeg ja 
valitses Novgorodis, aga 1117. aastal kutsus isa ta 
Kiievisse. Muuseas, Vladimir Monomahhi surma 
järel sai Mstislavist endast 1125. aastal Kiievi-Ve-
ne suurvürst. 

Otepää linnamäe arheoloogilistel kaevamistel 

(aastail 1950–1962, 1967–1974 juhendas uuri-
mistöid Osvald Saadre ja 1983 Ain Mäesalu) 
kogutud leidudest võiksid 1116. aasta lahingu-
le vihjata eelkõige venelastele iseloomulikud 
nooleotsad. Vene väed piirasid Otepää linnust ka 
1192., 1210. ja 1217. aastal, aga 47 venepärasest 
nooleotsast vähemalt 11 on iseloomulikud esma-
joones 11. ja 12. sajandi alguses kasutatud tüüpi-
dele.

1116. aasta sõjakäik Otepää elanikele ilmselt 
mingeid püsivamaid tagajärgi kaasa ei toonud. 
Pole andmeid, et otepäälased oleksid järgnevalt 
pidanud Novgorodi vürstidele andamit maksma. 

Linnus ehitati üles ja kindlustati tugevamaks. 
1192. aasta venelaste uus sõjakäik ja 13. sajandi 
alguse muistse vabadusvõitluse sündmused näi-
tavad, et Otepää linnus oli endiselt tähtsaimaks 
keskuseks Kagu-Eestis.

ain Mäesalu
tartu ülikooli arheoloogia osakonna lektor

 900 aasta eest mainiti Otepääd esmakordselt kirjalikes allikates

Otepää linnamägi 1801. aastal (joonised 
J. C. Brotze käsikirjas Riias Läti Akadee- 
milises Raamatukogus).

Otepää linnamägi 1900. aasta postkaardil.

Valgamaa spordiveteranide
 

X spordipäev 
toimub laupäeval, 9. aprillil kell 10  Valga Spordihallis 

Kavas 

kergejõustik (kuulitõuge, hoota kaugus), 
korvpalli vabavisked, petank, 

laskmise MV (õhupüss), male MV, 
mälumängu MV (3 liiget võistkonnas), 

bridži MV paaridele, 
võrkpalli (2N+ 2M) MV.

Valgamaa SVS juhatus

Omastehooldajate koosolek 

MTÜ Eesti Omastehooldus ootab Valgamaa aktiivseid ja tegusaid 
lähedase hooldusega seotud pereliikmeid laupäeval, 12. märtsil 
kell 10.00- 12.00 Sangaste Rukkimaja seminarisaali ühise laua 
taha arutama ja mõtteid vahetama omastehoolduse hetkeseisust ja 
tulevikuteemadest. Ootame nii vanu liikmeid kui uusi asjast huvitatuid 
kõikidest Valgamaa omavalitsustest. 

Ette registreerimine telefonil 50 688 22 või info@omastehooldus.eu 
(Helle Lepik). Ette registreerimine on väga vajalik kohvipausi tellimiseks! 

Ajalookonverents OTEPÄÄ 900 

9. märtsil  

Otepääl OTI PUBI 2. korrus - PARIM 
VAADE OTEPÄÄ LINNAMÄELE.

AJAKAVA

14.00  Konverentsi avamine.
14.05  "Arheoloogiamälestised Otepää vallas" Ingmar Noorlaid,           
  Muinsuskaitseameti Tartumaa vaneminspektor
14.30  "Mis toimus Otepääl 1116. aastal?" Ain Mäesalu, Tartu  

  Ülikooli Arheoloogia osakonna lektor
15.00  Ekskursioon Otepää linnamäel
15.30 - 16.00 Konverentsist osavõtjatel võimalus lustida OTEPÄÄ 
  WINTERPLACE-is.

Korraldab: OTEPÄÄ LINNAMÄE AJALOO SELTS MTÜ
Infotelefon +372 55946321
TOETAVAD: Oti Pubi, OTEPÄÄ WINTERPLACE


