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kahevõistlus täitis nädalavahe-
tuse suurepärase emotsiooniga

Jaanuari eelviimasel nädalavahetusel 
toimus Otepääl kahevõistluse kontinen-
taalkarikasarja etapp, mis tõi Otepääle 
võistlema 13 riigi kahevõistlejad ning 
pakkus Kristjan Ilvese esituses kulla ja 
pronksiga pärjatud vaatemängu.

Kontinentaalkarikasari, mis toimus 
Tehvandil juba teist korda – eelmine 
kord võõrustas Otepää seda sarja 2010. 
aastal, tõi starti 61 sportlast, nende 
hulgas 10 Eesti kahevõistlejat.

Mõlemal päeval startis Eesti eest 4 
koondislast ja 4 noort sportlast. Otepää 
lippu hoidsid kõrgel Karl-August 
Tiirmaa ja Markkus Alter. Karl-August 
tegi kaasa mõlemad päevad, tehes häid 
hüppeid ning jõudes mõlemal päeval 
ka punktikohale. Markkus oli stardis 
pühapäeval.

Laupäevase võistluse võitis Kristjan 
Ilves, kes lõpetas suusahüpete vooru 
esimesel kohal. Murdmaasõidu finišis 
edestas ta sakslast David Weldet ning 
norralast Espen Bjoernstadi. Püha-
päeval startis Kristjan hüppevooru järel 
neljandalt kohalt ning murdmaarajal 
käis heitlus medalitele viimaste meet-

riteni. Kristjan lõpetas sõidu kolman-
dana – teda jäi hõbemedalist lahutama 
ligikaudu 30 sentimeetrit. Pühapäeval 
võitis võistluse austerlane Martin Fritz. 

Teisele kohale sõitis end Tomaz Drum 
Austriast ning kolmandale kohale  
Kristjan Ilves. 

Võistlus sujus korralduse poole pealt 

kenasti, ilm võistlemist eriti ei 
kimbutanud – pühapäevane 
proovivoor tuli tuule paisumi-
se hirmus ära jätta ning alusta-
da päeva kohe võistlushüppega, 
kuid murdmaasõidud sai tehtud 
plaanipäraselt.

Nädalavahetusel peetud 
võistlus oli “soojenduseks” 2018 
aasta jaanuaris esmakordselt 
Eestis toimuvale kahevõistluse 
maailmakarikasarja etapile.

Maailmakarikasarja etapiga 
samal nädalavahetusel toimub 
Otepääl ka esmakordselt spor-
diajaloos kahevõistluse naiste 
kontinentaalkarikasari, millel 
loodame stardis näha ka Võrus 
Olev Rootsu ja Otepääl Silver 
Eljandi käe all treenivaid Eesti 
kahevõistluse tüdrukuid.

Tekst ja foto:
PriiT Talv

1217. aasta alguseks oli eestlaste 
muistne vabadusvõitlus, mis sai alguse 
1208. aasta sügisel ristisõdijate rööv-
retkega Otepää linnuse vastu, kestnud 
juba pikka aega. Kõige raskemaks oli 
1215. aasta suvi, mil sakslased ja eriti 
lätlased tegid ridamisi laastavaid rüüs-
teretki Ugandi maakonda. Ugalaste 
olukord oli muutunud lootusetuks. Abi 
polnud kusagilt saada, arvestada tuli ka 
venelaste poolt lähtuva ohuga. Seepä-
rast läkitati saadikud Riiga rahu paluma 
ja läbirääkimiste tulemusena nõustuti 
lõpuks ristimisega. 

Ugalaste ristimine tekitas suurt 
pahameelt Pihkvas. Vürst Vladimir 
mitte ainult ei ähvardanud vaid tegi 
1216. aasta sügisel rüüsteretke Ugan-
disse. Seejärel asusid ugalased koos 
sakslastega kindlustama Otepää linnust. 
1217. aasta kolmekuningapäeval (6. 
jaanuar) tehti juba ühine sõjakäik Vene-
maale. Aeg oli sobiv, sest kroonika järgi 
olevat venelased sel ajal enamasti söö-
mingute ja joomingutega tegelenud. 
Edukalt tasuretkelt pöörduti tagasi 
vangide, kariloomade, hobuste ja muu 
röövsaagiga.

Nüüd hakkasid Pihkva ja Novgorod 
tunnetama sakslastest lähtuvat hädaoh-
tu. 1217. aasta paastu ajal (8. veebrua-
rist kuni 26. märtsini) saabus suur vene-

laste vägi Otepää linnuse alla. Nendega 
liitusid saarlased, harjulased ja ristitud 
sakalasedki. 

Henriku Liivimaa kroonika järgi 
olevat Otepää linnuse piirajate arv 
ulatunud kokku 20 000 meheni. Juba 
looduslikult hästi kaitstud linnus oli 
tugevasti kindlustatud. Mitu piiraja-
te katset linnusesse sisse tungida löödi 
tagasi. Kroonik tõstab kaitsjatest eriti 
esile ammukütte ja piiskopi vibumehi. 
Ühtlasi olevat venelaste vibunooltest 
saanud haavata linnuse kaitsjaid. Kroo-
niku sõnul olevat osa venelasi käinud 
samal ajal ümbruskonda rüüstamas ja 
heitnud tapetute laipu linnuse jalamil 
olevasse veekogusse, et kaitsjad ei saaks 
sealt endale joogivett ammutada. Nii 
kestis piiramine tulemust toomata 17 
päeva. 

Riiast läkitati Otepää kaitsjaile abiks 
3000 meest eesotsas ordumeistriga. 
Linnuse lähedal puhkes neil piirajatega 
lahing. Sakslastel õnnestus suuri kaotusi 
kandes linnusesse jõuda. Nüüd muutus 
seal olukord väga raskeks, sest linnus 
oli tugevasti ülerahvastatud. Pikaaja-
line piiramine oli kahandanud niigi 
miinimu mini nii inimeste kui loomade 
toidu- ja söödavarud. Hobused olevat 
näljast koguni üksteisel sabad ära 
söönud. Kolmandal päeval pärast saks-

laste abiväe saabumist algasid läbirääki-
mised. Tehtud rahu põhjal pidid saksla-
sed lahkuma mitte ainult Otepäält, vaid 
kogu Eestist. See oli sakslaste suurim 
lüüasaamine kogu senises ristisõjas.

Otepää all saavutatud võitu püüdsid 
eestlased ühtlasi edasi arendada. Täht-
saks peeti liidu säilitamist venelastega 
ja saadikud lähetati koos rohkete kin-
gitustega Novgorodi. Sealt lubatigi taas 
appi tulla. Eestlased ise hakkasid samuti 
vägesid koguma ja peaorganisaatoriks 
sai Lembitu...

Otepää linnuse 1217. a piiramislahingut 
analüüsib allakirjutanu põhjalikumalt 
Otepää linnamäe ajalooseltsi korralda-
taval ajaloopäeval 9. veebruaril 2017. a 
restoranis UGANDI. 

Lisaks peab ajaloopäeval ettekande 
„Otepää linnuse roll Eesti-Vene suhetes 
aastail 1210–1242” Tartu ülikooli keska-
jaloo professor Anti Selart, kes on selle 
teema parim asjatundja rahvusvaheli-
sel tasemel. Tema põhjalik ja mahukas 
raamat Liivimaa ja Venemaa suhetest 
13. sajandil on välja antud tõlgituna 
ühtlasi nii Saksamaal kui Inglismaal. 

ain Mäesalu
Tartu Ülikooli arheoloogia 

osakonna lektor

800 aastat suurest piiramislahingust Otepääl

Otepäälane Karl-August Tiirmaa oli hüppevooru järel 
seitsmes, aga langes murdmaasõiduga 23. kohale.

Tšehhi Vabariigis Harrachovis 7.-8. jaanua-
ril toimunud juunioride kahevõistluse FIS 
Youth Cupi võistlusel võitis Otepää noor 
kahevõistleja Markkus Alter hõbedase ja 
kuldse medali.

Markkus (pildil keskel) lõpetas laupäeval 
suusahüppevooru teise ning pühapäeval 
esimese tulemusega ja suutis neid posit-
sioone mõlemal päeval säilitada.

Meriliis Kukk lõpetas laupäevase võistlu-
se 11. ja pühapäevase 9. kohaga.

Markkus Alter võitis 
Tšehhis esikoha
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Otepää Vallavalitsuses

09.01.2017
n	 Peeti võimalikuks jagada Nüpli külas asuv Rüakõrtsi 

katastriüksus (katastritunnus 63602:002:1561) kaheks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele. 
n	 Peeti võimalikuks jagada Sihva külas asuv Kangro katastriük-

sus (katastritunnus 63601:002:2139) kolmeks katastriüksuseks ning 

määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, koha-aadres-

sid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksu-

se plaanidele.
n	 Väljastati Riigimetsa Majandamise Keskusele projekteeri-

mistingimused Nüpli külas Aakre metskond 162 kinnistul, Poslo-

vitsa soo kinnistul, Sihva külas Saare III kinnistul, Jõe kinnistul, 

Kooliranna kinnistul, Kalda kinnistul ja Pühajärve külas Sõja-

tamme kinnistul ehitise (Pühajärve matkarada, ehitisregistri kood 

220287877) rekonstrueerimise ning Pühajärve tunnetusraja ja Mur-

rumetsa matkaraja rajamise ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati Vallo Hansenile projekteerimistingimused Pedaja-

mäe külas Ala-Marsina kinnistul suvila ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Väljastati osaühingule BALROCK ehitusluba Pedajamäe 

külas Ala-Marsina kinnistul ehitise (puurkaev) rajamiseks. Tunnis-

tati kehtetuks Otepää Vallavalitsuse 7. detsembri 2015. a korraldus 

nr 2-4-474 „Maie Soole ehitusloa väljastamine“ ja selle alusel 7. det-

sembril 2015. a väljastatud ehitusluba nr 1512219/14054 Pedajamäe 

külas asuvale Ala-Marsina kinnistule puurkaevu (ehitisregistri kood 

220767220) rajamiseks.
n	 Algatati Otepää vallasiseses linnas asuva Savikoja maaüksuse 

detailplaneering.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule kogusum-

mas 128 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule kogu-

summas 28,12 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 13 isikut.
n	 Anti mittetulundusühingule Orca Swim Club (registrikood 

80332383, aadress Aia 18, Tallinn) projektlaagri tegevusluba Orca 

Swim Club suvelaagri pidamiseks Kääriku Spordikeskuse ruumides 

ajavahemikul 7. – 13. august 2017. a.
n	 Anti aktsiaseltsile GMP Grupp (registrikood 10109324, 

aadress Piiskopi tn 3 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba ajava-

hemikul 14. jaanuar 2017. a kell 23:59 - 15. jaanuar 2017. a kell 00:02 

Otepää vallasiseses linnas Tennisevälja tn 1 asuva GMP Clubhotel 

territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n	 Anti HOTELS OÜ-le nõusolek vee erikasutusloa väljastami-

seks Otepää külas Rukkimäe kinnistul asuvas hotellis Villa Müller-

beck tekkiva heitvee juhtimiseks Kaarna järve.

16.01.2017
n	 Määrati Raudsepa külas asuva Kotre-Pikksaare katastriük-

suse (kinnistu registriosa nr 2271640, katastritunnus 63601:003:0124, 

pindala 8,64 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) ja Kotre-Palusoo 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 229840, katastritunnus 

63601:003:0410, pindala 5,6 ha, sihtotstarve maatulundusmaa) piiride 

muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse plaanidele.
n	 Lõpetati Arula külas asuva Koljaku järve supluskoha 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Võeti vastu Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja 

Lombiveere katastriüksuste detailplaneering.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus ühele isikule 

summas 8,95 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 64 

eurot. 
n	 Määrati sünnitoetuse esimene osa kolmele isikule kogusum-

mas 1152 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest 17 isikut.
n	 Anti Keskkonnaametile nõusolek Tsura Talu OÜ-le vee eri-

kasutusloa väljastamiseks Vana-Otepää külas asuval Söödi kinnistul 

ja Vana-Pika kinnistul Elva jõe paisutamiseks.
n	 Eraldati Otepää valla 2017. aasta eelarve realt “Vallavalitsus” 

937,50 eurot vallaelanikuks registreerimise kampaania peaauhinna 

väljamaksmise kulude katmiseks.
n	 Kanti 31. detsembri 2016. a seisuga Otepää Vallavalitsuses 

raamatupidamise bilansist välja 5000-st eurost väiksema soetus-

maksumusega 92 varaobjekti kokku summas 287 287,06 eurot.
n	 Eraldati spordiüritustele toetus alljärgnevalt: 1.1 mittetu-

lundusühing Otepää üritused 1000 eurot 19. ja 26. augustil 2017. 

a toimuva spordiürituse „18. Otepää Rattamaraton“ korraldami-

seks; 1.2 Eesti 3x3 Korvpalli Liit 750 eurot 2017. a suvel toimuva 

AMETLIK INFO
spordiürituse „Tänavakorvpalli Eesti Meistrivõistlused 2017 

Otepää etapp“ korraldamiseks; 1.3 Jalgpalliklubi FC Otepää 

700 eurot 27. – 30. juuli 2017. a toimuva spordiürituse „Laste 

jalgpalliturniir Otepää Cup 2017“ korraldamiseks; 1.4 mitte-

tulundusühing ABC Arendus 600 eurot 21. – 22. juuli 2017. 

a toimuva spordiürituse „SwimRun Baltic Challenge & 

Pühajärve avaveeujumisvõistlus 2017“ korraldamiseks; 1.5 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 300 eurot 8. april-

lil 2017. a toimuva spordiürituse „Otepää Mängud“ korralda-

miseks; 1.6 Jalgpalliklubi FC Otepää 300 eurot 2017. a juulis 

toimuva spordiürituse „Otepää lahtised meistrivõistlused jal-

gpallis 2017“ korraldamiseks; 1.7 Otepää Spordiklubi 300 

eurot 2017. a juunis toimuva spordiürituse „Jaanipäeva hüp-

pevõistlus“ korraldamiseks; 1.8 Otepää Spordiklubi 300 eurot 

2017. a suvel toimuva spordiürituse „2017. a Valgamaa orien-

teerumiskolmapäevakud“ korraldamiseks; 1.9 Klubi Vops 

MTÜ 250 eurot 26. augustil 2017. a toimuva spordiürituse 

„Pühajärve Spinning 2017 Otepää valla meistrivõistlused“ kor-

raldamiseks; 1.10 mittetulundusühing ABC Arendus 200 eurot 

2017. a septembris toimuva spordiürituse „Meie Liigume III 

Otepää duatlon“ korraldamiseks; 1.11 Otepää Spordiklubi 

200 eurot 2017. a mais toimuva spordiürituse „2017. a Otepää 

meistrivõistlused orienteerumises“ korraldamiseks.
n	 Eraldati kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kultuu-

riühingutele: 1.1 OTEPÄÄ LINNAMÄE AJALOO SELTS 

(registrikood 80232753, taotleja esindaja Jaanus Ilp) 9. veeb-

ruaril 2017. a toimuva ürituse „Otepää lahingu 800. aasta-

päev“ korraldamiseks 300 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS 

(registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raudsepp) 

14. mail 2017. a toimuva ürituse „Emadepäev“ korralda-

miseks 205 eurot; 1.3 osaühing ESTEETIKA JA TANT-

SUKOOL (registrikood 10245984, taotleja esindaja Merje 

Poom) 20. mail 2017. a toimuva ürituse „Kevadkontsert“ 

korraldamiseks 300 eurot; 1.4 mittetulundusühing PILLI-

PUU (registrikood 80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 3. 

ja 17. juunil 2017. a toimuva ürituse „Suguvõsaorkester Pil-

lipuu 60. tegutsemisaasta tähistamine“ korraldamiseks 200 

eurot; 1.5 mittetulundusühing PILLIPUU (registrikood 

80139172, taotleja esindaja Lille Tali) 5. – 8. juulil 2017. a 

toimuva ürituse „7. pärimusmuusikalaager“ korraldamiseks 

200 eurot; 1.6 mittetulundusühing Otepää Pensionäride 

Ühendus (registrikood 80244615, taotleja esindaja Helle 

Kuldmaa) 1. oktoobril 2017. a toimuva ürituse „Rahvusvahe-

lise eakate päeva tähistamine“ korraldamiseks 200 eurot; 1.7 

OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572, taotleja esin-

daja Ene Raudsepp) 12. novembril 2017. a toimuva ürituse 

„Isadepäev“ korraldamiseks 205 eurot; 1.8 OTEPÄÄ NAIS-

SELTS (registrikood 80037572, taotleja esindaja Ene Raud-

sepp) 17. detsembril 2017. a toimuva ürituse „Talvepealinna 

talveturg“ korraldamiseks 300 eurot.  

AMETLIK INFO

Savikoja maaüksuse detailplaneeringu algatamine 
Otepää Vallavalitsus otsustas 9. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-8 algatada Otepää vallasiseses linnas asuva 
Savikoja maaüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab osa Otepää vallasiseses linnas asuvast Savikoja 
katastriüksusest (katastritunnus 63601:001:0231). Savikoja katastriüksuse pindala on 9,11 ha ja sihtotstarbeks maa-
tulundusmaa.

Planeeringuga hõlmatakse Savikoja katastriüksusest ca 5,1 ha suurune ala, mis piirneb kõrvalmaantee nr 23195 
Otepää-Kääriku-Kurevere teega (katastritunnus 55601:007:0012). Detailplaneeringu eesmärk on planeeringuala 
jagamine kruntideks, maa kasutuse sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguste määramine. Planeeritav ala on hoonesta-
mata ning aktiivsest kasutusest väljas. Kasutust leiab planeeritav ala osaliselt suurürituste parklana. Planeeringualale 
ulatub avalikult kasutatava tee kaitsevöönd, elektripaigaldise kaitsevöönd ja sideehitise kaitsevöönd. Otepää valla 
üldplaneeringu kohaselt asub planeeritav ala elamumaal ja kompaktse asustusega alal, kus kehtivad üldplaneerin-
gu ptk 2.2.2 toodud üldised põhimõtted ja tingimused. Üldplaneering toetab kompaktse asustusega alade jätkuvat 
väljaarendamist sinna erinevate funktsioonide suunamisega. Oluline on tagada kompaktne ja linnaehituslikult väär-
tuslik linnaruum. Samuti on ala määratud perspektiivis ühiskanalisatsiooniga kaetavaks alaks. Planeerimisseaduse § 
125 lõike 1 punkti 1 alusel on detailplaneeringu koostamine nõutav linnades ehitusloakohustusliku hoone püstitami-
seks. Üldplaneeringu ptk 3.1 alusel on elamumaa kruntimisel vajalik koostada detailplaneering. Planeeritaval alal, 
juurdepääsutee osas (eratee nr 6360228 Kullamäe), kehtib Otepää Vallavolikogu 30. juuni 2004. a otsusega nr 1-4-35 
kehtestatud Savikoja ja Sulaoja kinnistu detailplaneering.

Planeerimisseaduse § 140 lõike 7 alusel tuleb detailplaneeringu muutmiseks koostada uus sama planeeringuala 
hõlmav detailplaneering, lähtudes planeerimisseaduses detailplaneeringu koostamisele ettenähtud nõuetest. Planee-
rimisseaduse § 140 lõike 8 alusel muutub uue detailplaneeringu kehtestamisega sama planeeringuala kohta varem 
kehtestatud detailplaneering kehtetuks. Detailplaneeringu algatamine ei ole vastuolus Otepää valla üldplaneerin-
guga. Detailplaneeringuga kavandatud tegevus ei ole olulise keskkonnamõjuga ja planeeritav ala ei asu Natura 2000 
võrgustiku alal, vaid asub kompaktse asustusega alal, mistõttu puudub vajadus eelhinnangu koostamiseks ja seeläbi 
keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamise kaalumiseks. Võimalike uuringute läbiviimise vajadus detailpla-
neeringut algatades puudub. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820. 

DETAILPLANEERINGUD

Koljaku järve supluskoha detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 16. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-16 lõpetada Arula külas asuva Koljaku järve 

supluskoha detailplaneeringu koostamise. Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLASELTS esitasid 9. juunil 2011. 
a avalduse Arula külas asuva Koljaku-Juhani kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamiseks. Detailplaneering 
algatati Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2012. a korraldusega nr 2-4-256 „Otepää vallas Arula külas Koljaku järve sup-
luskoha detailplaneeringu algatamine“. Planeeritav ala hõlmas Vanamõisa kinnistu (katastritunnus 63601:002:2044) 
Koljaku järve äärset osa, Koljaku-Juhani kinnistu (katastritunnus 63601:002:1531) loode nurka ning Mõisamäe 
kinnistule (katastritunnus 63601:002:0872) rajatud paadisilla ümbrust. Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLA-
SELTS esitasid 10. jaanuaril 2017. a ühisavalduse (registreeritud 11. jaanuaril 2017. a nr 13-1.3/60 all) detailplanee-
ringu koostamise lõpetamiseks. Ühisavalduse tõttu puudub kaalutlusõiguse teostamisel täiendav vajadus põhjali-
kult analüüsida detailplaneeringu koostamise lõpetamise ning Otepää Vallavalitsuse 17. mai 2012. a korralduse nr 
2-4-256 „Otepää vallas Arula külas Koljaku järve supluskoha detailplaneeringu algatamine“ kehtetuks tunnistamise 
põhjuste olulisust või nende seost Raidar Mesila ja MTÜ ARULA KÜLASELTS osalemisega haldusakti andmise 
menetluses. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu 
vastuvõtmine, avalik väljapanek ja avalik arutelu 

Otepää Vallavalitsus võttis 16. jaanuari 2017.a istungil korraldusega nr 2-4-17 vastu ja suunas avalikule väljapane-
kule Otepää vallasiseses linnas asuvate Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu. Planeeritav ala 
asub Otepää vallasiseses linnas ning hõlmab Pihlaka katastriüksust (katastritunnus 63602:001:1170, pindala 1,04 ha, 
sihtotstarve 100% elamumaa) ja Lombiveere katastriüksust (katastritunnus 63602:001:0950, pindala 2,6 ha, sihtots-
tarve 100% maatulundusmaa). Kokku on planeeritava ala pindala 3,64 ha. Detailplaneeringu eesmärk on Pihlaka ja 
Lombiveere katastriüksuste jagamine, elamukruntide moodustamine ja ehitusõiguse määramine. Kokku moodus-

Head majaomanikud ja ettevõtjad!

Tuletame teile meelde, et vastavalt Otepää valla heakor-
ra eeskirjale on kinnistu ja ehitise omanik kohustatud 
oma kinnistuga piirneval kõnniteel tegema libedusetõr-
jet ning koristama lund ja kõrvaldama katuselt jääpuri-
kaid, mis võivad ohustada jalakäijate elu. Puhastusala 
ulatub krundi või vallatava territooriumi piirist kuni 
sõidutee servani.

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 66² järgi 
võib heakorra- ja kaevetööde eeskirjade rikkumise või 
koormise täitmata jätmise eest karistada rahatrahviga 
kuni 100 trahviühikut, ehk kuni 400 eurot. 

Tähelepanu – kui jalakäija liivatamata kõnniteel kukub, 
siis peab kukkumisega tekitatud kahju hüvitama lume- 
ja libedusetõrje kohustust eiranud kinnistu omanik.

Avalikuks kasutamiseks mõeldud killukonteinerid, 
kust vallaelanikud saavad kõnniteede hooldamiseks 
killustikku võtta, asuvad: Otepää linnas Tartu mnt 6, 
Pühajärve tee 22, Kopli 1B, Lipuväljak 1A, Lipuväljak 8.

OTePää vallavaliTsus

PILKUSE KÜLAMAJAS toimub 
12. veebruaril kell 12.00 

ajalehtedest korvi valmistamise õpituba.
Õpime lehest pulkade keerutamist, värvimist ja ese-
mete punumist. Kaasa vaja võtta ajaleht,sukavarras 
2,25mm, pulgaliim, üks ümar nõu (lillepott või 1kg 
saslõki ämber) ja 10 pesupulka. Koolitus kestab 4 
tundi ja maksab 17 euri. Õpetama tuleb SIKI.

Info ja registeerimine tel. 51974916. Merike
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Pühajärve Põhikooli 2016. aasta II poolaasta möödus 
lennates ja huvitav 2017. aasta ootab ees

Kooli püstitatud eesmärkide saavutamine on 
poolel teel. Oleme viinud läbi KIK-i projektiga loo-
dusalaseid ettevõtmisi, soetanud Kultuurkapitali 
toel rahvatantsuriided ja kogunud õpilaste ideid 
projektile „Lapsed kooliõue liikuma ja õppima!“, 
mille eesmärk on parandada laste liikumis- ja õppi-
misvõimalusi kooliõuedes, kaasates koolihoovide 
kujundusprotsessi kogu kooliperet ja KOV tööta-
jaid. Projekti toetajana aitab praktiliste vahendite 
hankimisel Bauhof. Algatus on mõeldud kingituse-
na EV 100. sünnipäevaks.

ÜLESKUTSE! Selle projekti õnnestumiseks 
peavad esitama ideid ja ettepanekuid nii kooli kui 
ka lasteaia lapsevanemad ja ümbruskonnas elavad 
inimesed. 

 
Sellel õppeaastal osalevad Pühajärve Põhikoo-
li 7.–9. klassi õpilased rahvusvahelises koostööp-
rojektis “Folk Tale Society” (Rahvajuttude kogu-
kond), mille eesmärgiks on tutvustada partneritele 
oma maaga seotud müüte ja legende. Selles pro-
jektis lõimitakse erinevaid õppeaineid. Lisaks meie 
koolile osalevad projektis õpilased Islandilt, Belgi-
ast ja Luxemburgist. Projekti koordineerib inglise 
keele õpetaja Lembi Oja, kes käis eTwinningu koo-
litusel Islandil, Reykjavíkis.

Aastalõpu ettevõtmised ja jõulupeod nii las-
teaias kui ka koolis olid väga huvitavad. Jõulukuu 
nädalad algasid advendihommikutega, kus süüdati 
küünlad ja lauldi koos jõululaule. Elevust tekitasid 
klasside ühised piparkookide küpsetamised. Las-
teaialapsed külastasid Eesti Põllumajandusmuu-
seumi, kooli õpilased ja õpetajad tutvusid Eesti 
Rahvamuuseumiga. Jõulupeod täitsid püstitatud 
eesmärgi, et iga laps/õpilane annab panuse peo 
kordaminekuks. Kooli uus helitehnika võimaldas 
viia läbi pidu kvaliteetsemalt kui kunagi varem. 
Tänud kuuluvad jõulupeo ettevalmistanud õpeta-
jatele Lii Petersonile, Krista Sumbergile, Anneli 
Tederile, Aili Mägile, Krista Kapile ja Peeter Kan-
gurile. 

Meeldejääv oli kooli õpilasesinduse korraldatud 
isadepäeva üritus „Koolipäev isale“, kus isad osa-
lesid õpilastena töötubades, mida juhendasid kooli 
õpilasesinduse liikmed. 

Huvitav oli kirjanik Mats Traadi 80. sünnipäeva 

KultuuriKalender

26. jaanuaril  kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Endel Susi raamatu "Eesti areng otepäälase pilgu 
läbi" tutvustamine.

26. jaanuaril  kell 18.00 Otepää talispordimuuseu-
mis Erna ja Herbert Abeli 100. sünniaastapäevale 
pühendatud raamatu "Abelid 100" esitlus. 

27. jaanuaril  kell 20.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Otepää isetegevuskollektiivide tänupidu.

  3. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Rakvere Teatri etendus „Sina maga, mina pesen 
nõud“. Pilet 14/12 eurot. *Sooduspilet õpilastele ja 
pensionäridele. Piletid on müügis Piletimaailmas ja 
Otepää Turismiinfokeskuses.

  4. veebruaril VIII Euroopa Saunamaraton 
Otepääl.

  7. veebruaril kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Ansambel Helikristallid talvekontsert. Pilet 7/4 

 eurot. Piletid müügil kohapeal.
  8. veebruaril kell 11.00 Otepää Kultuurikeskuses 

Kuressaare Linnateatri laste- etendus „Kolme pörsa 
lugu“. Pilet 5 eurot. Piletid müügil Piletimaailmas ja 
Otepää Turismiinfokeskuses. Info 5804 3215.

  9. veebruaril kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses 
Lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!

tatakse kaheksa krunti – seitse elamumaa sihtotstarbega krunti (POS 1, 2, 3, 5, 6 ,7 8) ning üks tee ja tänava maa sihtotstarbega 
krunt (POS 4). Hoonete suurim lubatud ehitisealune pind on 350 m² ning elamute maksimaalne kõrgus 8 m ja abihoonete 7 m. 
Kruntidel POS 2, 3, 5, 6, 7 ja 8 on lubatud katusekalle 20-45º, krundil POS 1 0-45º. Krundil POS 1 ja POS 5 on olemasolev hoo-
nestus. Lubatud on hoonete lammutamine, püstitamine või rekonstrueerimine ja laiendamine vastavalt detailplaneeringu ehi-
tusõigustele. Moodustatavatele kruntidele kavandatava hoonestuse tüüp on vaba, lubatud on viil-, kelp kui ka poolkelp katused. 
Viilkatuste kavandamisel täisviiluga on soovitatav kalle 45º ja kogu katuse ulatuses samasugune. Absoluutkõrgusi kruntidel 
muudetakse vastavalt vajadusele, et rajada juurdepääsuteed ning tagada sademevee äravool. Reljeefimuudatused peavad jääma 
vahemikku ±0.5 m olemasolevast maapinnast. Planeeritavate kruntide täisehitusprotsent on alla 35% krundi pindalast. Otepää 
valla üldplaneeringu kohaselt on Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste maakasutuse juhtotstarve pereelamu maa. Üldplanee-
ring (ptk 2.2.2) toetab kompaktse asustusega alade väljaarendamist, pereelamu maaüksuste jaotamist väiksemateks kruntideks 
ja neile ehitusõiguse määramist. Detailplaneering ei sisalda Otepää valla üldplaneeringu põhilahenduse muutmise ettepanekut. 
Detailplaneering on koostatud koostöös Keskkonnaameti Lõuna regiooniga, Päästeameti Lõuna päästekeskusega ja Muin-
suskaitseametiga. Detailplaneeringu koostamisse on kaasatud Pihlaka ja Lombiveere katastriüksustega piirnevate kinnistute 
omanikud. Koostööd on tehtud Elektrilevi OÜ-ga ja AS-iga Otepää Veevärk. Detailplaneeringu elluviimisega muutub ala kasu-
tusaktiivsus, ehitatakse hooned ning rajatised ning ala heakorrastatakse, samuti suureneb eeldatavalt valla elamufond.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9. - 22. veebruar 2017. a Otepää Vallavalitsuses ning valla veebilehel www.
otepaa.ee. Avaliku väljapaneku jooksul on igal isikul õigus avaldada detailplaneeringu kohta arvamust. Arvamuse saab esitada 
kirjalikult Otepää Vallavalitsuse aadressil Lipuväljak 13, Otepää, 67405 või e-posti aadressil vald@otepaa.ee kuni 22. veeb-
ruar 2017. a. Korraldusega on võimalik tutvuda avalikus dokumendiregistris aadressil http://avalik.amphora.ee/otepaa/index.
aspx?org=66&unit=2.

Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 13. märtsil 2017 kell 17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, 
II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik arutelu 

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 5. -18. jaanuar 2017.a. Avaliku väljapaneku jooksul 
avaldas üks isik detailplaneeringu kohta arvamust. Avaliku väljapaneku järgne avalik arutelu toimub 30. jaanuaril 2017 kell 

17.00 Otepää Vallavalitsuse nõukojas (Lipuväljak 13, II korrus). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

DETAILPLANEERINGUD

algus lk.2

SÜNNID

Marcus Kilter                30. detsembril
lenna Jurken                  4. jaanuaril

üritus. Kool otsustas sünnipäeva tähistada selle-
pärast, et Mats Traat on ise sellest paigast pärit, ta 
õppis Arula koolis. Valgamaa maavanem Margus 
Lepik külastas Pühajärve Põhikooli kodaniku-
päeva raames. Muusikalist elamust pakkus Maria 
Listra kontsert ja vaatemängulist elamust Estee-
tika- ja tantsukooli etteasted. Huvipakkuvaks 
kujunes 9. klassi õpilaste külaskäik UPM Kymme-
nesse ja karjääriretk Helme valda. 

Õpetajate kollektiiv osales huvitavas koolituses 
“Tulemuslik juhtimine klassiruumis”, mida juhen-
das tunnustatud koolitaja Kaupo Saue. 

Kooli meeskonnale mõeldud koolitus „Digipä-
devuse arendamine haridusasutuses“ päädis kogu 
kollektiivi digipädevuste enesehindamisega, mille 
alusel valmis kogu kooli digimudel „Digipeegel 
2,0“. Väga huvitav oli täita digiküpsuse hindamise 
instrumenti. See andis selgema ettekujutuse kooli 
hetkeolukorrast ja võimaluse uute eesmärkide 
seadmisteks aastaks 2019. On hea meel tõdeda, et 
valdav osa õpetajatest on kaasa tulnud muutuste-
ga õppetegevustes ja digivahendite kasutamisega 
ainetundides. Et leida parimad võimalused õpeta-
jate digipädevuste realiseerimiseks on koolil vaja 
luua haridustehnoloogi ametikoht. Haridusteh-
noloog on pedagoogiline töötaja, kes omab õpetaja 
ja infotehnoloogi kompetentsi. 

Käesoleval õppeaastal alustasime enesehinda-
mise oskuse õpetamist alates 4. klassi õpilastest. 

Järgmisel õppeaastal soovime muuta kooli hin-
damise korda ja minna üle õppeveeranditelt tri-
mestritele. 

2016. aasta eelarve täitmine on läinud hästi 
ja kool on juurde teeninud 11 619 eurot, mis on 
saadud rendituludest ja muudest toetustest.

Kooli 2017. aasta eelarve on kahjuks investee-
ringute toetusteta, kuigi kool soovis spordiväljaku 
väljaehitamise lõpetamist. See on vajalik, sest Põhi-
kooli Riiklik Õppekava (PRÕK) näeb ette kerge-
jõustikualade tehnilist õpetamist. 

Samuti taotles kool aula seinte ja lagede reno-
veerimise, sest kevadel tähistatakse kooli 160. aas-
tapäeva (1857. aastal toodi kool Sihvale selleks 
ehitatud koolimajja). Sadeveejuhtimise süsteem 
koolimaja ümbrusse jääb järjekordselt ootama 
investeerimise võimalust. 

Ees on 17 õppenädalat. Jätkuvad aineteema-
lised nädalad, pranglimine, loodusalased õppe-
käigud jms. Eesti Vabariigi aastapäevale pühenda-
tud aktus koos ansambli Brassersiga „Vask jääb“ 
toimub 17. veebruaril kell 10.00 aulas. Õpilaste 
poolt kasvama pandud tammed leiavad omale uue 
kasvukoha tammede pargis. 

Ootan põnevusega vahvaid ühisüritusi, õpilas-
konverentsi, lõpuklassi õpilaste eksamitulemusi 
ja rahvatantsurühmade jõudmist noorte laulu- ja 
tantsupeole. 

20. mail toimub kooli 160. aastapäeva tähistami-
ne ja vilistlaste IV kokkutulek.

ÜLESKUTSE! Kool ootab vilistlaste vahvaid 
mõtteid ja ideid aastapäeva tähistamiseks. 

Miia Pallase
Pühajärve Põhikooli direktor

Vahelduseks koolilaste kohta intensiivselt antavale 
teabele, julgeme ka meie teatada, mida on tehtud 
kolme viimase aasta jooksul Otepää Lihatööstuses 
Edgar. 

2014.-2015. a ehitasime koos Tartu Ülikooli 
teadlastega välja uue innovaatilise reovee puhas-
tuse süsteemi. Meid õpetas, juhendas ja süsteemi 
töötas välja Kaspar Nurk. Reovesi puhastatakse 
talvekindlas pinnasfiltritel põhinevas puhastis, mis 
kasutab kokkuhoidlikult ettevõttest väljuva reovee 
soojust ning isevoolavaid protsesse. Klassikali-
sest aktiivmudapuhastist erineb süsteem sellega, 
et puhastusprotsess toimub ilma elektrienergial 
põhinevat reovee õhutamist kasutamata. Reovesi 
viiakse jaotustorustiku kaudu pinnasfiltri filterma-
terjaliks olevatele kividele, kus toitained reovees 
ja kividel kujuneva mikroobikoosluse poolt erine-
valt aktiivmudapuhasteist lõpuni lagundatakse ja 
süsihappegaasina õhku vabanevad ning ärastamist 
vajavat liigmuda ei teki.

2014. a sügiskuudel ehitas Elva Kommunaal 
Grupp OÜ nõukogudeaegse noorkarjalauda 
asemele kaasaaegse autode parkimisplatsi. 

2015. a lõpus ja 2016. a esimestel kuudel ehitas 
EhitusEST OÜ suurfarmi kaalukoja ümber 
remonditöökojaks. Meie mehhaanikud said avara, 
valgusküllase ja sooja tööruumi. 

2016. a juunist alates ehitasime endise töökoja 
ümber tootmisruumideks, laiendades tootmisvõi-
malusi ja kergendades ka tootmistööd. Tunduvalt 
paranesid sanitaarolud, avardusid töötingimused 
ja paranesid ohutu töötamise võimalused. Laien-
datud ruumid on soojemad, avaramad ja kauni-
mad. 

Nende tegevustega võime öelda: „Oleme lõpe-
tanud nõukogudeaegse suurfarmi ümberehitamise 
lihatööstuseks!” Kasutasime vanade hoonete kar-
kasse ja vundamente võimalikult ohtralt, et neid 
maksimaalselt uue ehitamisel kasulikuks-vajali-
kuks muuta.

Oleme uhked ja tänulikud nii endale kui ka igat-
sorti abimeestele, tänu kellede teadmistele, oskus-
tele ja pingsale mõttetegevusele võime oma tege-
vuses 25-aastase etapi lõpetatuks lugeda.

Maie niiT

25aastase Edgari 
uudiseid

Raamat „Eesti areng otepäälase pilgu läbi” 

on pühendatud Jakob Hurda, kes lasi Otepääl 
töötades korrastada kogu kihelkonna koolivõr-
gu, 110. surma-aastapäevale. Kirjeldatakse Eesti 
arengut otepäälase pilgu läbi seotuses Euroopaga. 
Erilise tähelepanu all on hariduspoliitika Otepää 
kihelkonna näidete varal. Seejuures on välja too-
dud kihelkonna tuntuma kooli Vana-Otepää areng 
kuni kooli sulgemiseni. 

Raamatus on Otepää Gümnaasiumi 100 lõpetaja 
lühielulood, kes tegutsenud edukalt erinevates 
Eesti piirkondades. On antud väike ülevaade Ees-
ti talispordi aladest, mida arendatakse Otepääl. 

Teoses leiab materjali Otepää valla nii talude 
arengu kohta XX ja XXI sajandil kui tänapäeva 
koolielust, Otepää valla ettevõtetest, võimalustest 
maale elama asumisest, samuti kuidas tähistati 
Otepää 900ndat sünnipäeva. 

Teose tutvustus toimub Otepää Kultuurikesku-
ses 26. jaanuaril algusega kell 17.00.

Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 18

Otepää talispordimuuseumis

Erna ja Herbert Abeli 
100. sünniaastapäevale pühendatud 

raamatu "Abelid 100" esitlus.

Raamatut tutvustab Kaarel Zilmer.

Otepää Vallavalitsus 
annab äritegevuseks üürile

ruumid vallavalitsuse III 
korrusel (Lipuväljak 13, Otepää). 

Lisainfo: tel. 5303 3035 
(Mairo Kangro)

Talitriatloni Euroopa meistri-
võistlused 28. jaanuaril Otepääl

Laupäeval Otepääl toimuvatele Euroopa ja Läti 
meistrivõistlustele talitriatlonis on ennast kirja pan-
nud üle 150 osalejat 18 Euroopa riigist. 

 "Teadaolevalt on tegemist tänavu ainukese 
Eestis toimuva kontinendi tiitlivõistlusega, kus 
Euroopa meistriks võib tulla ka harrastajate ehk 
Age Group arvestuses," selgitas võistluste direktor 
Siim Ausmees. "Seetõttu on võistlusele oodatud 
ka harrastajatest Eesti talvespordisõbrad, kes taha-
vad ennast proovile panna selle talve põnevaimal 
talvisel multispordialal ning võistelda Euroopa 
meistri tiitlite nimel." 

Talitriatlonivõistlusel tuleb joosta, sõita maasti-
kurattaga ning suusatada.

Võistlusest osavõtjate nimekirjaga on võimalik 
tutvuda aadressil http://www.triathlon.org/events/
event/2017_otepaeae_etu_winter_triathlon_euro-
pean_championships.
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Palupera Vallavalitsuse istungil

11. jaanuaril 2017 otsustati:
n	 Väljastada Väänikvere Agro OÜ-le projekteerimistingimus-

ed kaarhalli ümberehituse projekteerimiseks Hellenurme külas.
n	 Väljastada T.M-le projekteerimistingimused elamu ümbere-

hituse projekteerimiseks Neeruti külas.
n	 Väljastada A.T-le projekteerimistingimused kavandatavate 

tiikide projekteerimiseks Astuvere külas.
n	 Registreerida ehitisregistris A.K-lt laekunud ehitusteatis 

Palupera külas asuva elamu ümberehitamiseks.
n	 Registreerida ehitisregistris R.T-lt laekunud kasutusteatis 

elamu ümberehitustöödele Mäelooga külas.
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Palupera 

külas kinnistu omanik ajavahemikul 13.01. -31.12.2017.
n	 Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Päidla külas 

kinnistu omanik ajavahemikul 13.01. -31.12.2017.
n	 Määrata ja maksta jaanuarikuul:

-vajaduspõhist peretoetust 15-le isikule kogusummas 1080 eurot;

-ühekordne sotsiaaltoetus ühele majanduslikku raskusesse sattu-

nud isikule summas 20 eurot.
n	 Toimus vallavolikogu istungile esitatavate eelnõude arutelu.

AMETLIK INFO

Oleme robootikaringis juba tükk aega õpetaja 
Taimur Treieri juhendamisel teinud etteval-
mistusi robootikavõistlusel osalemiseks. Lau-
päeval, 14. jaanuaril toimus Tartus teaduskesku-
ses Ahhaa robootikavõistluse FLL Lõuna-Eesti 
eelvoor, teemaks inimeste ja loomade koostöö.  

Osavõtjaid oli kogu Lõuna-Eestist 34 mees-
konda umbes 300 lapsega. Kahjuks oli meie 
tiimi üks liige Martti haigeks jäänud. Kõigepealt 
toimus osalejate rongkäik ja avatseremoonia. 
Marssisime plakatiga, millel oli meie tiimi nimi – 
Loomingulised tüübid. Järgmisena hinnati robo-
tite väljanägemist. Peale seda sai veel natuke 
robotitega harjutada ja ise samal ajal võistluse 
pärast pabistada. 

Siis läkski lahti! Andres ja Harry panid roboti 
võistluslauale etteantud ülesandeid täitma. 
Robotimängus saime II koha. Juhhui! Kuid see 
polnud veel sugugi kõik. Lisaks tuli lahendada 

Palupera robootikud võistlustules

Palupera vallavalitsus ootab vallakodanike, ühingute, 
ettevõtete poolt ettepanekuid, et valida “Palupera valla 
aasta tegu 2016” ja tunnustada väärt teo tegijaid.

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

Paneme kirja, valime parima(d) ja tunnustusürituski 
toimub juba veebruaris, Iseseisvuspäevale pühenda-
tuna.

Palupera valla aasta tegu 2016

20. jaanuaril käisid Palupera kooli 9. klassi õpila-
sed Maivi Laane ja Tuuli-Maria Tamm omaloo-
mingulise luule konkursil „Luuleprõmm“.

Konkurss oli väga põnev ja omanäoline, kus 
esitati luuletusi erinevatel teemadel. Tuuli-Maria 
esitas kokku kolm luuletust, millest kaks rääkisid 
armastuse võludest ja valudest ning kolmas loo-
dusnähtustest. Maivi looming kirjeldas inimeste 
hingeelu ja sõprussuhete loomust.

Maivi Laane luuletus osutus oma vanuserüh-
ma võitjaks, mis viib ta edasi luuleprõmmi Eesti 
meistrivõistlustele „Noorte Luuleprõmm 2017”.

Tekst ja foto
KairiT LeesaLu

eesti keele õpetaja

Paluperakad käisid Valgas prõmmutamas

üks loomadega seotud 
ülesanne. Meie leidsi-
me lahenduse küüliku-
te talvise veejäätumise 
probleemile. Karl oli 
meie projekti väsima-
tu maskott – jänes, kes 
leidis ka kohtunike poolt 
äramärkimist. 

Võistluste vaheaega-
del jäi aega ka Ahhaa 
keskuses põnevaid väl-
japanekuid uurida. Oli 
väga lahe ja muljeteroh-
ke päev, mis annab moti-
vatsiooni järgmisel aastal uuesti osaleda! 

Suur tänu kõikidele pöidlahoidjatele. Täname 
õpetajat Taimurit, kes entusiastlikult robootika-
ringi juhendab ja jagab väärtuslikke kogemusi 

27. jaanuaril algusega kell 19.00 

toimub Nõuni kultuurimajas 

24. mälumänguturniir Palupera valla karikale.

Ootame kuni 5-liikmelisi võistkondi, kus vähemalt 
üks liige võib olla kuni 18 a. noor.

Mäng on 3-etapiline ja teemaks ikka Eesti ja Eestiga 
seonduv. Mängujuht Tõnu Talve.

Ühtlasi toimuvad Valgamaa meistrivõistlused 
võistkondlikus mälumängus.

Info: 5139071, Kalev

Palupera vallale riigi tegevusvarudest 
eraldatud sealihakonservide jagamine

Vald jagab 2017. a I kvartali jooksul konserve abivaja-
jatele ja toimetulekuraskustes isikutele:
 paljulapseline või üksikvanemaga pere;
 üksik pensionär;
 töövõimetuspensionär;
 töötu;
 muu sotsiaalset abi vajav isik.
Toimetulekutoetuse ja vajaduspõhise peretoetuse taot-
lejatele, kes on 2016. a toiduabi saanud, konserve ei 
eraldata.

Pöörduda vallavalitsusse Hellenurmes esmaspäeval 
ja kolmapäeval kella 8.30–16.00 ja reedel 8.30–13.00. 
Nõuni Külaraamatukogus neljapäeval kella 11.00–13.00.

Küsimuste korral helistada sotsiaalnõunik Heli Elb-
soni telefonil: 511 2479, 767 9502 või kirjutada heli@
palupera.ee.

ning mõtteid meiega!
Loominguliste tüüpide nimel 

Triinu KuLL
Palupera Põhikoolist

Foto: enn KuLL

Vahel on üksi olla etem,
Kui olla tähtsusetu teiste keskel.
Või kanda kõigest kõigile ette.
Elada tuleb vaid hetkes,
Ses teadmata eluretkes.
Ümbritsemas on inimesed halvad ja head,
Milliseid on rohkem, seda ei tea.
Me valime sõpru, 
Kuid aru ei saa, 
Kes on see tõeline,
Või kes võltsilt näkku naeratab.
Mõnikord tekib tunne
Võtta eest mask ja visata tulle.
Leppida sellega, mis on
Ja kaotada enda näolt
See negatiivne emotikon.

Maivi Laane

Eelmise aasta lõpus oli meil võimalus jälgida koolikokkade 
võistlusi, kust võttis osa Lõuna-Eestit esindav Palupera Põhikooli 
kokk Leelo Reha ja tema abiline Irina Gergalo.

Esimestest saadetest hakkas teistest eristuma meie Leelo, sest 
ta tegi huvitavaid toite, valis koolitoiduks targalt tooraineid ega 
pakkunud millegagi üle. Leelo oli originaalne, fanaatiliselt oma 
tegevust mõtestav kokk. Ta püsis kõige paremini põhimõtteliselt 
õigel kursil, sest koolitoit peab olema odav, maitsev, värske ja aeg-
ajalt üllatav. Kõike loetletut oli Palupera koolikoka väljaastumis-
tes olemas, lisaks peotäis püsivust ja näpuotsatäis õnne. 

Elagu Palupera Kool, kelle esindusmeeskond pakkus mänguilu, 
maitsvat toitu. Armastus käib kõhu kaudu, me austame Teid, Teie 
tööd ja tervet mõtlemist!

Maie niiT
Otepää Lihatööstus edgar OÜ

Austus Eesti koolikoka 2016. a 
võistluse võitjale

Maagiline klaverikontsert 
Elva raekojas toimus 7. jaanuaril noorte virtuooside Arko 
Naritsa ja Argo Jentsoni klaverikontsert. Nimelt on noor-
meestel oma klaveriansambel Argo & Arko klaveriduo. 

Kontsert oli kõigile huvilistele tasuta ja vaatamata 
üpriski krõbedale külmale oli rahvast rohkesti kokku 
tulnud. Esitamisele tuli tuntud palasid nagu Sergei Rah-
maninovi "Romance", aga ka vähem tuntuid, näiteks 
nende koolikaaslase Calvin Pärna ooperipopurii. 

Mina võin öelda, et kogu kontsert oli nii hea, et tõi 
vahepeal isegi kananaha ihule. Eriti tore on näha oma 
endise klassivenna Argo sellist tohutut arengut seda 
maagilist pilli mängides.

Loodame, et ka tulevikus kuuleme neist andekatest 
noormeestest veel! 

ave riiviK

Laupäeval, 18. veebruaril algusega kell 9.30-12.00 
Nõuni kultuurimajas

VESTLUSRING teemal „PERE, PEREVÄÄRTUSED, 
PERE VÄÄRTUSED”.

*vestlusringi juhib Kersti Sirel.
*oma osalusest anna märku Marikale tel 5346 5648.

Olete oodatud!
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SÜNNID
Sebastien Sarv              13. jaanuaril

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

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

Novembris osales Puka Lasteaed Möller-
Gruppeni ja MTÜ Aga Mina korraldatud 
konkursil, mille auhinnaks oli väikelaste vigas-
tuste ennetusalane põrandamäng “Aga mina”. 
Konkurss oli suunatud väikese lastearvuga 
piirkondades ning äärealadel asuvatele lastea-
edadele, ja selle eesmärk oli toetada lasteaedu 
õppevahendiga, mida saab integreerida iga-
päevastesse õppetegevustesse ohutusalaste 
teemade käsitlemiseks.

Meie suureks rõõmuks oli ka Puka Lastea-
ed üks õnnelik, kes üle 200 osalenud lasteaia 
seast selle põrandamängu endale täitsa tasuta 
sai. 

Tänu lustakale põrandamängule suureneb 
kindlasti meie lasteaia lastel teadlikkus erine-
vatest ohtudest ja kujuneb vigastusi ennetav 
käitumisharjumus. 

Suur aitäh MTÜle Aga Mina vahva kingituse 
eest! Ja tänu ka Tsirguliina lasteaia esindajale, kes 

selle mängu Tallinnast meieni toimetas. 

neLe Bend

Kingitus Puka Lasteaiale
Puka Vallavalitsuses

jaanuaris
n	 Määrati Kagu Elekter OÜ-le projekteerimistingi-

mused ehitusprojekti koostamiseks seoses ehitustöödega 

Puka II (Otepää) F4 nõuetekohasuse tagamisel Prange 

külas. Projektiga taotletakse Puka II alajaama fiidrite F2 

ja F4 rekonstrueerimist õhukaabelliiniks (Reinuvaderi 

alajaama fiider F2 madalpinge 0,4 kV maakaabelliin).
n	 Määrati projekteerimistingimused ehitusprojekti 

koostamiseks „ELA111 Elva-Rõngu-Puka“ mikrotorus-

üsteemi ja fiiberoptiliste sidekaablite paigaldusel, eelda-

tav ehitustööde piirkond on Aakre küla, Rebaste küla, 

Puka alevik, Ruuna küla, Kuigatsi küla ning eesmärk 

on parandada elu- ja ettevõtlustingimusi tõmbekeskus-

test eemal, luues elanikele ja ettevõtetele piirkonnas 

juurdepääsu eeldused lihtsasti kättesaadava ning soodsa 

hinnaga internetiühendustele ja teistele telekommunikat-

siooniteenustele (IP telefon, televisioon jm).
n	 Viidi läbi hange audiitori leidmiseks Puka valla 

2016. a konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 

auditeerimiseks, audiitori määrab volikogu.
n	 Puka vallavalitsus viis läbi hanke lumetõrjetöö-

de teostajate leidmiseks, hange oli kavandatud ka 2018. 

aastaks. Kuna momendil puudub kindel nägemus Puka 

valla kohta peale haldusterritoriaalse korralduse muut-

mist, ei ole otstarbekas sõlmida lepinguid 2018. aastaks. 

Tulenevalt sellest algatati uus hange lumetõrjetööde teos-

tajate leidmiseks 2017. aastal.
n	 Otsustati maksta matusetoetust ühele, sünnitoetust 

ühele, toimetulekutoetust viiele ja ühekordset toetust 

ühele taotlejale.
n	 Muudeti Puka Lasteaia hoolekogu koosseisu. Uues 

koosseisus: Jane Everst, Kertu Uibopuu, Milvi Rebane, 

Agnes Ilja ja vallavalitsuse esindaja Sirje Ilja. Asendus-

liikmed Heikky Tamm ja Eva Mekk.

AMETLIK INFO

Teadaanne

Aakre Lasteaed-Algkool plaanib 1. septemb- 
rist 2017 avada sõimerühma 1,5-3aastastele 
lastele. Selleks, et oma tegevusi paremini 
planeerida, on meil tarvis teada eeldatavat 
laste arvu tulevases rühmas.

Palume lapsevanematel, kellel on vajadus 
last sügisest sõimerühma tuua, meile sellest 
teada anda Aakre Lasteaed-Algkooli telefo-
nil 769 3386, e-mailil aakre@aakre.edu.ee, 
registreerimisvormi kaudu meie kodulehel 
www.aakre.edu.ee või facebook`i lehel.

Samuti anname lastevanematele teada või-
malusest teie lapsel alustada/jätkata kooliteed 
meie väikestes klassides mõisapargi roheluse 
keskel. Kui tunnete, et teie laps vajab rahuli-
kumat keskkonda, siis meie väike kool keset 
suurt parki on tema jaoks just õige koht.

Mängude ettevalmistamist ja läbiviimise üldjuhti-
mist teostab Puka Vallavalitsus. Osa võtavad kõi-
kide Võrtsjärve-äärsete valdade (Põdrala, Puka, 
Rõngu, Rannu, Tarvastu, Kolga-Jaani, Viljandi) 
võistkonnad.

Spordialad mängudel: suusatamine, teate-
suusatamine, saalihoki, kelgutamise kahevõistlus, 
maalimine, kabe, laskmine, mälumäng ja orien-
teerumine. 

XI Võrtsjärve Talimängud lastele 
toimuvad 16. veebruaril Puka vallas

Alates jaanuarist alustasin 
Puka vallas tööd lastekait-
se spetsialist-sotsiaalpe-
dagoogina. Pärit olen naa-
bervallast Rõngust. 2014. 
aastal lõpetasin Tartu Üli-
kooli Pärnu kolledži sotsi-
aaltöö ja rehabilitatsiooni 
korralduse erialal. Viima-
sed kolm aastat olen töö-
tanud Tõrvas psüühika-
häirega täiskasvanutega. 
Lastega olen töötanud erinevates SA Agrenska 
Fondi poolt korraldatud pere- ja lapsehoiu laa-
grites. 

Lastekaitsetöö eesmärk on lapse seadusega 
tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlusta-
mine lapsevanemate toetamise ning lapse kas-
vukeskkonna mõjutamise teel. Peamisteks tööü-
lesanneteks on mul laste ja perede nõustamine, 
informeerimine ja probleemide lahendamise 
koordineerimine. Teavitan ja abistan erinevate 
teenuste taotlemisel nt rehabilitatsioon, tugiisik, 
elatise sissenõudmine jne. 

Kuna lastekaitsetöös on väga oluline võrgusti-
kutöö ja vahetu kontakt lastega, siis töötan esmas-
päevast reedeni kella 11.00 – 14.00ni Puka koolis. 
Seal olen olemas kõigi õpilaste ja lastevanemate 
jaoks. Koolis täidan sotsiaalpedagoogi ülesandeid. 
Samuti tegelen sotsiaalsete probleemidega ka 
Puka Lasteaias ja Aakre Lasteaed-Algkoolis.  

Minuga on võimalik kohtuda ka vallamajas, kuid 
soovitatav oleks aeg enne kokku leppida, sest mui-
du võib juhtuda, et olen parasjagu mõnda kodukü-
lastust tegemas. Ühendust saab minuga e-maili 
kristel.laurits@puka.ee või telefoni 7669419 teel.

Edukale lastekaitsetööle saab igaüks meist kaa-
sa aidata, mistõttu palungi inimestel koheselt tea-
vitada, kui märkate kuskil abi vajavat last või peret. 
Hoidkem üheskoos oma kogukonnal silma peal!

Lastekaitse spetsialist-sotsiaal-
pedagoog Kristel Laurits

Aakre rahvamajas 

10. veebruaril kell 16.00 

kasutatud riiete müük.

Alates 18. jaanuarist 2017. a 
alustas Puka Keskkooli juures 

tööd eelkool. 

Eelkooli tunnid toimuvad kolmapäevi-
ti kell 13.30–15.00 vanas koolimajas 

ruumis 17.

Puka Lasteaed 
kuulutab välja hanke 

tervishoiuteenuse osutaja 
leidmiseks.

Täpsem info Puka valla kodulehel: 
puka.kovtp.ee.

Et õpetajadki teaksid, mida lapsed robootika-
ringis teevad, korraldasin 5. detsembril Aakre 
koolimajas ProgeTiigri digitaalse õppevara 
kogumiku koolituse lähiümbruse õpetajatele. 
Osa võtsid Valguta ja Aakre lasteaed-algkoo-
lide ja Puka lasteaia mänguhuvilised õpetajad. 

Mis asi see ProgeTiigri digitaalse õppevara 
kogumik siis on? Õpetajatele mõeldud vee-
bipõhisest ProgeTiigri kogumikust leiab palju 
erinevaid vahendeid õppetöös rakendami-
seks. Sobivad vahendid saab õpetaja kätte filt-
reerimise tööriista kasutades. Materjale leiab 
järgmistest valdkondadest: programmeeri-
mine, robootika, 3D disain, nutiäpid ja mul-
timeedia. Kogumikus on 55 vahendi kirjeldust ja 
see täieneb iga-aastaselt. Aga keegi ei keela seda 
kasutada ka õpilastel ja kõigil huvilistel. Hea on 
leida ühest kohast nii juhendid programmi allalaa-
dimiseks, kasutamiseks kui ka õpetajate edulood 
kuidas tund selle vahendiga korda läks. 

Pikema osa koolitusest moodustas aga praktili-
ne tegevus – LEGO WeDo 1.0 klotsidest roboti 
ehitamine ja sellele programmi koostamine. 
Valisin õpetajatega katsetamiseks trummilööva 
ahvi. Algul oli pusimist rohkem, kuid suured õpi-
lased õpetajat väga ei tülitanud, sest robootikas 
ongi tähtis meeskonnatöö. Seega sai suurem osa 
tõkkeid ületada paarilisega arutledes ja proovides. 
Programmeerimisel oli väheke abi vaja. Kuidas 

asetada nukkvõllid nii, et kumbki käsi lööks 
kujuteldavale trummile erinevat takti? Puka las-
teaia direktor Nele on LEGO WeDo klotsidega 
varemgi kokku puutunud ja tundis end kui kala 
vees. Teistel võttis algus natukene aega. 

Peale koolitust saavad Aakre lasteaia õpetajad 
väga hästi aru, miks lapsed robootikaringist suure 
õhinaga tagasi rühma saabuvad. Sest nüüd on 
nad robotiehitust ka ise nuusutanud ja mõistavad 
laste elevust.

Tänan osalejaid! Koolituse läbiviimist toetas 
HITSA.

Liina Laaser
aakre arvutiringi juhendaja

Ka õpetajad mängivad vahel klotsidega

Puka valla elanikud  

  seisuga 01.01.2015    01.01.2016   01.01.2017

Puka alevik  654  644  620
Komsi küla    70    72    70
Kähri küla    33    33    33
Kibena küla    37    38    36
Meegaste küla    41    40    36
Ruuna küla    41    38    37
Kuigatsi küla    61    60    59
Vaardi küla    25    24    23
Soontaga küla    34    29    30
Kolli küla    51    49    52
Plika küla    33    29    26
Prange küla    19    20    20
Põru küla    25    24    23
Palamuste küla    29    34    28
Pedaste küla    28    27    28
Purtsi küla    43    42    37
Pühaste küla    50    47    45
Aakre küla  281  279  272
Rebaste küla    73    76    76
Valla täpsusega      4      7      5
  
Kokku   1632  1612  1556 (neist 
       naisi 743, mehi 813
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Järgnev ülevaade muutustest Sangaste valla 
elanike seas eelmise aasta jooksul on mõeldud 
kõigile neile, kellele arvud huvi pakuvad. Seejuu-
res lähtun ma andmetest, mille saan riiklikust ela-
nikeregistrist ehk rahvastikuregistrist. 

Andmed ei ole absoluutselt täpsed, sest registri 
andmeid mõjutab näiteks see, kas tegelikult 
mujale kolinud inimene ka riigile oma elukoha-
vahetusest teatab või kas elamisloaga isikud on 
oma dokumendid õigeaegselt pikendanud (kui 
ei ole, saadetakse nende andmed automaatselt 
registri arhiivi). 

Elanike arvu muutused 

2016. aastal suurenes Sangaste valla elanike arv 
summaarselt 1 inimese võrra. 

Elanike arv suurenes 2016. aastal 67 inimese 
võrra, kellest 55 tuli meile elama ja 12 olid aasta 
jooksul sündinud lapsed. Sangaste valda saabusid 
elanikud peamiselt Tartu linnast (6 inimest) ja 
Tartumaalt (11 inimest). Valga linnast (5 inimest) 
ja Valgamaalt (9 inimest), Tallinnast ja Harju-
maalt (8 inimest), Huvitav on, et eri Eesti saartelt 
kolis meile eelmisel aastal kokku 6 inimest. 

Rahvastikusündmustest Sangaste vallas 2016. aastal

Sangaste apteek on avatud uutel aegadel: 

esmaspäeviti ja reedeti kell 9.00 – 15.30. 

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

Aasta jooksul sündis 9 poissi (Joosep, Harri-
son, Robin, Rodriguez, Uku Juhan, Uru, Tristan, 
Fred ja Richard) ning 3 tüdrukut (Greete, 
Eva-Liisa, Anny Anette). Üks sündinud tüdruk 
kolis peatselt teise omavalitsusse aga õnneks kolis 
meile ka üks pere sel aastal tüdrukuga. Kolm last 
olid oma ema esimesed lapsed, teistel on kodus 
ootamas juba vähemalt üks õde või vend. 

2016. aastal vähenes elanike arv 66 inimese 
võrra, neist 13 inimest suri (sh 6 meest ja 7 naist; 
neli lahkunut polnud veel vanaduspensioni ikka 
jõudnud), 53 kolisid mujale elama. Enim (12 

Sangaste Vallavalitsusest saab allkirja vastu 
tasuta laenutada pildil nähtavaid abivahen-
deid (abivajaduse lõppemisel palume need 
tagastada). 

Huvilistel palun võtta ühendust sotsiaaltöö 
spetsialistiga telefonil 52 47 930. 

Elanike sotsiaalne staatus 

01.01.2016 seisuga elas Sangaste vallas 82 alla 7-aastast last, kellest 16 elab 
Sangaste alevikus ja 17 Keeni külas; mujal on külas alla 10 väikelapse. Nendest 
lastest käib Sangaste Lasteaias „Kratila“ 34 last ning Keeni Põhikooli etteval-
mistusrühmas 11 last; Pühajärve lasteaias ja ettevalmistusrühmas on 6 last; üle-
jäänud on kodused. 

Nii põhikoolis, keskkoolis kui kutsekoolis peale põhikooli õpib kokku 153 
valla hingekirja kantud last, kellest 31 elab Keenis, 24 Sangaste alevikus, 17 
Tiidu külas, 14 Restu külas ja 13 Sarapuul. 

Koolikohustuslikke põhikooliõpilasi on 103, nendest 19 õpib väljaspool San-
gaste valda. Keeni Põhikoolis õpib 99 last, kellest omakorda 15 on pärit mujalt 
omavalitsustest. Väljaspool valda põhikoolides käivatest lastest enamus käib 
Pühajärve Põhikoolis (10 last) ja Puka Keskkoolis (3 last). Gümnaasiumis või 
keskkoolis õpib 25 last (sh õhtukoolis 2), kutsekoolides peale põhikooli minule 
teadaolevalt 22 + 11 eakamat õppurit. Kutsekoolidest on eelistatuimad Tartu 
ja Valga, kuid õpitakse ka Olustveres, Viljandis, Räpinas ja Kehtnas. Juhul, 
kui minu käsutuses olevad andmed on tõesed, peaksid selle aasta veebruaris 
ja juunis lõpetama Sangaste valla noored, kes on õppinud järgmistel erialadel: 
1 toiduainete töötleja, 1 pagar-kondiiter, 2 sõiduautotehnikut, 1 logistik. Kesk-
koolinoortest 7 last õpib Otepääl, 6 erinevates Tartu linna gümnaasiumides 4 
Pukas ja 2 last Lähte Ühisgümnaasiumis. Kokku on erinevaid gümnaasiume 12, 
sh kaks nn. õhtukooli. Üliõpilasi ja kutsekoolide õpilasi peale keskkooli lõpeta-
mist peaks olema 35, osa nendest õpib ka töö kõrvalt. 

Hooldajaid ja väikelastega kodus olevaid emasid on kokku 25, koduseid 
inimesi on kõige rohkem Keenis (5 inimest). 

1. jaanuari seisuga oli valla hingekirjas 306 vanaduspensionäri, kellest 
enamus (62 eakat) elas Keenis; 53 pensionäri elas Sangaste alevikus (hooldeko-
du arvestamata); 31 eakat Laukülas, 25 Tiidu külas ja 23 Lossikülas, mujal on 
eakate arv alla 20. (Mittetöötavaid) töövõimetuspensionäre on mulle teadaole-

valt 84 inimest. 
Eesti Töötukassa Valgamaa osakonnas oli 31.12.2016 a. 

seisuga end töötuna arvele võtnud 38 valla elanikku. Tegelik 
Eestis ametlikult mittetöötavate (ja muu tööga võrdsusta-
tud tegevusega hõivamata) inimeste arv on umbes 82 inimest 

(seega umbes 2 korda suurem).  
Rahvastikuregistri põhjal elavad Sangaste vallas valdavalt 

eestlased, teistest rahvustest inimesi on 39 ehk umbes 3 %, sh. 
23 venelast, 6 ukrainlast, 3 soomlast. 

PiLLe siKK, sotsiaaltöö spetsialist

Teade 
Sangaste Seltsimajas toimub TASUTA laste, 
noorte ja täiskasvanute riiete jagamine 

27. jAANUARINI 2017. A. 

Maja on avatud E-N kell 8-16, R 8-14. 
Eriti palju on seekord lastele kindaid, 

villaseid sokke ja mütse.

Jutu sissejuhatuseks sobib ehk üks teemat avav 
anekdoot: 

Sumeda maikuise Moskva kevadisel varahommi-
kul ärkab linnapargis päikesetõusu ajal üksik joodik. 
Joodik on ennast mõnusalt haljasala muruplatsil sisse 
seadnud. Mingi ähmast päritolu tekiräbal külje all ja 
teine peal, jasmiinipõõsas varjuks ees. Eilne päev oli 
lõppenud tänavameeste mõnusa ühispeoga ning isegi 
pärake portveini hommikuseks ergastuseks loksus veel 
kõrval pudelis – elu oli ilus! Joodik ajas end mõnus-
alt püsti, ringutas ja sirutas kevadjahedast kangeks 
jäänud liikmeid. Äkitsi ei uskunud ta oma silmi: tema 
poole jooksevad põlevate silmadega hiiglasuur põder, 
selle järel sinine hiiglaslik krokodill ning tolle järel veel 
eriti verejanuline punasilmne hiigelsuur luik!! 

Joodik päästis mis päästa andis ja põikles elu eest 
verejanuliste elajate surmaeskadroni eest kõrvale, ise 
meeleheitlikult appi karjudes. See õnnestus ja ainult 
natuke sai põdrasarvega selga müksata. Õuduseks 
märkas ta aga, et elajad ei jäänud sellega rahule, tegid 
ringi peale ja asusid uuesti ründama. Joodik jõudis 
vaid mõelda, et vot siis nii kaugele siis on inimkond 
oma vihmametsade raiumisega ja CO2 õhku ajami-
sega jõudnud, et miljonilinna südames ründavad ka 
rohusööjad loomad juba rahulikke puhkajaid. Et 
ilmaelu on hukas ja maailm läheb vääramatult põrgu 
poole. Seekord aga olid loomad otse ta peale tulemas 
ja ööpeost pisut pehmed jalad ei aidanud ka eriti hästi 
põgenemisele kaasa. Joodik jäi peale tormavaid loo-
mahorde oodates alistunult surmahoopi ootama… 

Aga äkki rabas keegi tal õlast ja tõmbas vahetult 
enne põdra sarvede otsa sattumist eemale. Joodik 
tahtis oma pargivahist elupäästjale suisa kaela 
langeda, aga see küsis vaid vihaselt, et mida ta seal 

töötava karuselli juures karjub ja kakerdab?

Ühiskonnal on läbi aegade kombeks kulgeda oma 
arengutes samu radu ja teid. Inimene ja ühiskond 
millegipärast ei taha õppida enne tehtud vigadest, 
vaid teeb neid põlvkondade möödudes jälle. Ehk 
siis tõusud ja langused, krahhid ja õitsengud järg-
nevad ajaloos üksteisele periooditi. Nii nagu päev 
ja öö oma rutiinis ,,koidust ehani“, nii ka ühiskond 
kulgeb rutiinselt ,,karnevalist krahhini“. On siiski 
suur ja ülene lootus meil loota, et äkki ükskord 
mõistuse mõju viib arusaamad uuele tasandile, ning 
õppetunnid ei pea tulema läbi sõdade ja koleduste. 
Aga praegu on nii, nagu praegu on. 

Loo alguses jutustatud karuselli ja joodiku lugu 
iseloomustab inimkonda ja inimest samuti läbi ühe 
nende eripära. Inimene kas kaldub nägema seda, 
mida ta tahab näha või siis ka toda,  mida ta kardab 
näha. Asjaoludest ja tegelikust olukorrast olenema-
ta. Kui me ikka tahame näha igas pagulases tonti, 
siis me ka hakkame seda nägema juba enne, kui ta 
siin on. Kui me aga väga tahame uskuda, et päriselt 
paha on tegelikult hea, siis me laseme seda endale 
sisendada. Ja kõiksugu muu karneval ka, mida 
meile etendatakse küll poliitikute, küll ka meedia 
poolt. Me loeme ilusaid ja hirmsaid pealkirju kii-
resti ja teeme oma emotsio- naalsed otsused juba 
paari rea järgi ajalehes või internetis. Aga päris oma 
elus näiteks me ju nii kiiresti otsuseid ei kujunda ja 
inimest tema pärisolemuses ära ei tunne?! Just see-
samune uudiste ja arvamuste ,,kiirtoit“ on see, mis 
meid sageli karnevalis krahhi paneb nägema või siis 
tegelikku krahhi karnevaliks pidama. See on ohtlik 
suundumus, mis maailmaasjades on tapmas n.ö. 
selget talupojamõistust ja kaalutletud otsuseid. Kui 
siis tegelikke ja väga olulisi otsuseid satuvad tegema 
,,kiirtoiduga“ harjunud inimesed ja juhid, on kiire 
krahh alati õhus ootamas.

Imelik on vaadata, millise hüsteeriaga võetak-
se näiteks Trumpi valimist presidendiks või Putini 
olemist president?! Ise ju räägime tolerantsist ja 
demokraatiast jne? Vaatamata sellele, kas ja kes 
kellelegi meeldib või siis ei meeldi, on nad mõlemad 
oma rahva valik selle kokkulepitud süsteemi järgi, 
mis neil rahvastel oma juhi valimiseks on. Hüsteeria 
Trumpi puhul algas enne, kui üldse aru on saadud, 
et mis siis tuleb. Lärm ja vastandamine tehti meedia 
poolt juba enne ära, kui saab selgeks, et kas tulemas 
on loomarünnak või vaatame pelgalt pohmellis 
peaga karuselli. Antagu inimestele aega asju rahu-
likult vaagida, mitte ärgu pakutagu meile niipalju 
ise müügiks väljamõeldud ,,krahhe ja karnevale“. 
Tegelik elu kulgeb omasoodu ning infoga taoline 
mängimine võib viiagi ehk mõne muidu ärajääva 
jama tegelikule sünnile. 

Ehk siis tagantjärgi teemasse ja lõpetuseks veel 
üks anekdoot:

Mees istub puu otsas suurel oksal ja saeb seda. 
Naaber läheb mööda ja hoiatab, et nii kukub ta ju 
saetud oksaga alla. Mees vihane, et mida naaber 
teda õpetab, et saagu enne ise targaks, loll nagu ta 
on. Naaber kehitab õlgu ja läheb mööda tänavat 
edasi. Käib suur raksakas ja mees kukub oksaga alla, 
hambad katki ja põlv liigesest väljas. Loomulikult 
kaebab ta naabri kohtusse, sest see nõid olla ta ära 
sajatanud.

Ehk siis esiteks ärgem saagigem ise oksi, millel 
istume. Teiseks osakem olla ka kuulajad ja kuula-
kem häid nõuandeid. Kolmandaks hoidkem alati 
häid suhteid naabritega. Niimoodi on meil rohkem 
häid päevi elus nautida ja vähem krahhe vältida! Ja 
hambad ka suus terved.

Häänaaberlikkuse, heasoovilikkuse ja hea meeleolu 
nimel!

KaidO TaMBerg

Krahh ja karneval

Tabel 1. Elanike arvu võrdlus Sangaste valla külade kaupa. 
 

Küla nimi Elanike 
arv 
01.01.03 
seisuga 

Elanike 
arv 
01.01.07 
seisuga 

Elanike 
arv 
1.01.09 
seisuga 

Elanike 
arv 
1.01.11 
seisuga 

Elanike 
arv 
1.01.13 
seisuga 

Elanike 
arv 
1.01.15 
seisuga 

Elanike
arv 
1.01.16 
seisuga 

Elanike
arv 
1.01.17 
seisuga 

Vahe
 

Keeni küla  385 340 321 331 304 300 298 302 +4 
Sangaste 
alevik 

251 239 241 217 205 205 202 198 -4 

Tiidu küla 148 152 157 149 161 145 142 138 -4 
Lauküla 142 132 126 115 116 111 112 108 -4 
Restu küla 110 108 104 109 101 92 94 96 +2 
Lossiküla 100 71 69 75 74 81 73 75 +2 
Ädu küla 73 66 63 74 85 77 74 76 +2 
Kurevere 80 70 66 71 71 61 57 59 +2 
Sarapuu 75 56 53 48 45 47 46 44 -2 
Mäeküla 58 69 61 57 57 50 48 50 +2 
Pringi küla 54 53 53 47 44 41 41 43 +2 
Vaalu küla 44 43 39 37 38 43 40 39 -1 
Risttee küla 37 40 41 43 40 41 41 41 0 
Mägiste küla 27 28 26 23 18 19 21 21 0 
KOKKU 1584 1467 1420 1396 1359  1313 1289 1290  + 1 
Sh. mehi 791 745 732 713 693  677 668 673 +5 
       naisi 793 722 688 683 666  636 621 617 -4 

 

inimest) kolis eelmisel aastal Tartumaale ja tartu 
linna (6in); Valga linna kolis 9 inimest ja teistes-
se Valgamaa valdadesse 4 inimest; Tallinnasse ja 
Harjumaale lahkus 8 inimest. Soomes registree-
ris oma elukoha 3 inimest. Koos eelmiste aastate 
andmetega peaks nüüd ametlikult Soomes elama 
59 Sangaste valla endist elanikku lisaks neile, kes 
seal ajutiselt töötavad või oma elukohaandmeid 
pole muutnud. 

Suurimaks kaotajateks olid Sangaste alevik, 
Tiidu küla ja Lauküla, lisandus rahvast Keenis ja 
väiksemates külades. Täpsemalt saate lugeda all-
toodud tabelist. 
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Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.

Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus Sinust on jääv.

Mälestame endist kauaaegset 
õpetaja

Maret rogenbauMi
Avaldame kaastunnet 

lähedastele ja sõpradele
Pühajärve koolipere

Ei tulek ega minek ole meie teha.
Vaid see, mis sinna vahele jääb

ja see on elavate mäletada.
 (Juhan Viiding)

Lahkus hea ja armas sõber

aino aSuLa

Sind mälestavad Siiri, Eha R., 
Tiiu, Eha L., Erika, Maire.

Siiras kaastunne lähedastele.

Sügav kaastunne Katile 
ja Kalevile ema

aino aSuLa
kaotuse puhul.

Valter, Rein ja Teet 
koos peredega.

Mälestame kunagist töökaaslast 

SaLMe oJa

Avaldame kaastunnet omastele.

Eda, Anne, Milvi

Südamlik kaastunne Eglele 
kalli isa

Jaan KäoS
surma puhul

Lõuna-Eesti Hooldekeskuse
2. osakond

aino aSuLa 
24.02.1932 - 11.01.2017

aino aDLer 
23.10.1938 - 15.01.2017

Mälestuste päikesekullas 
jääd Sa ikka meiega.

Teatame sügava kurbusega 
meie armsa

Maret rogenbauMi

surmast ja avaldame kaastunnet 
lähedastele.

Majarahvas

Müüa kuivad pakitud kütteklot-
sid, kamina- ja pliidipuud. Vedu 
tasuta. 5056107

raamatud, ehted, kuld, hõberub-
lade ost 50 eurot/tk! 56495292

Mahe lihaveisekasvatuse ette-
võte võtab rendile või ka ostab 
põllu- ja rohumaad. Sobivad ka 
võsastunud maad. heizung.oy@
eesti.ee Tel. 511 3543

teostan siseelektritöid. 
Tel 5353 6160  

otepää korstnapühkija aivar 
Sapelkov, tase 4 (eramajad, kor-
temajad, puhkemajad). 5662 8835

HauapLaaDiD Ja -KiviD. www.
PALUKIVI.EE, INDREK 5107 312 

Saada tormijärgselt töödeldud 
küttepuud - kask ja kuusk. Tel. 
5343 6355

Koristan kodumasinaid - vene 
elektroonikat, arvuteid, autoaku-  
sid ja vanametalli tasuta. Info 
56165551. Kuulutus ei aegu.

Nooruse 3-6, Sangastes eLve pe-
reJuuKSur,puDi-paDi tuba, 
LÕiKeLiLLeD. E.T.N.R 9.00-15.00, 
K. 13.00-18.00. Tel. nr 52 90 868

oStan 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne), 
objektiive ja muud fotoas-
jandust. Võite pakkuda 
ka vanu fotosid, kellasid, 
kompasse jne.

ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

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

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

magnar@mapomets.ee

Mapomets oÜ

Võtku igavene isa
Sind oma armulikku rüppe

omaenda helduse embusse.
  (Keldi palve)

Langetame leinas pea kalli

aino
mälestuseks.

Südamlik kaastunne Katile ja 
Kalevile ning lähedastele.

Helmi ja Luule

Ikka mõtetes tuleme Su juurde,
hinges mälestus hell ja soe...

Kallist 

LinDa MÕtSa
18.01.1917 - 27.07.2014

mälestavad 100. sünniaasta-
päeval pojad Matti, Karl, Urmas, 
Taimo ja tütar Merike peredega.

Südamlik kaastunne omastele

KaiDo anManni

kaotuse puhul.

Pühajärve vetelpääste meeskond

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

otepää Mesinike Selts 
korraldab õppepäeva 12. veebruaril kell 10.00 

AMS-i majas J.Hurda 5.
Talvised tööd mesilas. Milliste võtetega saab 

meetoodangut tõsta. Valmistumine kevadeks.
Lektor Rein Männiste.

19. märtsil kell 10.00 loeng
Kevadised tööd mesilas. Perede kevadine läbivaatus. 

Vastused küsimustele.
Lektor Astrid Oolberg.

Info: Tõnu Hiiemäe, 5049 020.

Tähelepanu, ettevõtete juhid!

Töökeskonnaspetsalisti ja töökeskkonnavoliniku täiendkoolitus 
toimub ühel päeval (ca 4 tundi) ajavahemikul 13.- 18. veebruaril 
2017 Pühajärve põhikoolis. Täpne kuupäev ja kellaeg teatatak-
se soovijatele. Koolituse maksumus oleneb soovijate arvust, 
orienteeruv summa on 40 eurot.

Info: varem väljastatud tunnistus kehtib 5 aastat. 10-ne ja 
enam töötajaga ettevõttes peab olema ka töökeskkonnavolinik.

Osalemise soovi korral teatada kuni 4. veebruarini 2017 tel. 
5089416 või 7668292, või tehne@hot.ee.

Vaata lisa: www.techne.ee.

Töökas ja sõbralik oli Su hing,
puhkama, puhkama kutsuti Sind.

Maret rogenbauM
23.10.1950 - 22.01.2017

Kehalise kasvatuse õpetajat 
mälestab 

Pühajärve põhikooli 
2010. aasta lend.

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

eDgari KÜLaLiSteMaJaS

on Saun KooS KaMinaruuMiga, 
MiDa on vÕiMaLiK teLLiDa!

SaunaÕHtuD, väiKSeMaD KoKKuSaaMiSeD jne. 
ruuMi on 6-8 iniMeSeLe .

valmistame ka suupisteid saunaõhtuks!
tuLe Ja Sa ei KaHetSe!

Kontakt : 53434705.

EDGARI
külalistemaja, pood, trahter

Ew  u

eDgari traHter Ja KaupLuS

otsib oma kollektiivi
töökat ja kohusetundlikku

KoKKa Ja MÜÜJat.
Kontakt telefonil 56624430 või karnivoor@hot.ee.

Tuul nii tasa puude ladvus liigub,
linnud unelaulu laulavad...

Mälestame kallist kolleegi

KaiDo anManni
08.04.1964 – 23.01.2017

UPM Otepää vineeritehas

     Aitame leida 
     kliente 

 
puhkemajadesse ja 
suvituskorteritesse. 

Paindlikud 
koostöövõimalused.

www.estrent.ee, 
info@estrent.ee, 
+372 56928572

Hea noor tööotsija vanuses 16-29! * 

Johannes Mihkelsoni Keskus pakub taSuta praktilist KooLituSt
„Kuidas jõuda oma unistuste töökohani“,

kus saad teada rohkem enda võimaluste ja tööturu kohta ning julgust teha häid valikuid. 

Koolituse (kokku 130 tundi) osad on:
1. ettevalmistus tööotsinguks (41 tundi)    4. Karjääritee planeerimine (16 tundi)
2. tööintervjuu (videotreeningu meetodil, 19 tundi)    5. arvuti tööotsingul (8 tundi)
3. tööõigus (16 tundi)      6. tööklubi (30 tundi)

Koolitusele järgneb tööpraktika sobivas ettevõttes, samuti võimalus minna erialasele kursusele 
ja saada tasuta nõustamist (psühholoogiline, karjääri-, sõltuvus-, tööõigus- ja võlanõustamine).

Kogu koolitus on taSuta. transpordikulud kompenseeritakse, koolitusel on tasuta toit-
lustamine. 

vajalik on regiStreeruMine enne inFotunDi, mis toimub 08.02.2017 kell 13.00, kon-
takt  51 187 93  või margit.tago@jmk.ee 

Asukoht: Tartus Lutsu 14a, II korrusel, Avatud Hariduse Liidu ruumides.
Vaata ka www.jmk.ee 

Tegevusi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja Otepää vald.

*oodatud on noored, kes ei ole omandanud kõrgharidust.
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Tänavune Villa Müllerbeck Otepää rahvasprint sõidetakse 4. veebruaril. 
Sellel aastal jagatakse Otepää etapil kiirematele autosportlastele kõikide 
suuremate rahvaspordi karikasarjade punkte.

Marko Koosa, Otepää rahvasprindi 2017 võistluste juht: „Hea meel 
on, et Otepääle on saabunud lõpuks talv ning maha sadanud lumi annab 
meile võimaluse korraldada talvistes oludes võidusõit.

Võistlusrada on täies ulatuses kaetud lume ja jääga ning loodame, 
et võistluspäevaks on raja ääres kõrged lumevallid. Tänavu on kasutu-
sel uudne võistlusformaat, kus ühes voorus tuleb võistlejatel läbida kaks 
erinevat 3 km kiiruskatset. Kogu võistlusrada on kokku veidi üle 18 km. 
Hetkel on avatud võistlustele eelregistreerimine, mis lõpeb veebruari 
alguses. Võistlusraja täpse asukoha avaldame võistlusnädala alguses ning 
üritus on pealtvaatajatele tasuta.“

Võistlussõitudega alustatakse laupäeval 10:00. Parimatele pilootidele 
on auhindadeks suured karikad ja vahuveinid. Osalejatele pakume tradit-
siooniliselt rikkalikku auhinnalauda, kus jagub auhindasid kiirematele ja 
kindlasti läheb võistlejate vahel jagamisele hinnalisi loosiauhindasid meie 
toetajatelt.

Auhinnalaua eest on hoolitsenud: Eco Oil kümblustünni ja toodete-
ga, Ugandi Resto kinkekaartidega, ööklubi Comeback üllatusauhinnaga, 
Otepää Winterplace kinkekaartidega, Makserv OÜ toodetega, Gustav 
kondiitrid tortidega, Red Bull toodetega, Aasta Auto AS auhindadega. 
Suure panuse annavad võistluse toimumiseks Otepää vald ja võistluste 
ametlik majutuspartner Villa Müllerbeck.

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

Lisainfot võistluse kohta leiab aadressidelt www.facebook.com/rahva- 
sprint.

S.M.A. Racing MTÜ

Villa Müllerbeck Otepää rahva- 
sprint toob starti Eesti harrastaja-
test autosportlaste paremiku 

18. veebruaril asuvad Tehvandi Spordikeskuse staadionil taas starti maailma parimad suusatajad. 
Aegsasti saabunud lumi ja külmakraadid on lubanud ettevalmistustöödel kulgeda jõudsas tempos 
ning Otepää MK toimumiseks vajalikud suusarajad on juba heas korras. Lumelisa ootab veel vaid 
Tehvandi tõus.

SA Tehvandi Spordikeskuse juhatuse liige Alar Arukuusk rääkis, et Otepää maailmakarika etapi 
tarvis on valmis 1,3 km ja 1,6 km sprindirajad, mis on kaetud ligi 30 cm kokkupressitud lume kihiga. 

Kaetud on ka suur staadion ning pikemast 5 km ringist on puudu veel vaid kilomeetrine lõik, mille 
sisse jääb ka Tehvandi tõus. 

„Täiendavalt on vaja 3 päeva jagu lumetootmiseks sobilikku külma ilma ning 4-5 päeva selle laiali 
vedamiseks. Seega nädalane töötsükkel on veel ees,“ lisas Arukuusk. Kokku on Tehvandi 8 lumeka-
hurit sellel talvel teinud juba ligi 3000 töötundi.

Otepää MK peakorraldaja Jaak Mae sõnul on hetkel olukord julgustav. „Loodan, et talv jätkub. 
Siiamaani on ilm olnud meid soosiv ning ettevalmistused võistluskeskuses on järjepeal,“ kommentee-
ris Mae. 

Rahvusvahelise suusaliidu ametlik lumekontroll toimub 10 päeva enne võistlust.

Maailmakarika etapp murdmaasuusatamises on Otepääl toimunud seni 13 korral. Tegemist on Eesti 
suurima talvise tippspordisündmusega, mis jõuab rahvusvahelise telepildi abil kümnete miljonite vaa-
tajateni üle maailma. Rohkem infot leiab Otepää MK kodulehelt: www.owc.ee.

UkO URb
FIS Cross-Country World Cup, Otepää

Pressiteenistuse juhataja

Kuu enne võistlusi on Otepää MK 
rajad suures osas valmis

Meenutus kaks aastat tagasi toimunud Otepää MK-etapilt.

Euroopa VIII Saunamaratoni start antakse Kääriku Spordikes-
kuses 4. veebruaril 2017 kell 12.00. Traditsioonilisel saunamara-
tonil tuleb kaardi järgi üles leida saunakohad ning need võimali-
kult lühikese ajaga läbida. Sellel aastal on Saunamaraton tasuline, 
piletid müügil Piletilevis. Saunamaratoni võistkond on 4-liikmeli-
ne. Võistkond võib kasutada ka eraldi autojuhti, kes ei pea saunas 
käima.

Paremusjärjestuses osalevad kõik 4-liikmelised võistkonnad, kes 
on läbinud saunakaardil märgitud kohad ning lõpetavad finišis, 
mis suletakse kell 17:30. Hiljem saabunud võistkonnad kantakse 
„saunanautlejate“ nimekirja, paremusjärjestust nende vahel ei sel-
gitata.

I koht loositakse välja esikümnesse tulnud võistkondade vahel, 
II koht loositakse välja paremuselt teise kümnesse saanud võis-
tkondade vahel, III koht loositakse välja paremuselt kolmanda 
kümne hulgast. Ainult naistest koosnevate võistkondade esimesed 

Majutus GMP Clubhotelis -10%. Lisainfo www.clubhotel.ee või 
clubhotel@gmp.ee. 

Saare Puhkemaja pakub majutust hinnaga 15 EUR inimene/öö, 
sisaldab hommikusööki! Info ja broneerimine +372 565 60015 
või info@saarepuhkemaja.com. www.saarepuhkemaja.com.

Marguse Spordikeskus: 3.–5.02 ehk Saunamaratoni nädalava-
hetuseks ööbimine koos hommikusöögiga 2- kohalistes tubades 
20 euri inimene/ öö. Info ja broneerimine +372 529 4499, info@
marguse.ee. www.marguse.ee.
Hotellis Karupesa on pakkuda majutust 2 ööks 03.-05.02.2017 

(vabade tubade olemasolul) alljärgnevate hindadega:
kahekohaline numbrituba kahe eraldi voodiga või laia voodiga 

maksumusega 152 eurot/tuba/2 ööd.
Peretuba kolme eraldi voodiga või laia voodi ja 1 eraldi voodiga 

maksumusega 184 eurot/tuba/2 ööd.
Peretuba kolme eraldi voodiga või laia voodi ja 1 eraldi voodiga 

ja lahtikäiva diivaniga maksumusega 204 eurot/tuba/2 ööd.
Kahetoaline sviit kuni 5 inimesele 1 laia voodi ja 3 eraldi 

voodiga maksumusega 244 eurot/tuba/2 ööd.
Kõik hinnad sisaldavad buffet hommikusööki.
Täiendav info: www.karupesa.ee või telefonil 506 4528.

Euroopa Saunamaraton Otepääl toimub kaheksandat korda

kolm kohta loositakse välja naiste esikümnesse tulnud võistkon-
dade vahel. Peaauhinnaks on OÜ Lemmik Mees kümblustünn, 
naiste arvestuses võitjad saavad Lemmik Mehe pesupalid. Rahva 
lemmiksaunad valitakse välja võistkondade poolt, kellel kõik 
saunad läbitud. Rahva lemmiksaunale paneb OÜ Skamet auhin-
naks välja kinkekaardi 350 euro väärtuses. 

Auhinnalised esimesed kolm kohta loositakse välja Kääriku 
Spordikeskuses Saunamaratoni järelpeol kell 19.00, kus sauna-
lised saavad tantsida Vaido Panneli diskorütmide saatel. Kuum 
öösaun köetakse aga klubis Comeback, kus vinge vanakooli peo 
paneb püsti Ivo Linna. 

Euroopa Saunamaratoni korraldab Otepää Kultuurikeskus, 
saunaomanikud koos oma toimkonnaga ja vabatahtlikud, toetab 
Otepää vallavalitsus. Saunamaraton leidis kajastamist 2016. aasta 
Reutersi aastakokkuvõttes. 

Vaata lisa: www.otepaa.ee ja Facebookist.

Majutuse sooduspakkumised Euroopa Saunamaraton 2017 ajaks


