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Start Euroopa Saunamaratonile 
Otepääl anti Kääriku Spordikeskuses. 
Järjekorras juba 8. Saunamaratonil 
osales rekordarv ― 185 võistkonda, 
läbida tuli 21 saunapunkti. Osales 15 eri 
rahvusest saunalist. 

Läbida tuli erinevaid saunu: rajal olid 
jääaugud, kilesaun, iglusaun, kümblus-
tünnid, torusaunad, saunad ratastel, 
bigbandiga saunad, ehtsad Eesti suitsu-
saunad, indiaanisaun, maasaun, uisura-
da ning jääujula. 

Tänavu selgitati võitjad nende 4-liik-
meliste võistkondade vahel, kes läbisid 
saunakaardil märgitud kohad ja lõpe-
tasid finišis kell 17.30. Esimesed kolm 
auhinda loositi välja kolmekümne 
parima võistkonna hulgast. Naiskonda-
dele oli eraldi arvestus. 

Esimese auhinna (OÜ Lemmikmees 
kümblustünn) üldarvestuses sai võist-
kond Naabrimehed. Teise auhinna (fes-
tivali Retrobest pääsmed) said Piigad 
idast ja kolmanda (nädalavahetus 
Marguse Puhkekeskuses) Kikilipsud. 

Naiste esimese kümne hulgast loositi 
välja kolm auhinda: esimese auhinna 
sai naiskond Aigren, auhinnaks Lem-
mikmees OÜ pesupalid, teise auhinna 
naiskond Beauwatch-Meestevaht, 
auhinnaks Saunazza vihmutid ja kol-
manda Uskumatud naised, auhinnaks 
saunaõhtu hotellis Karupesa. Ülla-
tusauhind kuulus absoluutselt parima 
aja saanud võistkonnale Lusikas (aeg: 
2.46), auhinnaks Saunazza vihmutid. 

Rahva lemmiksauna valisid need 
võistkonnad, kes käisid kõikides sau-
nades ning see tiitel kuulus Kakulaane 
suitsusaunale. Teise koha sai Otepää 
Wakepargi indiaanisaun ja kolmanda 
Kunstimäe Puhkemaja. Lemmiksaunad 
said Otepää valla poolt küttepuud. 

VIII Euroopa Saunamaraton oli rah-
vusterikas – osalesid lätlased, mehhik-
lased, sakslased, venelased, norrakad, 
inglased, hispaanlased, ameeriklased, 
guatemaallased, portugaallased, prants-
lased, ungarlased, poolakad, türklased, 
šveitslased, taanlased, ukrainlased, gru-
siinlased ning setud. 

Saunad jagasid hulgaliselt eriauhin-
du lemmikutele, auhinnad panid välja: 
Tako tünnisaun (Eesti Naised), Kuns-
timäe Puhkekeskus (Skamet), Otepää 
Lihatööstus Edgar (Los Mexas), 
Toomase bigbändi saun (Mansikad), 
Flexa AS (Sensuale, Sooduskood 
Mürakaru), Towefy (Mari Tõmbab 
Jüri), Saunaratastel (Beauwatch-Mees-
tevaht), Otepää Wakepark (Lusikas), 
Otepää Seikluspark (Wõmbžamanid), 
Kuutsemäe Puhkekeskus (Kalev Rock), 
festival Retrobest (Kindel Koht), Sau-
nazza (Andu puhkekeskus).

Kuum öösaun pandi küdema koos 
Ivo Linnaga ööklubis Comeback.

„Saunamaraton on muutunud oma-
moodi legendiks, mida rääkida oma 

lastelastele,“ sõnas Saunamaratoni 
peakorraldaja Sirje Ginter. „Saunama-
ratoni korraldusmeeskond hakkabki 
koguma kõiki neid vahvaid ja huvita-
vaid lugusid läbi aegade, anname sellest 
varsti täpsemalt teada.“

Saunamaratoni korraldas Otepää 
Kultuurikeskus, saunaomanikud, vaba-
tahtlikud ja auhinnafondi loonud ette-

võtted, festival Retrobest. Täname: 
Skyplus, Skamet, Towelfy, Saunazza, 
ERR teami, EASi esindajat, TV3 ja 
Kanal 2 meeskondi, Postimees, Valga-
maalane, Latviajas Re:TV, Reuters. 

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

Monika Otrokova
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Otepää Vallavalitsuses

23.01.2017
n	 Peeti võimalikuks jagada Otepää vallasiseses linnas asuv Veske 

katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0422) kaheks katastriük-

suseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud 

katastriüksuse plaanidele.
n	 Määrati Vidrike külas asuva Köörimäe vkt 7 katastriüksu-

se (kinnistu registriosa nr 2102340, katastritunnus 63601:003:2489, 

pindala 3668 m², sihtotstarve elamumaa) ja Köörimäe vkt 6 

katastriüksuse (kinnistu registriosa nr 2102240, katastritunnus 

63601:003:2488, pindala 3388 m², sihtotstarve elamumaa) piiride 

muutmise tulemusena moodustatavate katastriüksuste kohanimed, 

koha-aadressid ja sihtotstarbed vastavalt katastriüksuse plaanidele.
n	 Väljastati Signe Peil-Samelile kasutusluba Sihva külas Ves-

ki-Ruusa vkt 3 kinnistul asuva ehitise (üksikelamu, ehitisregistri 

kood 120259976) kasutuselevõtuks.
n	 Väljastati UPM-Kymmene Otepää AS-ile kasutusluba Otepää 

vallasiseses linnas Tehase kinnistul asuva ehitise (vineeritehase 

tootmishoone, ehitisregistri kood 111032311) kasutuselevõtuks.
n	 Määrati ühele isikule igakuine hooldajatoetus.
n	  Määrati matusetoetus kahele isikule summas 356 eurot.
n	 Määrati sünnitoetuse teine osa neljale isikule kogusummas 

768 eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 50 

eurot. 
n	 Määrati 2016/2017 õppeaasta lõpuni kooli- ja lasteaiatoidu 

toetus kahele 3- ja enamalapseliste perede lastele.
n	 Määrati koduteenus ühele isikule.
n	 Määrati puudega inimese täiendav toetus kahele isikule kogu-

summas 28,12 eurot.
n	 Vabastati korraldatud jäätmeveoga liitumisest kolm isikut.
n	 Anti otsustuskorras kuni 31. detsembrini 2017. a OTEPÄÄ 

NAISSELTSILE (registrikood 80037572, asukoht J. Hurda 5a 

Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse kultuuriliste ja/või huvia-

ladega seotud tegevuste korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas 

Lipuväljak 13 asuva hoone III korruse ruum nr 321.
n	 Kinnitati Heleena Jõe hajaasustuse programmi lõpparuanne.
n	 Eraldati kultuuriühingutele pearaha (arvestuslik pearaha 

määr 29,11 eurot) järgmiselt: 1.1 mittetulundusühing Otepää Muu-

sikaühing (puhkpilliorkester, 24 liiget, koefitsient 1,2) 838,32 eurot; 

1.2 Mittetulundusühing EVEKO KOOR (koorilaul, 26 liiget, koe-

fitsient 1,0) 756,86 eurot; 1.3 mittetulundusühing PILLIPUU (rah-

vamuusika ansamblid, 25 liiget, koefitsient 1,0) 727,75 eurot; 1.4 

Mittetulundusühing Nuustaku (segarahvatantsurühm, 17 liiget, 

koefitsient 1,0) 494,87 eurot; 1.5 Mittetulundusühing Otepää Pen-

sionäride Ühendus (eakate rahvatantsurühm Tantsurõõm ja lau-

luansambel Laulurõõm, 17 liiget, koefitsient 1,0) 494,87 eurot; 1.6 

Mittetulundusühing Bossanova (linetantsijad, 20 liiget, koefitsient 

0,8) 465,80 eurot; 1.7 Mittetulundusühing Nuustaku (naisrahva-

tantsurühm, 16 liiget, koefitsient 1,0) 465,76 eurot; 1.8 MITTETU-

LUNDUSÜHING PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS (rahvatant-

surühm Vesiroos, 14 liiget, koefitsient 1,0) 407,54 eurot; 1.9 Eesti 

Evangeelse Luterliku Kiriku Otepää Maarja Kogudus (segakoor, 

12 liiget, koefitsient 1,0) 349,32 eurot.
n	 Lõpetati Pedajamäe külas asuva Tiigi kinnistu detailplanee-

ringu koostamine.

30.01.2017
n	 Otsustati lõpetada Sihva külas asuva Jõnglase kinnistu 

detailplaneeringu koostamine.
n	 Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256 eurot.
n	 Määrati puudega inimese täiendav ühele isikule summas 8,95

eurot.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas 11,54

eurot.
n	 Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest üks isik.
n	 Anti otsustuskorras kuni 31. jaanuarini 2020. a Mittetulun-

dusühingule Otepää Kinnaspunkt (registrikood 80411929, asukoht

Kevade tn 1 Otepää vallasisene linn) tasuta kasutusse heategevuse 

ja sotsiaalabi korraldamiseks Otepää vallasiseses linnas Lipuväljak 

13 asuva hoone keldrikorrusekorruse ruumid.
n	 Kinnitati lihthanke „Otepää Kultuurikeskuse II korruse 

ja välisfassaadi renoveerimine“ tulemused. Tunnistati pakkujad 

OÜ BEST BUILDING (registrikood 11675238), osaühing PVH 

EHITUS (registrikood 10148040), Rennes OÜ (registrikood 

12115464), AS EVIKO (registrikood 10321432), ühispakkujad JB 

EHITUSE OÜ (registrikood 10171932) ja Osaühing Silindia Ehitus 

(registrikood 10721829) ning ühispakkujad TERASTEENUS OÜ 

(registrikood 10943961) ja PUKO OÜ (registrikood 10172699) 

AMETLIK INFO
vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise 

tingimustele. Tunnistati pakkujate OÜ BEST BUILDING, 

osaühing PVH EHITUS, Rennes OÜ, AS EVIKO, ühispak-

kujate JB EHITUSE OÜ ja Osaühing Silindia Ehitus ning 

ühispakkujate TERASTEENUS OÜ ja PUKO OÜ poolt 

esitatud pakkumused vastavaks, kuna pakkumused vastavad 

kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtu-

des riigihangete seaduse § 49 lõikest 1 ja lihthanke „Otepää 

Kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveerimine“ 

hankedokumendi punktist 20.1.1 lükati kõik pakkumused 

tagasi, kuna kõigi esitatud pakkumuste maksumused ületa-

vad hankelepingu eeldatavat maksumust ning hankijal ei ole 

võimalik tagada hanke finantseerimist.
n	 Anti Võru Spordikoolile (registrikood 75020017, 

asukoht Räpina mnt 3a, Võru linn) tegevusluba murd-

maasuusatamise osakonna õppuritele Audentese Spor-

digümnaasiumi Otepää filiaali ruumides (aadress Lipuväljak 

14, Otepää vallasisene linn) projektlaagri pidamiseks ajava-

hemikul 3. – 8. juuli 2017. a.
n	 Määrati andeka noore kultuuripärli toetus summas 

500 eurot mittetulundusühingu PILLIPUU koondorkestri 

Karupojad koosseisu kuuluvate õpilaste Änni Perv, Han-

no-Henri Reidolf, Andre Kukk, Meriliis Kukk, Heidi Soon-

berg ja Karl August Soonberg osalemiseks rahvusvahelisel 

rahvakunstifestivalil 54. Europeade Soome Vabariigis Turu 

linnas ajavahemikul 26. - 31. juulil 2017. a.
n	 Eraldati kultuurieelarve reservist Üle-eestilisele neidu-

dekoorile LEELO 200 eurot Gertrud Aasarohu osalemiseks 

koori koosseisus rahvusvahelisel koorikonkursil European 

Choir Games Läti Vabariigis Riias ajavahemikul 20. - 24. 

juuli 2017. a.
n	 Määrati koondislase lisatoetus (toetuse määr 470 eurot 

ühenoorsportlase kohta aastas) järgmiselt: 1.1 Otepää Spor-

diklubi (koondislased Artti Aigro, Markkus Alter, Meriliis 

Kukk, Kenno Ruukel, Andres Saal) 2350 eurot; 1.2 MTÜ 

Karupesa Team (koondislased Mariel Merlii Pulles, Mart 

Všivtsev) 940 eurot; 1.3 MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MU-

NAMÄGI (koondislased Hans Markus Danilas, Carmen 

Piho) 940 eurot; 1.4 Mittetulundusühing SPORDIKLUBI 

MÄESUUSAKOOL (koondislane Erik Sume) 470 eurot.
n	 Määrati treeneri tööjõukulu lisatoetus järgmiselt: 1.1 

MTÜ Karupesa Team (treener Tanel Ojaste 5112 eurot, 

treener Jelena Všivtseva 2130 eurot) 7242 eurot; 1.2 Jal-

gpalliklubi FC Otepää (treener Martin Teder 4117,32 

eurot, treener Raul Lehismets 994,68 eurot) 5112 eurot; 1.3 

Otepää Spordiklubi (treener Silver Eljand) 5112 eurot; 1.4 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI (treener Peeter 

Siim) 5041,68 eurot.
n	 Määrati noortespordi tegevustoetus järgmi-

selt: 1.1 Jalgpalliklubi FC Otepää 10 222,25 eurot; 1.2 

MÄESUUSAKLUBI VÄIKE-MUNAMÄGI 7666,68 eurot; 

1.3 Otepää Spordiklubi 7272,08 eurot; 1.4 Tartu Spordi-

selts “Kalev” (kergejõustik) 5148,70 eurot; 1.5 MTÜ Karu-

pesa Team (murdmaasuusatamine) 4678,93 eurot; 1.6 Jalg- 

palliklubi FC Elva 2743,47 eurot; 1.7 Mittetulundusühing 

TARTU UJUMISKLUBI 2630,72 eurot; 1.8 Võimlemisklubi 

“Rütmika” 2367,65 eurot; 1.9 MTÜ Karupesa Team (las-

kesuusatamine) 1465,69 eurot; 1.10 Mittetulundusühing 

“Nüpli külakeskus” 1315,36; 1.11 Otepää rattaklubi 939,54 

eurot; 1.12 Tartu Spordiselts “Kalev” (sulgpall) 338,24 eurot.

AMETLIK INFO

Tiigi kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 23. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-42 lõpetada Pedajamäe külas asuva Tiigi kin-

nistu detailplaneeringu koostamise. Pedajamäe külas asuva Tiigi kinnistu (katastritunnus 63601:001:2326)
detailplaneeringu algatamist taotles kinnistu omanik MARU KONSULTATSIOONIKESKUS OÜ (avaldus 
registreeritud 5. märtsil 2009. a nr 13-1.3/300 all). Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 13. mai 2009. a 
korraldusega nr 2-4-203 „Otepää vallas Pedajamäe külas asuva Tiigi kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Tiigi 
kinnistul kehtib Otepää Vallavalitsuse 9. aprilli 2008. a korraldusega nr 2-4-153 kehtestatud Aasa, Tiigi ja Päikeseo-
ru kinnistute detailplaneering. Tiigi kinnistu detailplaneeringu algatamise eesmärgiks oli Aasa, Tiigi ja Päikeseoru 
kinnistute detailplaneeringus kehtestatud maakasutuse sihtotstarbe osaline muutmine Tiigi kinnistul 25% ulatuses 
elamumaast ärimaaks (75% elamumaa, 25% ärimaa). Tiigi kinnistule on 2008. a väljastatud ehitusload sauna, küla-
listemaja ja peamaja ehitamiseks. Otepää Vallavalitsuses on planeeringu materjalid 2009. a seisuga (paberkandjal). 

Detailplaneeringu menetlus on seisnud pikalt ja vahepeal on muutunud mitmed õigusaktid. Samuti on vahetunud 
kinnistu omanik (10. oktoobrist 2016. a on Tiigi kinnistu ühisomanikud Toomas Mere ja Lisbeth Mere). Planeerimis-
spetsialist pöördus detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku ja kinnistu ühisomanike poole, saamaks infot 
detailplaneeringu menetluse jätkamise kohta. MARU KONSULTATSIOONIKESKUS OÜ vastas 17. jaanuaril 
2017. a, et soovib Tiigi kinnistu detailplaneeringu menetluse lõpetamist. Toomas Mere ja Lisbeth Mere oma seisu- 
kohta määratud tähtajaks ei esitanud. 

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

Jõnglase kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine 

Otepää Vallavalitsus otsustas 30. jaanuaril 2017. a korraldusega nr 2-4-43 lõpetada Sihva külas asuva Jõnglase kin-

nistu detailplaneeringu koostamise. Sihva külas asuva Jõnglase kinnistu (katastritunnus 63601:002:0921) detailpla-
neeringu algatamist taotles kinnistu omanik AS Lentsetti (17. märtsil 2015. a ümber kujundatud OÜ-ks Lentsetti 
ja 18. juunil 2015. a ühendatud OÜ-ga UNIRE INVEST). Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 14. det-
sembri 2006. a korraldusega nr 2-4-747 „Otepää vallas Sihva külas Jõnglase kinnistu detailplaneeringu algatamine“. 
Planeeringu menetlus jäi seisma seoses Keskkonnaameti keeldumisega planeeringu kooskõlastamisest. Nimelt ei 
kooskõlastanud Keskkonnaamet planeeringut, et selle saaks suunata avalikustamisele ja seejärel planeering keh-
testada. Peale seda on planeeringu menetlus seisnud. Otepää Vallavalitsus tegi 28. novembri 2007. a korraldusega 
nr 2-4-723 ka detailplaneeringu vastuvõtmisest keeldumise otsuse. 2011. a pöördus Otepää Vallavalitsus kinnistu 
omaniku poole, et saada teada omaniku seisukoht planeeringu menetluse jätkamise osas, kuid vastust ei laekunud. 
13. detsembrist 2013. a on Jõnglase kinnistu omanik OÜ CONSISTA. Otepää Vallavalitsus pöördus kinnistu uue 
omaniku poole (kiri registreeritud dokumendiregistris 11. jaanuaril 2017. a nr 13-1.3/66 all), et saada teavet planee-
ringu jätkamise kohta. Kinnistu omanik oma seisukohta määratud tähtajaks ei esitanud. 

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

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu avaliku väljapaneku 
ja avaliku arutelu tulemused 

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. Arvamuse esitaja esitas kokku 11 ettepanekut/ täpsustust, 
millest 6-ga Vallavalitsus ei arvestanud planeeringu koostamisel. Arvamuse esitaja arutelust osa ei võtnud ning ei ole 
loobunud oma arvamusest. Kuna kohale ei ilmunud ühtegi inimest, siis puudus vajadus ülevaate andmisest esitatud
arvamustest ja Otepää Vallavalitsuse seisukohtadest. Planeering saadetakse heakskiitmiseks maavanemale. 

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

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik 
väljapanek ja avalik arutelu 

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimub 9. - 22. veebruar 2017.a. 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.

DETAILPLANEERINGUD

Otepäälase kaardiga

Munamäe Mäesuusakeskus ja Kuutsemäe 
Puhkekeskus - 20% mäepilet ja varustuse 
rent (äripäevadel, va riigipühad).

Uus seadeldis, kaasaegsema nimetusega radio- 
graaf, aitab tõsta radioloogiateenuse kvaliteeti.

Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres 
Arike ütles, et uus röntgenaparaat on oma 
mõõtmetelt väiksem ja kompaktsem ning 
radioloogiatehnikule kergem käsitleda. Rönt-
genseadme komplekti kuulub liikuv laud, mis 
hõlbustab piltide teostamist liikumisrasku-
sega patsientidele. Uue seadme positiivseks 
küljeks on ka see, et suuremat kasvu inimese 
mõlemad kopsud või puusaliigesed mahuvad 
ära ühe ülesvõtte peale. 

Lisaks uuele röntgeniaparaadile on ter-
visekeskuses veelgi uuendusi – alates 2017. 
aasta jaanuarist kolis majja Pere Optika. Pere 
Optikas saab valmistada ja määrata prille ja 
kontaktläätsesid. Jätkub optometristi vastu-
võtt, samuti jätkub tervisekeskuses silmaarsti 
vastuvõtt. 

Otepää Tervisekeskust ootavad ees ka suu-

Otepää Tervisekeskus sai uue röntgeniaparaadi

remad muudatused. Eelmise aasta sügisel kin-
nitas Vabariigi Valitsus esmatasandi tervise-
keskuste rajamise 59 ideekavandit, mille seas 
oli ka Otepää Tervisekeskuse uue lisahoone 
projekt. Projekti raames on kavas lammutada 
tervisekeskuse krundil olevad vanad apteegi 
ja haigla hooned ning nende asemele ehitada 
uus hoone. Uues hoones hakkaksid paiknema 
perearstid, füsioteraapia osakond, ämmae-
mandaabi ja koduõenduse teenus. 

Otepää Tervisekeskuse praegusesse hoones-
se on plaanis rajada eakate päevakeskus, laien-
dada hooldusosakonda, edasi jääb tööle ham-
baraviosakond, röntgen ja labor. 

Otepää Tervisekeskuse juhataja Andres 
Arikese andmeil saab detailplaneering valmis 
veebruarikuu lõpupoole ning seda on kavas ka 
avalikult tutvustada.

MOnika OtrOkOva

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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10.-12. veebruaril Tehvandi Spordikeskus/Kääriku Spordikeskus Eesti 
Ettevõtete talispartakiaad 

 MTÜ Firmaspordiliit, www.firmasport.ee 
11. veebruaril  Otepääl II Pühajärve matkamaraton tõukekel-

kudel. Kell 11.00 10 km ühisstart ja kell 13.00 20 km (2x10km) 
ühisstart.

 Loodusturism OÜ, www.loodusturism.ee
11.-12. veebruaril Tehvandi Spordikeskus Eesti meistrivõistlused 

murdmaasuusatamises 
 Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee
11. veebraril Kuutsemäe Puhkekeskus Red Bull Jump & 

Freeze Talviste lennumasinate võistlus Otepääl.
 www.redbull.com
17. veebruaril Tehvandi Spordikeskus Audentese karika-

võistlus suusahüpetes
 Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee
18. veebruaril Väike-Munamäe suusakeskus Big Air ― 

Lumelaud ja freestyle suusatamine. Eesti meistrivõistlused.
 Eesti Suusaliit, www.suusaliit.ee
18.-19. veebruaril Otepää, Tehvandi FIS MK-etapp suusatamises. 

Vabatehnikasprint; 10 ja 15 km klassikasõit.
 www.owc.ee

Otepää kultuurirahvas pidas pidu

27. jaanuaril 2017 toimus Otepää 
Kultuurikeskuses traditsiooniline 
taidlejate pidu.

Otepää kultuurirahvast tervitasid Otepää Kultuu-
rikeskuse juhataja Sirje Ginter ja vallavalitsuse 
haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur. 
Sirje Ginter tänas kõiki kollektiive, tänu kellele oli 
möödunud aasta värviline ja rõõmus. Janika Laur 
märkis oma kõnes, et mööduv aasta oli tähelepa-
nuväärne mitmeski mõttes – oli Otepää 900 juu-
beliaasta ja ka kultuurimaja renoveerimise aasta. 
Sõnavõtu lõpetas Mats Traadi luuletus „Otepää 
kirikumäel.“ Seejärel anti üle vallavalitsuse tänu-
kirjad kollektiividele. 

Igal aastal on taidlejate peol olnud oma motiiv. 
Sellel aastal oli selleks „Mis paneb mu silmad 
särama“. Silmade säraks oli ka põhjust – üle pika 
aja esinesid kõik kultuurikollektiivid taas vastreno-
veeritud kultuurimaja katuse all. Rõõmsas õhtu-
meeleolus esitasid Otepää kultuurikollektiivid 
oma etteasteid – lustakaid lugusid sellest, mis 
paneb silmad särama, tegid Otepää linetantsijad, 
rahvatantsu segarühm Nuustaku, Elsa Susi koos 
ansambliga Untsakad, Laulurõõm ja Tantsurõõm, 
Pillipuu, Otepää Naisselts, Otepää Teater, Otepää 
Draamastuudio. Vaheaegadel sai jalga keerutada 
ansambli Untsakad saatel.

Vallavalitsuse tänukirjad said Pühajärve Puhk- 
pilliorkester ja Otepää vanamuusikaansambel  
(juhendaja Arno Anton), Nuustaku segarahva-
tantsurühm (juhendaja Kaire Ojavee), naisrahva-
tantsurühm Nuustaku (juhendaja Angela Toome), 
naisrahvatantsurühm Vesiroos (juhendaja Kaire 
Ojavee), eakate ansambel Laulurõõm (juhendaja 
Merle Soonberg), eakate rahvatantsurühm Tant-
surõõm (juhendaja Helle Kuldmaa), MTÜ Pil-
lipuu (juhendajad Lille Tali ja Merle Soonberg), 
Otepää Linetantsijad (juhendaja Signe Maidla), 
Otepää Naisselts (esinaine Ene Raudsepp), MTÜ 
KARUKÄPP (Mari Mõttus), Eveko koor (juhen-
daja Eve Eljand), naiskodukaitse Valga ringkonna 
Otepää jaoskond (esinaine Rita Pärnik) ja Otepää 
Teater (juhendaja Margus Möll).

Täname kõiki kultuurikollektiive ja ühinguid 
suurepärase kultuuriaasta eest!

Peolaua kattis OÜ Toidupada.

MOnika OtrOkOva

KultuuriKalender

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

  9. veebruaril kell 14.00 Otepääl Ajaloopäev "Otepää lahing - 800".  
Osalejate registreerimine kell 14.00-14.15 Ugandi restoranis.

16. veebruaril kell 19.00 Otepää Kultuuri-keskuses Kontsert. Helin-
Mari Arder ja Andy Fite. Pilet 8  eurot. Piletid müügil kohapeal.

11. märtsil kell 19.00 Otepää Kultuuri-keskuses Mait Malmsten 
monolavastuses „FENOMEN“.  Lavastaja Madis Kalmet. Kunstnik 
Ervin Õunapuu . Muusikaline kujundaja Peeter Konovalov (Ugala). 
Valgus-kunstnik Priidu Adlas (Tallinna Linnateater).

Ekspertide komisjoni ette on toodud üks kummaline mees, kellelt loode-
takse vihjeid tuleviku sündmustele. 

Kes on see salapärane, fenomenaalse elu- ja ajaloonägemusega mees? 
On ta tõekuulutaja või soolapuhuja, hull või geenius, prohvet või 
šarlatan?

“...See on teater selle sõna kõige paremas mõttes. Köitev mõttemängu 
kõrgpilotaaž, mida kogu „Fenomeni“ lavastusmeeskond pakub.” 
Margus Mikomägi, “Postimees” 2.04.2014.

„Fenomen“, on Mait Malmsteni esimene ülesastumine monolavastu-
ses. „Fenomeni“ tekst on aga nii uus, et Eestis toimus 22. märtsil 
2014 Ida-Euroopa ühe tuntuma näitekirjaniku maailmaesietendus. 
Lavastus “Fenomen” on osalenud Varna rahvusvahelisel festiva-
lil Bulgaarias, „Altan SERGE“ festivalil Burjaatias. 2014. aasta 
Monomaffia festivalil Pärnus võitis Mait Malmsten peaauhinna 
“Suure Kirsi”.

Pilet 15/12 eurot. *Pilet eelmüügist ostes 12 eurot, kohapeal 15 eurot. 
Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses ja Piletilevis.

SPOrdiKalender

Artti Aigro krooniti kahekordseks Põhjamaade 
noortemeistriks suusahüpetes

28.-29. jaanuaril Norras toimunud Põh-
jamaade noorte meistrivõistlustel sai 
otepäälane Artti Aigro säravaima me-
dali kaela nii individuaal- kui meeskon-
navõistluses.

Põhjamaade noorte meistrivõistlus-
tel osales tänavu Eesti noortekoondise 
ridades kaks Otepää sportlast - kahe-
võistleja Markkus Alter ja suusahüppa-
ja Artti Aigro. Markkus Alter, kes pidi 
kahevõistluses mõõtu võtma endast 
kolm aastat vanemate noormeestega, 
saavutas 12. koha.

Artti Aigro, kes aasta tagasi kodu-
sel Tehvandil toimunud võistlustel oli 
neljas, läks tänavu Norrasse kindla 
sooviga medal Otepääle tuua. Suusahüpete in-
dividuaalvõistlusel edestas Aigro norralast Jorgen 
Oliver Stormi 8 punktiga.

Treener Silver Eljandi sõnul läks võistlustel üle 
ootuste hästi ja individuaalsest kullast veelgi ma-

LUGEJA KIRJUTAB

meeldejäävate ja mitmekesiste üri-
tuste eest uue näo saanud kultuu-
rikeskuses!

Häid mõtteid ja teotahet uute ürituste kor-
raldamiseks ka järgmistel aastatel!

Nii mitmekesist ja haaravat kultuuripro-
grammi ei mäletagi! Uuendatud interjööriga 
kultuurimaja alustas taastegevust väga hoo-
gsalt ja jõuliselt.

Kaks jõulueelset kuud olid täis erinevat 
muusikat: klassikalist muusikat kitarril (Priit 
Peterson), jõulumuusikat varajase muusika 
ansamblilt (Otepää Muusikakooli õpetajad ja õpi-
lased), Pühajärve Puhkpilliorkestrilt koos Rõngu 
Pasunakooriga (A.Anton), lõõtsavägilastelt lõõt-
samuusikat, vene rahvaviise balalaikade ansamblilt 
Pihkvast, karakalpaki eepilised laulikud ja stepijut-
tude vestjad Usbekistanist. Saal puupüsti täis eaka-
tele korraldatud jõulukontserdil Toomas ja Tauri 
Anni laulude saatel.

Ei jätku leheruumi, et kõiki mainida. Aga erili-
seks kujunes sel aastal talvepealinnaks kuulutamise 
päev. Pidulikud sõnavõtud ja etteasted keskvälja-
kul, liulaskmised koos karuga jne. Õhtul aga küla-
lisesinejad Narvast ja vene rahvamuusikaansambel 
"Skaz" Pihkvast. Meie südamed vallutas trio solist 

Aitäh, Sirje!

Svetlana: Raimond Valgre laulud eesti ja vene 
keeles, laulud hispaania ja itaalia keeles, isegi juudi 
keeles, sekka mustlaslaulud...

Ja siis alustas laval rahvamuusika- ja tantsukol-
lektiivansambel "Skaz". Nüüd alles nägime tõelist 
vene temperamenti muusikas, lauludes, tantsudes. 
Rahulik publik süttis sedavõrd, et kuulati seistes ja 
aplaus ei tahtnudki lõppeda. Ilu ja emotsioone on 
võimatu kirjeldada, peab ise nägema ja kuulma!

Sirje ja ka tubli abiline Ene! Indu ja jõudu teile 
selles tänuväärses ja meile nii vajalikus töös! Jääme 
ootama uusi üllatajaid. Kohalikele isetegevuskol-
lektiividele ― tuult purjedesse! 

LainE PULLEritS

gusam tundus võidutsemine meeskonnavõistlu-
sel. "Teisel päeval saavutas Artti koos Elva poisi 
Andrus Maltseviga esikoha meeskonnavõistluses 
(pildil pjedestaali kõrgeimal astmel). Seejuures 
edestati kodumäel hüpanud norralasi ülinapi 0,2 
punktiga," rääkis Otepää poiste treener.

Helin-Mari Arder ja Andy Fite (Eesti-USA)

Neljapäeval  16. veebruaril  kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses

Helin-Mari Arder (laul), Andy Fite (kitarr ja laul).

Pilet 8 eurot.
Piletid müügil kohapeal.

Sirje Ginter ja 
Merle Soonberg 
esitasid 
ühislaulu.

Christin, 
Margus ja Leenu 
– Otepää Teatri 
laulutükk.

Otepää 
Draamastuudio 
noored.
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Tartu maratoni radadel ei ole veebruari algul piisavalt lund

Võistluste direktor Indrek Kelk: kõige 
olulisem on, et meil oleks olemas 
kindel tagavaraplaan

Kuna Tartu maratoni sõidud on ukse ees, on paslik 
uurida võistluste direktor Indrek Kelgult, millises 
seisus on praegu korralduslik olukord.

milline on hetkeolukord rajal? 

Valdav osa rajast on kaetud õhukese jääkihiga. 
Otepää kõrgustiku kõrgemal osal ehk siis Harimäe, 
Matu ja Palu piirkonnas on mõni sentimeeter 
lund veel alles, aga suusatada maratonirajal ei ole 
võimalik. Küll aga on see aluskiht väga oluline 
– vähese lisanduva lume puhul on võimalik teha 
küllaltki korralik rada. Kui meil oleks siin praegu 
täiesti must maa, siis oleks raja valmistamiseks 
minimaalne vajalik lumekogus 15–25 sentimeetrit.

Praeguse olemasoleva aluspõhja peale on vaja 
ca 10 sentimeetrit lund. Siis saaks selle tulnud lume 
ära pressida, misjärel oleks vaja veel 5 sentimeetrit 
lund ja saaks öelda, et on küllaltki hea kvaliteedi-
ga rada. Ehk siis praegu oleks vaja 15 sentimeetrit 
lund – siis saaks maraton toimuda originaalrajal.

kas tänase (2. veebruar) seisuga nii 
avatud raja sõit ja teatemaraton kui ka 
põhisõidud toimuvad? 

Tänase seisuga saan öelda, et avatud raja sõit ja 
teatemaraton toimuvad, kuid toimumiskoht on 
endiselt lahtine. Selge on see, et originaalraja peal 
hetke seisuga sõidud toimuda ei saaks. Tehvan-
dil ka neid korraldada ei saa, sest samal ajal on 
Otepääl maailmakarika etapp. Avatud raja ja tea-
temaratoni seisukohalt on täna peamine alternatiiv 
ikkagi Mammaste, kus on olemas kunstlumerajad. 
Järgmiseks nädalaks on oodata ka natuke külme-
mat ilma, mis tähendab, et see tagavaraplaan peaks 
andma garantii avatud raja sõitude ja teatemarato-
ni toimumiseks.

Põhisõitude puhul on praegu peamine alterna-
tiiv Tehvandi. Küll aga peaks maratoni rada olema 

vähemalt viis kilomeetrit pikk, kuid praegu saame 
garanteerida vaid 3,2-kilomeetrise ringi. Kui aga 
tahame ühes stardis rajale lasta 500–1000 osalejat, 
siis jääb see 3,2 km ring liiga väikeseks. Põhisõitu-
de toimumise garantii lühendatud ringi peal saame 
anda järgmisel nädalal, kui hakkame Tehvandil 
kunstlund tootma. Eesmärk ongi juurde saada 
kahekilomeetrine lisarada.

mis ajaks on oodata lõplikke otsuseid 
ürituste toimumiste kohta?

Elu on näidanud, et ega ilmaprognoosid viiest 
päevast pikemalt väga vettpidavad ei ole. Seega 

varem kui võistlusnädala alguses, ehk siis esmas-
päeval või teisipäeval, me mingisuguseid paika-
pidavaid otsuseid ei langeta. Samas sõltub kõik 
muidugi asjaoludest. Kui looduslik lumi on ori-
ginaalraja peale maha sadanud ja ilmaprognoos 
näitab, et see püsib, siis kõik head otsused hõikame 
me muidugi välja nii vara kui võimalik.

Kõige olulisem on, et meil oleks olemas kindel 
tagavaraplaan, kuhu saaksime 4–5 päevaga kogu 
korralduse ümber mängida. Halvad lahendu-
sed jäägu ikka viimaseks võimaluseks, kui tõesti 
mingeid päästevariante enam ei ole.

Tartu maratoni põhisõitudele soodus-

registreerimist pikendati 20. veebrua-
rini. miks?

Pikendati sellepärast, et täna aknast välja vaadates 
tekib ilmselgelt igal normaalsel inimesel küsimus, 
kas Tartu maraton üldse saab toimuda. Ka meil, 
korraldajatel, pole praegu selles küsimuses ju 
lõplikku kindlust. See tähendab, et kui me saame 
lõpuks maratoni toimumise osas täielikud garan-
tiid välja anda, siis peab osalejatel olema võimalik 
sellele mõistliku hinnaga reageerida.

tanEL rUngi
turundus ja kommunikatsioon

MtÜ klubi tartu Maraton

Möödunud laupäeval toimunud traditsiooniline Villa Müller-
beck Otepää Rahvasprint tõi võistlustulle ligi 90 autospordi-
harrastajat üheksas erinevas klassis. Võistlus pakkus elamusi 
nii sõitjatele kui pealtvaatajatele.

Talvistes oludes toimunud Otepää Rahvasprindil oli sel 
aastal stardis kogu Eesti autospordiharrastajate paremik ja 
kohal olid ka mõned võistlejad Lätist. Punktiarvestust peeti 
kokku neljas suurimas rahvasprindi karikasarjas.

Marko Koosa, Otepää Rahvasprint võistluste juht: „See-
kordne võistlus toimus talvistes ja väga libedates oludes. Teh-
niline võistlusrada oli väga jäine ja pakkus sõiduelamust igale 
rallimehele. Sellel korral selgitati parimad välja kahel kiirus-
katsel ja kolmes voorus.

Neljarattaveoliste autode arvestuses tegi võistluse kaasa 12 
meest. Võidu saavutas Martin Vaga (Mitsubishi Lancer Evo 
7), kes alistas rivaalid teises ja kolmandas sõiduvoorus. 4WD 
klassis tegi väga kiire sõidu Otepää kohalik mees Tarmo Kik-
katalo, kes saavutas teise koha vaid mõne sajandikulise kaotu-
sega võitjale. 22 osalejat oli kuni 1,8-liitrise mootoriga kahe-
rattaveoliste autode arvestusklassis. Seal saavutas võidu Rivo 
Vähi (Honda Civic). 2WDb ehk üle 1,8-liitrise mootorima-
huga kaherattaveoliste autode klass, kus startis 16 võistlejat. 
Parimaks osutus Argo Kuutok (BMW 328). SU klassis võttis 
võidu teist aastat järjest Kristjan Vidder (VAZ 2107) ja Mos-
kvitšide klassis oli võidukas Timo Pipar (AZLK 2140). Naiste 
omavahelises mõõduvõtus jäi peale Maria Roop (Sear Ibiza).

Otepää valla teedel toimunud rahvasprindil olid võistlus-
tules ka noored. Kuni 16-aastaste vanuserühmas teenis 
võidu välja lätlane Maris Millers (Mitsubishi Colt) ning kuni 
18-aastaste hulgas osutus võitjaks Patrick Juhe (Mazda 323). 
Sport klassis tegi kõikides voorudes puhta töö ja oli parim 

Rainer Meus (Lada VFTS).
Võistluse juht lisas ürituse lõppedes: „Eriti hea meel 

on selle üle, et Otepääl oli taas stardis palju osalejaid ning 
kõikides klassides on kohal kogu Eesti paremik. Rada oli 
sellel korral uus ja tore oli näha raja ääres palju pealtvaata-
jaid. Kindlasti aitas sellele kaasa lisaks heale korraldusele 
ja suurele auhinnalauale ka nõudlik ja väga huvitav talvine 
võistlusrada.

Otepää Rahvasprint korraldajad tänavad toetajaid, kes 
andsid hindamatu panuse Otepää rahvasprindi etapi kor-
raldamiseks: Eco Oil OÜ, Alko 1000, ööklubi Comeback, 
Makserv OÜ, Otepää Winterplace, Ugandi Resto, Coca 
Cola, KML Auto, Red Bull, Aasta Auto ja Gustav kondiit-
rid. Suure panuse andsid ürituse toimumiseks Otepää vald ja 
Otepää Rahvasprint nimisponsor Villa Müllerbeck.

S.M.a. racing MtÜ
Foto: erakogu

Otepää rahvasprindil oli stardis 
87 autosportlast Eestist ja Lätist
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MTÜ Karukäpp 
järgmised kokkusaamised 

14. ja 28. veebruaril 2017 kell 18
vallamaja III korrusel.

Info tel.515 3248

26. jaanuaril toimus Otepää Kultuurikesku-
ses raamatu „Eesti areng otepäälase pilgu 
läbi” tutvustus. Raamatu autori Endel Susi 
sõnul on teos pühendatud Jakob Hurda 110. 
surma-aastapäeva tähistamiseks.

Jakob Hurt lasi Otepääl töötades korrasta-
da kogu kihelkonna koolivõrgu ning Otepää 
hariduselule on raamatus ka suurt tähele-
panu pööratud. Raamatust leiab materjali 
Otepää inimeste kohta, valla ja talude aren-
gu kohta, jne.

Raamatut on võimalik osta lähiajal Otepää 
Konsumist. 

MOnika OtrOkOva

Raamatututvustus tõi 
kokku üle 30 huvilise

Eesti noorte lauljate konkurss Solistica 2017 
toimus Kuressaare Gümnaasiumis.

Nooremate seas võitis Hans Markus Danilas 
(juhendaja Novella Hanson) Otepää gümnaa-
siumist.

Konkursil esinejaid hindas žürii, kes jälgis 
musikaalsust, interpretatsiooni, artistlikkust 
ja laulu sobivust esitajale.

6. veebruaril oli Arno Antoni sünnipäev. 60 on tähis, 
millest ei saa mööda vaadata. Midagi väga olulist 
on ju nende aastate jooksul maailmas ära tehtud ja 
seda on palju...

Kõik sai alguse kodust , kus Arno ema ja isa män-
gisid pilli Hellenurme puhkpilliorkestris. Pillimängi-
mise soov olla olnud nii suur, et Arno koos vennaga 
lihtsalt pidid ,salaja, pillimängu selgeks saama.

Arno ema rääkis, et ta tulnud töölt koju ja 
kuulnud ilusaid pillilugusid – selgunud siis, et poisid 
olid kapi otsast pillid kätte saanud ja ikka proovi-
nud kui kedagi kodus ei olnud. Vanemate imestus 

oli suur, ent seejärel oli võimalus tervel perel koos 
mängida Hellenurme orkestris. Arno esimeseks 
pilliks oli tenor. Muusikutee viis edasi H. Elleri nim. 
Tartu Muusikakooli trombooni õppima ja nii ikka 
edasi ja edasi...

ÕPETAJA – rahulik ja kannatlik ning innustav – oi 
kui palju pillilugusid plokkflöödilt, altsarvelt, metsa-
sarvelt, trompetilt, tromboonilt, tuubalt ja löökpil-
lidelt. Tublid ja väga tublid õpilased Otepää ja Vil-
jandi Muusikakoolis ning Rõngu Muusikastuudios. 
Arno on õpetaja, kes suudab oma pillimängu ja 
ettevõtmistega avardada õpilaste muusikalist maail-

mapilti, mis suunab noori õppima edasi muusikat ja 
tegelema pillimänguga kogu elu.

DIRIGENT – usk, et kõik on võimalik ja alati 
leidub parim muusikaline lahendus. Palju proove 
ja esinemisi Pühajärve Puhkpilliorkestri ja Rõngu 
Pasunakooriga.

PÜHAJÄRVE PUHKPILLIPÄEVADE KOR-
RALDAJA – puhkpillimängijate koosmusitseerimi-
ne parimate dirigentide käe all ja palju ilusaid kont-
serte . Uskumatu, aga sel suvel toimuvad Pühajärve 
XX Puhkpillipäevad.

VANAMUUSIK – Otepää Varajase Muusika 
ansambel ja Viljandi Linnakapell – sajanditaguste 
helide lummuses.

VASKPILLIANSAMBILD – Otepää tromboonik-
vartett, Viljandi Linnakapell Brass – pidulikud ja 
säravad vaskpillihelid.

ADVENDIKONTSERDID – muusikaline kingi-
tus Pühajärve Puhkpilliorkestrilt, Otepää Varajase 
Muusika ansamblilt ja üllatusesinejatelt.

See kõik on väga suur töö ja väärtus – professio- 
naalne pilliõpetus, kohaliku kultuurielu edenda-
mine, puhkpillimuusika traditsioonide kandmine 
ja hoidmine.

Ah jaa, veel üks huvitav fakt Arno elust – ta on 
kõva spordimees. Suusatamine – ta on osalenud 
10 korda Tartu Suusamaratonil ja isegi Vasaloppe-
til Rootsis, lisaks muidugi veel tuhanded kilomeet-
rit maanteerattal, sekka mõned uisumaratonid ja 
triatlonid.

Kes palju teeb, see palju jõuab! Suur, suur tänu 
Sulle, Arno!

Palju õnne teetähisel ja jõudu, tervist ning edu!

Otepää Muusikakooli pere

Palju õnne, Arno Anton!

Teisel veebruaril tähistas Võrukaela maja 
oma 26. sünnipäeva. Sünnipäevalapse jaoks 
olulisimad inimesed, lapsed, jagasid rüh-
maõpetajatele oma mõtteid, mis puudutavad 
nii lasteaia olevikku kui seda, mis ootab ees. 

Võrukael saab 26aastaseks, kas 
seda on vähe või palju?

Marion: Seda on väga palju, sest see on suur 
number. 
Maia: Lasteaed on hästi kaua siin elanud, 

me oleme siin hästi palju õppinud. 

miks sulle meeldib lasteaias olla?

Markus: Siin on palju poisse.
Ave: Lasteaias saab magada.
Ats: Siin on lahe Georg ja klotsid, millega 

saab ehitada. 
Meribel: Siin saab arvutada. 

mida sulle meeldib lasteaias kõige 
rohkem teha?

Maia: Minule meeldib õues käia, sest seal 
saab värsket õhku ja mängida.
Janne: Mulle meeldib lasteaias käia, kuna 

siin saab meisterdada ja magada nii, et keegi 
sind ei sega. 

mida sa sooviksid lasteaiale sün-
nipäevaks kinkida?

Renet: Rõõmu, igaühele üks sõber.
Meribel: Vahvaid lapsi, et siin oleks ikka 

tore, kaunistusi ja teleka. 
Markus: Diskolambi, siis saab lasteaias tant-

sida. 

kas sa tooksid suurena enda lap-
sed siia lasteaeda, miks?

Janne: Mina tooksin enda lapsed siia, et nad 
saaksid sama hariduse, mis minul on.
Indra: Jah, sest siis ta harjutaks siin õppimist 

ja kasvaks suureks.
 

missugused on sinu unistused, 
mis võiks lasteaias olla?

Meribel: Lasteaed võiks olla ära värvitud 
roosaks. Siin võiks suuri jäätiseid saada. 
Janne: Lasteaed võiks olla šokolaadist, 

piparkoogist katusega, millel on maasikak-
reem ja pohlad. Kirss võiks olla korstnaks. 
Ats: Hüppekaga basseini sooviks. 
Renet: Siin võiks olla kasse ja koeri, kellega 

saaks mängida.

Siiraste ja fantaasiarikaste laste mõned soovid 
on juba täitunud – vahvaid lapsi ja rõõmu 
kohtab Võrukaelas iga päev. Jääme põnevu-
sega ootama ülejäänud soovide täitumist!

Mõtteid aitas siduda Otepää lasteaia 
õppealajuhataja MErikE EnnOk

Palju õnne, Võrukael!

Otepää vallavanem Kalev Laul (paremal) õnnitles 
Arno Antonit sünnipäeva puhul. 

Naised vanuses 50 ja +, 
tulge liikuma! 

Naine on kui aeg, mida tagasi ei saa.
Naine on kui aeg, mis alati ruttab...

Eesti naised ei viitsi või ei leia alati aega enda 
jaoks. Tänavapildis märkad tihti lohakalt kül-
jelt küljele edasiveerevaid naisi. See aga viib-
ki liigeseprobleemideni. Käima peab sirgelt, 
pea püsti ja tempokalt! (Praeguse libedaga 
on siiski soovitav nn. pingviinikõnnak).

Tempos tantsimine võrdub ujumise või 
jalgrattasõiduga. Ka loob tantsimine hea 
emotsiooni ja aitab rasvasid põletada. Nii 
mõnelegi seljahädale aitab tants leevendust 
leida. Tants annab ka head energiat. Meie 
oma lihtsates tantsusammudes kasutame nii 
joogaelemente kui ka idamaatantsu liikumisi. 

Tulge koos meiega muusika saatel tunni-
kest veetma Pühajärve Spa hotelli peegel-
saalis (ujula uksest liftiga teisele korrusele) 
teisipäeviti kell 10.00–11.00. 

Esimene kohtumine saab olema 14. veeb-
ruaril ja esimesel kohtumisel ka kõik vajalik 
info. Pärast tundi võib veel minna ujulasse 
või sauna.

Otepää aedlinna Seltsing 

Hans Markus Danilas 
võitis noorte lauljate 
konkursi

Ühel sügisesel päeval tuli väike noormees Ander Alliksaar 
mõttele teha midagi head. Rääkides kodus vanematega jõuti 
otsusele külastada maakonna hooldekodusid ja viia nende 
eakateni, kes enam palju liikuda ei jaksa, killuke jõulurõõmu 
kandlekontserdi näol.

Ema otsis hooldekodude kontakte, helistas ja leppis kokku 
sobivaid aegu. Kõik kontserdid toimusid advendiajal.

Esimene ülesastumine oli Sangastes, kus lisaks Anderi 
väikekandlele kõlas ka kaks lugu flöödil Sten Breti esituses. 
Kontsert sai sooja vastuvõtu osaliseks ja kandlel esitatud Kae-
ra-Jaani ajal tuli põrandale tantsupaar. Edasised kontserdid 
toimusid Harglas, Tahevas, Valgas, Otepääl ja Karulas. Ander 
mängis kõikjal 9 kandlelugu, mis tõid nii mõnelegi kuulajale 
rõõmupisara silma. Meie eakad rõõmustasid südamest.

Oma muljed võtab Ander kokku nii: „Meie jaoks oli see 
ainulaadne kogemus. Mitte kuskil mujal ei saa sa näha nii 
sooja vastuvõttu. Inimesed olid väga tänulikud. Tihti nägime 
nendel pisaraid silmis, mis oli väga liigutav. Iga kord pärast 
kontserdi lõppu oli väga tore tunne, et tegime midagi head. 
Kõikide hooldekodude personal ja elanikud avaldasid soovi, 
et me tuleksime veel maikuul Emadepäeva ajal ja jõulude 
ajal. Võib olla saab see meie traditsiooniks!”

Tubli noormees kuulub ka Noorkotkaste ridadesse, tema 
ema on staažikas naiskodukaitsja ja isa kaitseliitlane.

Jõulurõõmu väärikatele
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24. mälumängu turniir Palupera valla karikale

Rasmus Toomsalu                     28. jaanuaril

Palupera Vallavolikogu istungil

24. jaanuaril 2017 otsustati:
n	 Võtta vastu Palupera valla 2017. aasta eelarve.
n	 Kehtestada isikliku abistaja teenuse osutamise kord.
n	 Võtta laenu kuni 300 000 eurot Palupera valla eelarvestra-

teegias kavandatud investeeringuprojektide teostamisega seotud 

omaosaluse kulude katteks.
n	 Keelduda Puka Vallavolikogu ettepanekust läbirääkimiste 

alustamiseks Rõngu Vallavolikogu ja Puka Vallavolikoguga ühise 

omavalitsuse moodustamise eesmärgil.

Palupera Vallavalitsuse istungil

24. jaanuaril 2017 otsustati:
n	 Väljastada OÜ-le Freestyle projekteerimistingimused elamu 

ja majandushoone  projekteerimiseks Räbi külas.
n	 Väljastada Corle OÜ-le projekteerimistingimused ELA111 

Elva-Kirepi-Hellenurme-Rõngu-Puka mikrotorusüsteemi ja fii-

beropiliste sidekaablite projekteerimiseks.
n	 Väljastada Väänikvere Agro OÜ-le ehitusluba kaarhalli 

ümberehitamiseks Hellenurme külas.
n	 Määrata Palupera külas asuva Atsi katastriüksuse sihtots-

tarbeks elamumaa.
n	 Omandada Palupera vallale OSAÜHINGULE PALUPE-

RA-AGRO kuuluv Heki katastriüksus suurusega 329 m² maksu-

musega 980 eurot.
n	 Tasuda Sihtasutusele Otepää Tervisekeskus hooldusteenus-

te eest A.I. kohamaksu maksmiseks pensionist puudujääv summa 

291,07 eurot kuus ajavahemikul 01.02.-30.04.2017.
n	 Keelduda T.A-le toimetulekutoetuse väljamaksmisest 2017.

aasta jaanuarikuul.
n	 Määrata ja maksta jaanuarikuul:

- toimetulekutoetust 6-le perele kogusummas 1279,07 eurot; 

- hooldajatoetust 12 isikule kogusummas 276,08 eurot;

- täiendavat sotsiaaltoetust 10 isikule kogusummas 214,72 eurot;

- sotsiaaltoetust kuuele majanduslikesse raskustesse sattunud 

isikule kogusummas 120 eurot;

- ühele perele kriisiolukorra toetust summas 30,70 eurot;

- ühele lapsele toetust prillide ostuks summas 33 eurot.

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 pühen-
datuna.

Palupera valla aasta tegu 2016

19. jaanuaril olid Hellenurme lasteaia lapsed 
juba hommikul elevil ja teatasid kõigile, et meie 
läheme täna matkama. Peagi kogunetigi lasteaia 
õuemaja terrassile, kus Otepää looduskeskuse 
keskkonnahariduse spetsialist Margit Turb, tut-
vustas lastele erinevate loomade nahku ja rääkis 
ulukite elust talvel. Igaüks sai oma käega katsuda 
kui pehme on jänese, rebase, kähriku ja nugise 
kasukas. Tähelepanelikut uuriti kopra saba ja 
jäsemeid. Imestust tekitas suur metsseanahk, 
mida lapsed esmalt hoopis karu omaks pidasid. 
Enne matka alustamist mindi koos Hellenurme 
mõisa parki ja matkajuht andis ülesande hoolega 
ringi vaadata. Oh seda rõõmu kui äkki märka-
sid lapsed ühe puu all oravat ja teise juures 
mäkra, kes imekombel end rahulikult kõigil 
lastel paitada lubasid. Loomulikult olid need 
üllatused looduskeskuse töötajate korraldatud. 
Loomakesed ära vaadatud asuti matkateele, et 

Hellenurme lasteaialaste talvematk „Jäljed lumel”

Kui sul on huvi ja soov ühineda meie vahva seltskon-
naga Hellenurme kultuurimajas,

siis tantsurühm Mathilde ootab sind neljapäeviti kell 
19:15 vanaaegseid seltskonnatantse tantsima 

ja rahvatantsurühm Helles ootab sind teisipäeviti või 
neljapäeviti 16:15. 

Meist loe: http://www.palupera.ee/content/blogca-
tegory/44/221/. 

Info. 5058195, Anne

Hea tantsuhuviline!

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!

otsida loomade tegutsemise jälgi metsast. Üsna 
lasteaia lähedalt avastati kopra toimetamise tun-

nused – teravaks näritud puutü-
ved. Iga uue ja tundmatu jälje 
korral võeti appi „Jäljeaabits” ja 
määrati Margiti abiga kindlaks 
nende omanik. Matka käigus 
õnnestus lastel ära näha metskitse, 
jänese, rebase, hiire ja metsnugise 
liikumisjäljed lumel. Vahelduseks 
tehti lõbusaid liikumismänge, mis 
aitasid läbi oma kogemuse kinnis-
tada teadmisi loomadest. Matka 
lõpetuseks küpsetati ise lõkkel 
viinereid, pisteti põske puuvil-
jaampse ja joodi sooja teed. Suur 
tänu Margitile õpetliku ja põneva 
matka eest.

Maarika vähi
hellenurme lasteaia direktor 

Reedel, 27. jaanuaril oli Nõuni kultuurimajja 
kogunenud hulk mälumänguhuvilisi. Peeti tra-
ditsioonilise mälumänguturniiri Palupera valla 
karikale 1. etapp. Seekord siis juba 24. korda 
selle nime all. Ühtlasi on Palupera turniir ka 
meeskondlik Valgamaa MV mälumängus.

Reede õhtuks oli kohale tulnud 12 võistkon-
da Valga-, Tartu- ja Põlvamaalt. Rõõmu tegi 
uue, Pikasilla võistkonna lisandumine. Küsi-
mused olid ettevalmistanud ja mängu viisid 
läbi Liis Lõhmus, Dagmar Uibo, Tõnu Talve, 
Artur Lõhmus ja Valdis Meos. Õdusat külalis-
lahkust pakkus Nõuni kultuurimaja perenaine 
Marika Viks.

Võistlus ise kujunes tasavägiseks, tuli tunda 
nii kuulsaid eestlasi, haruldasi taimi kui ka rah-
variideid. Lõpuks siiski suutis oma paremuse 

maksma panna Otepää valla võistkond koossei-
sus Meelis Lill, Mairold Kõrvel, Kaido Mägi ja 
Urmas Kuldmaa. Teiseks jäi Räpina Kuke Talu. 
Tasavägises heitluses tuli kolmandaks Valga võis-
tkond Puka ees. Järgnesid Tartu valla ja Sangaste 
mõttesportlased.

Järgmine, teine etapp toimub Nõuni Kultuuri-
majas 10. märtsil kell 19.00. Kuid siis on juba uus 
mäng ja uued küsimused.

Üks küsimus mängust

Aeg on edasi läinud ja mõne vanarahvatarkuse-
ga ei oska praegu midagi peale hakata. Ammus-
tel aegadel on Eestis kasutusel olnud valem: 1 
veis = 1,5 hobust = 2 mullikat = 5 vasikat = 10 
lammast.

10 märtsil algusega kell 19.00 

toimub Nõuni kultuurimajas 

24. mälumänguturniir Palupera 
valla karikale

teine etapp.

Mida selle valemiga arvutati?

Vastus:   
kaLEv LÕhMUS

Sõnnikukogust

AMETLIK INFO
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toimuvad 16. veebruaril Puka vallas.
Osa võtavad kõikide Võrtsjärve-äärsete valdade (Põdrala, Puka, 

Rõngu, Rannu, Tarvastu, Kolga-Jaani, Viljandi) võistkonnad.

Registreerimine      9.30 – 9.55 Puka vallamaja
Avamine     10.00  Puka Keskkooli ees

1.Suusatamine   10.30  Puka Staadion
2.Teatesuusatamine  11.30  Puka Staadion
3.Saalihoki   10.30  Puka Keskkooli võimla
4.Kelgutamise kahevõistlus  10.30  Puka Keskkooli juures
5.Maalimine   10.30  Puka Kunstikool
6.Kabe    10.30  Puka Keskkooli õppeklass
7.Laskmine   11.00  Puka Keskkooli lasketiir
8.Mälumäng    12.30  Puka Rahvamaja
9.Orienteerumine   12.00  Puka Keskkooli parklas

XI Võrtsjärve talimängud lastele

Puka Vallavalitsuses

n	 Määrati reaalkoormatis seoses korteriomandi seadmisega ühele  

isikule.
n	 Otsustati maksta ühele taotlejale sünnitoetust.
n	 Kinnitati hanke „Lumetõrjetööd 2017. aasta talveperioodil Puka 

valla kohalikel teedel“ tulemused. Tööde teostajateks osutusid: Aakre 

piirkonnas Greengreid OÜ, Arula piirkonna Puka valla teedel ja Kuigatsi  

piirkonnas JK Moto OÜ, Soontaga ja Orumäe piirkonnas OÜ Neiveland.   
n	 Nõustuti maaüksusete, millele ei ole taotlusi tagastamiseks, 

ostueesõigusega erastamiseks ega kasutusvalduseks, riigi omandisse 

jätmisega (Maa-ameti geoportaalis kaardil on maa-alad viirutatud):

- Aakre külas maaüksus piiriettepanekuga AT0804290549, ca 0,68 ha

- Aakre külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0803140857, ca 0,90 ha

- Kibena külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804030096, ca 1,79 ha

- Kolli külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804290804, ca 0,77 ha 

- Kolli külas maaüksus piiriettepanekuga AT0803200325, ca 0,82 ha

- Kähri külas maaüksus, piiriettepanekuga  AT0804100155, ca 2,70 ha

- Meegaste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804280787, ca 0,55 ha

- Meegaste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804280781, ca 1,00 ha

- Palamuste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0803210006, ca 0,75 ha

- Palamuste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT1701160017, ca 2,10 ha

- Plika külas maaüksus, piiriettepanekuga AT1701160014, ca 0,21 ha

- Prange külas  maaüksus, piiriettepanekuga AT0804300584, ca 0,67 ha

- Puka alevikus maaüksus, piiriettepanekuga AT0804280892, ca 5,53 ha

- Puka alevikus maaüksus, piiriettepanekuga AT1701160026, ca 1,86 ha

- Pühaste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0803180644, ca 0,27 ha

- Pühaste külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0803150039, ca 2,67 ha

- Soontaga külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804300486, ca 2,92 ha

- Vaardi külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804300583, ca 1,81 ha

- Vaardi külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804290003, ca 0,59 ha

- Vaardi külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804290006, ca 1,66 ha

- Vaardi külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804020105, ca 3,95 ha

- Vaardi külas maaüksus, piiriettepanekuga AT0804290005, ca 0,79 ha.

AMETLIK INFO

Just niisugust nime 
kandis Viljandi Kut-
seõppekeskuse poolt 
oma kooli õppimis-
võimaluste tutvusta-
miseks korraldatud 
avatud uste nädal 
(30. jaanuarist 3. 
veebruarini).

1. veebruaril 
võtsid ka meie kooli 
8.-12. klasside 31 
õpilast osa nendest 
päevadest. Korral-
dajate poolt oli orga-
niseeritud ka meie 
transport. Saime 
võimaluse tutvuda 
kooliga ning võtta 
osa erinevatest töötubadest.

Meid võttis vastu kooli direktor. Ta pidas 
väga toreda kõne ja soovis meile edu. Sellel 
päeval oli kohale tulnud 130 õpilast eri-
nevatest koolidest. Edasi valisime endale 
rühma. Kokku oli erinevate töötubadega 
rühmi 10 ning igas rühmas pidi olema 13 
õpilast. Kuna osa rühmi said väga kiiresti 
täis, siis pidi mõni õpilane valima endale 
uue rühma. Osalejaid see aga ei heiduta-
nud. Lisaks huvitavates töötubades osale-
misele, tehti meile kooli tutvustav ringkäik.

Minule ja minu sõbrannadele meeldis 
kõige rohkem minipitsade tegemine. Loo-

mulikult võis igaüks omavalmis-
tatud pitsa ära süüa. Küsisin ka 
teistelt õpilastelt, et mis neile 
kõige enam meeldis. Vastusteks 
sain, et DELUX firma külastus, 
keevitamine, kipsornamentika, 

rehvivahetus ning minipitsade valmistamine.
Kui olime töötubades ära käinud, saime süüa 

ka koolilõunat. Peale söömist pidime kogunema 
tagasi kohta, kust olime päeva alustanud. Seal 
toimus kõige aktiivsemate õpilaste tunnustamine. 
Igast grupist valiti välja kaks kõige aktiivsemat, kes 
said Viljandi Kutseõppekeskuse pluusi või mütsi. 
Meie koolist said tunnustatud Cärolan Tiirmaa, 
Kristiina Tamm, Marge Anette Koort, Annabel 
Teder, Kaidi Puiestee, Rihard Oolo ja Mihkel 
Tamm.

Üritus oli väga tore ja huvitav ning me saime 
sealt ka palju uusi teadmisi. Kindlasti arvan, et 
kui tulevikus selliseid üritusi toimub, siis võiksime 
nendest osa võtta.

BrigittE MariE tEnSing
Puka keskkooli 9. klassi õpilane

Lenda, lenda Jüri!

SÜNNID

Villu Kase                                              28. detsembril

Alates 27. detsembrist 2016. a on Puka vallas 
avahooldustöötajana tööl Evelin Petter. Evelin 
on 31-aastane, kahe lapse ema, viimased 20 
aastat elanud Puka vallas. 

Tema ülesanne avahooldustöötajana on 
abistada kliente kodu ja igapäevaeluga se-
otud vajalike toimingute sooritamisel ja as-
jaajamisel arvestades abivajajate vanust, 
tervislikku seisundit ja igaühe individuaalset 
abivajadust. 

Evelin abistab kodustes igapäevatoimetus-
tes, näiteks küttepuude ja vee tuppa toomi-
sel, käib klientide eest poes ja apteegis, on 
saatjaks arsti juures käimisel, aitab maksude 
maksmisel, dokumentide vormistamisel jne. 
Kliente on senini olnud 14, vanim abistatav 
on 91-aastane, noorim 49-aastane. 

Eveliniga saab ühendust telefonil 766 9414 
või elektroonselt Evelin.Petter@puka.ee. 

Puka vallas on tööl 
avahooldustöötaja

15.02 kell 16:00 
kalanduse infotund
     
Puka noortekas

   
15.02 kell 18:00
kalanduse infotund 

Aakre rahvamajas

Kõik infotundides osalejad saa-
vad 18.02. või 19.02. (oleneb 
ilmast) jääpüügile minna 
Pühajärvele või Koorastesse.

Aakre rahvamajas 

10. veebruaril kell 16.00 

kasutatud riiete müük.
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H ead vallaelanikud! Kaks aastat taga-
si otsustati ühendada kooli ja lasteaia 
juhtimine. Praeguseks on see teostatud 

ja vaatamata kartustele asjad laabuvad. Volikogu 
otsusele lisati siis aga ka klausel, et kui päevakor-
da kerkib võimalus ühendada kool ja lasteaed 
ka füüsiliselt (ehk siis kolida ühte majja kokku), 
küsitakse lastevanematelt enne lõpliku otsuse te-
gemist nende arvamust. 

Kuna läheneb valdade ühinemine ja oma 
otsused on vaja ära teha, siis vallavalitsus ka 
vastava küsitluse korraldas. Allpool toodud 
küsimus esitati praegu lasteaias käivate laste 
vanematele. Tulemused olid sellised:
 

küsimus: kas olete nõus Sangastes 
asuva lasteaia üleviimisega keeni 
koolimaja ruumidesse? (26 vastanut)

JAH  16 (61,5 % vastanutest)
EI  10 (38,5% vastanutest)

Lisaks küsitleti telefonitsi veel ka kõiki neid 
lastega peresid, kellede laps või lapsed on saamas 
lähiaastatel lasteaiaealiseks. Saadi 16 vastust, 
millest ,,ei“ vastas 2 vastanut ja ,,jah“ 14 vastanut.

Selle küsitluse põhjal on valdav enamus 
(71,4%) nõus sellega, et kool ja lasteaed asuksid 
ühtedes ruumides asukohaga Keeni  Põhikoolis.

Lisaks paluti ka oma ja või ei vastuseid kom-
menteerida/põhjendada ja vastused/arvamused 
olid sellised:

Palun põhjendage oma valikut 
  (26 vastust) 

n	 Meie laps juba käib Keenis (eelkoolis) ja see 
ei ole üldse mingeid raskusi või probleeme tekita-
nud.
n	 Kodule lähemal, lapsel võimalusi õppetööks 
rohkem!
n	 Esiteks tahan öelda, et miks Te kirjutate, 
et meie arvamus on oluline, kui sisuliselt on ju 
kõik juba otsustatud? Kirjutate, et pole võima-
lik kahte hoonesse panustada - siinkohal pean 
ära märkima, et väiksemas rühmas on lausa 
need samad voodid, mis olid üle kahekümne 
aasta tagasi! Kas tõesti on aastakümnete jooksul 
jagunud raha ainult ühele rühmale uute voodite 
soetamiseks? Kolmandaks ei meeldi idee sellest, 
et enamus lapsed veedavad 14-15 aastat ühes 
hoones. Kuhu jääb laste rõõm, et ohhoo! Nüüd 
ollakse suur laps ja hakatakse koolis käima - kooli 
majas. Laps tuleb tihti lasteaeda 1,5aastaselt ja 
siis jääbki sinna samasse 9. klassi lõpuni? Las-
teaed peab ikkagi olema lasteaed ja kool kool. 
Kuidas lahendatakse vaikus lõunaune ajal?
n	 Niikuinii oli ju selline plaan ette teada.
n	 Tere, kui eelarves oli ette nähtud mõlema 
ehitise renoveerimine, siis kas see, mis lasteaial 
kolimisega rahaliselt tegemata jääb, saab kooli-
majas selle võrra rohkem tehtud? Kui jah, siis ei 
näe probleemi.
n	 Elame Sangaste alevikus, transpordi võima-
lused oleksid väga keerulised. 
n	 Kui juba ühendasutus, siis oleks hea ka kui 
see asuks ühes majas. Muret teeb vaid, kas ruumi 
on piisavalt ja lasteaiarühmade lõunauinakut 
kool ei sega.
n	 Hetkel liigub küll Sangaste alevik sinna 
suunda, et muutuda penskarite paradiisiks. 
Hetkel on vaid lasteaed see, mis hoiab seda kohta 
nn.elus. 
n	 Mugavam ja rohkem võimalusi.
n	 Sangastesse võiks ka ikka midagi jääda.
n	 Kodule lähemal, last mugavam lasteaeda 
viia. Lastel rohkem võimalusi huvitegevuseks. 
n	 Lasteaiast kooli minek lihtsam, ei ole kesk-
konna vahetust, tuttavad inimesed.
n	 Minu vanem poeg õpib keeni koolis. Kuna 
elan täpselt Keeni ja Sangaste vahel, siis on hetkel 
sõitmist mõlemale poole. Väga hea meelega 
sõidaks siis ainult Keeni poole lastele järgi,
n	 Leian, et ühisasutusena on mõistlik lahen-

Kool ja lasteaed

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

Sangaste Vallavolikogus

2.02.2017
n	 Võeti AS-ilt SEB Pank kuni 32 000 euro suuruse lae-

nulimiidiga arvelduslaen.
n	 Võeti vastu 2017. aasta vallaeelarve.
n	 Määrati Sangaste valla 2016. aasta majandusaasta 

aruande auditeerijaks OÜ Loodi Finantsid.
n	 Otsustati maksta ajavahemikul 1. jaanuar – 31. det-

sember 2017. a volikogu esimehele Rando Undrusele isik-

liku sõiduauto ametisõitudeks kasutamise kulude hüvitist 

sõiduauto kasutamise kohta peetava arvestuse alusel arves-

tusega 0,30 eurot/km, kuid mitte rohkem kui 64 eurot kuus.

Sangaste Vallavalitsuses

n	 Väljastati projekteerimistingimused MTÜ-le Sangas-

te Vabatahtlik Tuletõrjeühing Sangaste alevikus Valga mnt 

9 asuval kinnistul päästedepoo hoone ja tehnovarustuse 

ehitusprojekti koostamiseks.
n	 Määrati õpilase novembrikuu sõidukulu hüvitami-

seks õpilaste sõidusoodustused seitsmeteistkümnele isikule 

kogusummas 392,51 eurot.
n	 Määrati õpilase detsembrikuu sõidukulu hüvitami-

seks õpilaste sõidusoodustused seitsmeteistkümnele isikule 

kogusummas 301,21 eurot.
n	 Määrati jaanuarikuu vajaduspõhine peretoetus ühek-

sale isikule kogusummas 810 eurot.
n	 Määrati jaanuarikuu toimetulekutoetus kahekümne 

kahele isikule kogusummas 4472,29 eurot ja täiendav sot-

siaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega toime-

tulekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot. Rahuldamata 

jäeti ühe isiku avaldus.
n	 Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kahele isikule 

kogusummas 95 eurot.
n	 Lõpetati ühele isikule puudega inimese täiendava 

toetuse maksmine.
n	 Väljastati kahele isikule puudega inimese sõiduki 

parkimiskaart.

AMETLIK INFO

dus tuua lasteaed kooli juurde nii raha otstarbe-
ka kasutamise suhtes kui ka lastele harjumiseks 
kooli keskkonnaga.Minu laps hakkab kasutama 
koolibussi teenust ja kuna suur vend käib veel 
koolis, siis oleks hea võimalus koos seda teed käia 
ja harjuda vajadusel ise hakkama saada. Kind-
lasti peaks tegema lastevanematele infokoosole-
ku, kus räägitakse peensusteni lahti, kus lapsed 
magavad, kus paiknevad tualetid, riideruum jne. 
Vanemad vajavad seda kindlustunnet, et nende 
võsuke läheb ilusasse ja mugavasse keskkonda. 
Praegu on kindlasti mureks koolikell, mis võib 
lapsi äratada magamise ajal ja koolilaste juur-
depääs lasteaia plokile ning liigne lärm. Need on 
asjad, mis on jäänud kõrva jutuajamistest teiste 
vanematega. Kui vanematele jääb palju arusaa-
matuid mõtteid, siis võib sellest tekkida paanika 
ja tühjad jutud, mis oli selgelt näha kahe asutuse 
liitmise juures aasta-kaks tagasi. Omaltpoolt 
soovin edukat üleviimist ja ärge häbenege paluda 
vanemate abi uute ruumide loomisel!
n	 Iseenesest hea plaan ja isegi toetaks... 
loodan, et muudatus ei puuduta meie pere pesa-
muna, st. ei teostu enne, kui meie laps Sangastes 
lasteaias käib. Kuna kahjuks antud muudatus 
tooks kaasa meie perele olulised muudatused 
igapäevases elukorralduses. Elame Lossikülas, 
töötan ise Valga linnas, vanem laps õpib Valga 
Gümnaasiumis, mehe töökoht oleneb tööobjekti 
asukohast - töö- ja koolipäev algab kell 8.00. Kui 
viime lapse Sangastesse lasteaeda, siis jõuame 
enam-vähem kella 8.00 tööle ja kooli. Kahjuks 
aga see muudatus tooks endaga kaasa selle, et 
lasteaed jääks meist veelgi kaugemale, mille taga-
järjel me kahjuks ei jõuaks enam kuidagi kella 
8.00 töö- ja koolikohustust täitma. 
n	 Aga see on niikuinii otsustatud.
n	 Kui ühine õppeasutus, siis õigem ta on 
kui asub samas hoones. Meie lasteaialaps seda 
teenust siiski kasutada ei saa, sest alustab sügisest 
ettevalmistusrühmas oma kooliteed.
n	 Pole korraliku projekti näinud selle kohta.
n	 Igapäevane transport on odavam ja laps 
harjub koolimajaga.
n	 Sooviks ennem avalikku arutelu sellel 
teemal ja paljudele küsimustele vastuseid. 
n	 Tuleviku mõttes kindlam koht.
n	 Siis saavad lapsed harjuda kooliga ja ei ole 
nii võõras kooli minna ja on kõik lapsed ühes asu-
tuses. 
n	 Lapse viimine/toomine lasteaeda/lasteaiast 
muutuks väga keeruliseks.
n	 Lapsel on lihtne edasi minna kooli ja saab ka 
enne kooli eluga tutvuda ja harjuda sellega.
Esiteks, kui mõnel on peres rohkem kui üks laps, 
siis mugav ja parem, kui nad tegelikult ühe kohas 
on. Kindlasti oleks samuti söök parem kui hetkel, 
sest koolimajas on tunduvalt parem söök kui las-
teaiale pakutav. Meie pere on selle poolt, et kõik 
ühes kohas.
n	 Avatud suuremad võimalused lastele ― 
nagu näiteks kohanemine võimaliku kooliga, 
paremad toidud, teiste ruumide kasutamine 
(muusikaklass, võimla) jt võimalused. 
n	 Esmalt ikka sooviks korraliku arutelu, et 
otsust teha.

T aolise elukorraldusliku otsuse puhul on 
alati pooldajaid ja vastaseid. Põhjused sel-
leks on tavaliselt pragmaatilised ja inim-

likult mõlemiti arusaadavad. On ju alati ükskõik 
milline otsus ühte- dele mugavam ja teistele jälle 
ebamugavam juba ainuüksi elukohast lähtuvalt. 
Valla elu korraldamisel peab aga paraku mingi la-
henduse valima ja alati ei õnnestu tulevikku suuna-
tud otsust teha nii, et absoluutselt kõik oleks rahul. 
Samuti ei saa otsust tehes mõelda vaid tänasele 
päevale, vaid juba homsele olukorrale. 

Põhjendan, miks vald sellist otsust üldse 
kaaluma peab.

Esiteks: laste arv vallas on oluliselt vähenenud 
võrreldes lasteaia ja kooli ehitamise ajaga. Paraku 
majad ise ,,kahanema“ ei kipu. Kütte-, remondi- 
ja hoolduskulud on majal samad nii 200 õpilase 
puhul kui ka 20 puhul. Ehk siis õpilase kohta kulu 

Sangaste Vallavalitsus kuulutab välja kirjaliku 
avaliku enampakkumise vallavara müügiks:

Keeni külas Keeni tee 12 asuv kinnistu (kin-
nistu registriosa nr 4973550, katastritunnus 
72401:001:0134, pindala 11 470 m², maakasutuse 
sihtotstarve 100% tootmismaa). Pakkumise alghind 
2000 eurot, osavõtumaks 20 eurot ning tagatisraha 
200 eurot.

Pakkumine peab olema laekunud Sangaste Val-
lavalitsusele (asukoht Valga mnt 7, Sangaste alevik, 
Sangaste vald, 67013) hiljemalt 28. veebruariks 
2017. a kell 10:00 kinnises ümbrikus märgusõnaga 
“Keeni tee 12 kinnistu”. Pakkumises peavad sisal-
duma andmed pakkuja kohta, pakkuja nõusolek 
enampakkumises osalemiseks enampakkumiseks 
esitatud tingimustel, tõendid enampakkumises osa-
lemiseks ettenähtud osavõtumaksu ja tagatisraha 
tasumise kohta ning pakutav ostusumma.

Osavõtumaks ja tagatisraha tasuda Sangaste Val-
lavalitsuse arveldusarvele EE421010202000578003 
SEB Pangas. Makse selgitusse märkida “Keeni tee 
12 kinnistu osavõtumaks ja tagatisraha”.

Pakkumised avatakse Sangaste Vallavalitsuses 
28. veebruaril 2017. a kell 10:15.

Pakkumismenetluses mitte edukaks tunnistatud 
pakkumiste esitajatele tagastatakse tagatisraha hil-
jemalt viie tööpäeva jooksul pärast enampakkumise 
tulemuse kinnitamist või kinnitamata jätmist. Osa-
võtumaks tagastamisele ei kuulu.

Ostuhind tasutakse hiljemalt notariaalse müü-
gilepingu sõlmimisel. Notaritasu ja riigilõivu tasub 
ostja.

Lisainfo: e-post kajar@sangastevv.ee, tel 5662 
7688.

Kirjalik enampakkumine 
kinnistu müügiks

kasvab vastavalt laste arvu vähenemisele. On ots-
tarbekas koondada lastele hariduse andmine või-
malusel ühte hoonesse (ehitatud 180 õpilase vaja-
dusi silmas pidades).

Teiseks: Ühes majas on võimalik kasutada juba 
olemasolevaid ja ehitatavaid mänguväljakuid, 
spordisaali jne. nii väiksematel kui ka suurema-
tel. Lisaks õppevahendid, õpetajate ristkasutus 
jms. See oleks kindlasti oluline õppekvaliteedi 
tõusu jaoks.

Kolmandaks: saame kooli söökla baasil toitlus-
tada ise omi lapsi kvaliteetse maitsva einega hom-
mikust õhtuni. Taoline köögi efektiivsuse suure-
nemine hoiaks ka toidu hinda paremini vaos, kui 
sissetellitaval teenusel.

Neljandaks: paljudel käivad lapsed samal ajal 
nii koolis, kui ka lasteaias. Nii on neil peredel omi 
asju hulga mugavam korraldada ja ühes kohas 
ajada.

Viiendaks: oluline on ka see, et lasteaed ja 
kool peavad asuma hoones, mis on korralikult ja 
nõuetekohaselt remonditud ja varustatud. Vallal 
praegust ja prognoositavat laste arvu vaadates 
praeguses olukorras kahe hoone nõuetekohaselt 
remontimiseks vahendeid ei jätku. Korda saaks 
teha ühe. Sangaste lasteaia hoone on paraku küll 
oluliselt halvemas ehituslikus olukorras (vajumi-
ne, praod, katusekonstruktsioonid), kui Keeni 
PK hoone. Tuleb teha üks valikutest nüüd või 
jätta see ostus määramatult uue valla otsustada.

Olen inimlikult igati solidaarne ja mõistev ka 
nende arvamuse suhtes, kellele taoline lahendus 
on ebamugav või kutsub esile kartusi. Ideaalset 
lahendit, mis absoluutselt kõigile sobib, paraku 
pole. Kindlasti proovime igat probleemi perso-
naalselt ja paindlikult lahendada, kui see tekib või 
ilmneb. Samas usun ja loodan ka, et nii mõnedki 
eelarvamused ja kartused osutuvad õnneks alu-
setuteks.

Varsti valmib hoone remondi tehniline projekt 
ning siis kutsume kõiki asjast huvitatud lapse-
vanemaid kooli kohapeale kaema, kuidas asjad 
võiks olla ja kaasa rääkima oma arvamuste ja 
mõtetega. Anname sellest eraldi vanematele 
teada.

Küsitluse kommentaarides on arvamusi sealt 
siiani. Kindlasti ei ole lõppotsus aga ette tehtud, 
sest seda veel  ju ei olegi. Plaan ise aga on ju ka 
olnud avalik ja teada pikka aega, aga mingitki 
otsust selles osas pole siiani tehtud. Lasteaia tee-
mades on otseselt puudutatud ikkagi lasteaias 
käivad ja sinna minevad lapsed ja nende pered. 
Neile oligi see küsitlus suunatud ja  eelkõige 
nende arvamuse järgi saab ja peabki talitama.

Sangaste alevit ei tohiks samuti mingi väljasu-
remise oht ähvardada, sest siia on plaanitud nii 
kaunist kunsti, ehitisi ja äkki ühel hetkel ka veel 
elukortereid jms. Eks asula  elujõu üks näitaja on 
ka siia lisandunud uued pered ja korterite defit-
siit. 

Austatud vallaelanikud! Selline oli meie küsit-
lus ja taolised olid tulemused! Kas, kunas ja 
kuidas asjad tegelikult toimuma hakkavad, selgub 
pisut hiljem. Igal juhul korraldame asjad nii, et 
huvilistel ja murelistel oleks võimalik plaanidega 
täpsemalt tutvuda ja oma sõna veel sekka öelda. 
Võimalikud koosolekuajad anname eraldi teada 
lastevanematele.

Edu ja edenemist meile kõigile!

kaidO taMBErg, vallavanem

Nooruse 3-6, Sangastes
HELVE PEREJUUKSUR

PUDI-PADI TUBA
LÕIKELILLED

E.T.N.R 9.00-15.00, K. 13.00-18.00
Tel. nr 52 90 868

SÜNNID

Mairi vaher       2. jaanuaril
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Tähelepanu kokad ja gurmaanid!
Kutsume teid kaasa lööma projektis „Otepää Maitsed Valgamaal“, 
mis toimub 13.- 26. märts 2017. 

Ootame registreeruma kõiki Otepää ja selle lähiümbruse toidukohti, mis on 
tavapäraselt avatud vähemalt 5 päeva nädalas. Tegemist on Otepääle omaselt 
„sportliku“ üritusega – maitseelamuste maratoniga, mille tarbeks töötatakse 
välja erimenüü sõbraliku komplektihinna eest. Külastajad saavad hinnata 
toidukohtade pingutusi, selgitades välja külastajate lemmiku.

Osavõtuks registreerimine kestab 19. veebruarini 2017. 

Projekti „Otepää Maitsed Valgamaal“ toetab Otepää vald ja EAFRD, MAK 
2014-2020 Leader meede ja Valgamaa Partnerluskogu.

Küsi lisa: tel. 55604884, Mailis@gmp.ee 

Lahing talvepealinnas!

Veebruar toob sel aastal Otepääle palju melu ja põnevaid tegevusi. 
Juba 25. veebruaril toimub Otepää lipuväljakul Otepää Lumelahing!

Noored on tulnud välja suurepärase ideega luua Otepää elanikele üks meeldejääv 
päev, mis on mõeldud igas vanuses linnakodanikele. Kohale tulevad 

slacklineil trikitajad, JJ-Street tantsukool, Otepää Winterplace, 
MyFitness ning pannkoogi- ja vahvlimeistrid!

Päeva kõige põnevam osa on loomulikult tuline lumelahing, milleks pole 
tarvis midagi muud, kui moodustada 7-liikmeline meeskond ja tulla kohale 

kell 12.00. Võitjatele on varuks põnevad auhinnad!
Terve päev on sisustatud aktiivsete tegevustega, haara sõbrad ja pere 
kaasa ning veeda üks naerust pakatav laupäev oma lähedaste seltsis!

Palveränduri 
kasutatud kaupade pood 

Otepääl Pärna 15 
(keldrikorrusel)

teatab:
9.-11.02. kõik kaubad 

(v.a. mööbel) 10 senti; 
16.-18.02. tasuta (v.a. mööbel).

23.-25.02. vaheaeg ja 
uuesti avatud 02.03. 

Tähelepanu: 
alates märtsikuust

uued kellaajad: 
N-R 12-16; L 10-13.
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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.

7.-12. märtsini toimub Otepääl Tehvandi Spordikeskuses laskesuusatamise 
Ibu karikasarja kaheksas ja ühtlasi ka hooaja viimane etapp.

Talvepealinn korraldab märtsi keskel selle talve üht suuremat rahvusvahelist spordiüritust – IBU kari-
kasarja hooaja lõppvõistlust. IBU karikasari on laskesuusatamise MK kõrval tugevuselt teine võistlus-
sari. Keskmiselt on sarja võistlustel stardis 200 laskesuusatajat, kuid Eesti Laskesuusatamise Föde-
ratsiooni president Aivar Nigol loodab, et Otepääle tuleb veelgi enam sportlasi. “Kuna tegemist on 
hooaja lõppvõistlusega, kus jagatakse hooaja auhinnad parimatele, siis usume, et kõik sarja tugeva-
mad sportlased on kohal,” lausus Nigol, kelle sõnul on Tehvandile oodata sportlasi vähemalt 30 riigist. 
“Kindlasti on stardis ka meie parimad IBU karikasarjas osalevad sportlased ja juuniorid,” sõnab Nigol 
ja kutsub kõiki spordisõpru märtsis Otepääle omadele kaasa elama.

IBU karikasarja korraldamine on Eestile ideaalne võimalus esitleda Tehvandi Spordikeskust kui 
võistluskohta, tutvustada treeningtingimusi ning seeläbi panustada aktiivselt laskesuusatamise aren-
gusse. Viimase kümne aasta jooksul on Otepääl korraldatud hulgaliselt rahvusvahelisi võistlusi ning 
alaliidu presidendi arvates on Rahvusvahelise Laskesuusatamise Liidu ehk IBU usaldus tõestuseks, et 
me suudame korraldata kõrgel tasemel võistlusi. 

“Viimase kümneaastase perioodi sisse jäävad kahed suvised maailmameistrivõistlused, kahed 
talvised Euroopa meistrivõistlused ning mitmed muud rahvusvahelised üritused,” loetles Nigol toi-
munud võistlusi. “Oleme eesmärgiks seadnud, et püüame pidevalt rahvusvahelisi võistlusi Eestisse 
tuua,” lisab ta.

“Alates 2014. aastast omab Tehvandi Spordikeskus A-litsentsi, mis võimaldab korraldada kõiki rah-
vusvahelisi võistlusi,” on Nigol lootusrikas, et IBU karikasarja eduka korraldamise järel on Otepää 
küps ka MK-etapiks. “Enne veel kui saame võõrustada laskesuusatamise maailmakarika etappi, tuleb 
IBUle ennast tõestada noorte ja juunioride MMi, Euroopa meistrivõistluste ja IBU karikaetapi kor-
raldajana,” selgitab Nigol, miks IBU karikasarja korraldamine on Eesti jaoks olulise tähtsusega.

Võistlust toetavad Euroopa Liidu Regionaalarengufond ja EAS.

grEEtE kEMPEL
iBU Cup Otepää 2017 kommunikatsioonijuht

Otepää võõrustab IBU karikasarja 
hooaja viimast etappi

Looduse ja loovuse töötuba
Kolmapäeval, 15. veebruaril kell 18 

on huvilised oodatud Otepää looduskeskusesse (Kolga tee 28, Otepää),
kus seekord valmistame Eve Mahhovi juhendamisel 
paberijääkidest ja vanapaberist väikesi raamatuid. 

Töötuba korraldab Keskkonnaamet, toetavad Krepi talu ja Otepää kultuurikeskus. 
Kaasa võtta 1 euro vahendite jaoks. 

Registreerimine tel 518 6747, margit.turb@keskkonnaamet.ee.
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Aeg ühiseid rõõme 
ja muresid ei mata,

aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Siiras kaastunne Angelale 
perega

KAIDO
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist

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

KAIDO ANMANN
08.04.1964 - 23.01.2017

Meie südamlik kaastunne emale, 
elukaaslasele ja tütrele 

kaotuse puhul.

Elsa, Elvi, Marju, Aivar, Milvi, 
Eldur

Südamlik kaastunne 
Tiina Anmannile kalli poja

KAIDO
kaotuse puhul.

Endine majanaaber Tiia lastega 
ja Thea

Südamlik kaastunne Angelale
elukaaslase

KAIDO

kaotuse puhul.

Pühajärve Spa & Puhkekeskus

Mälestame ja avaldame 
kaastunnet Katile ja Kalevile ema

AINO ASULA

surma puhul.

Endised töökaaslased kontorist

MARET ROGENBAUM
23.10.1950 - 22.01.2017

KAIDO ANMANN 
08.04.1964 - 23.01.2017

Jäi seisma ajakell,
tiksub vaid mälestus hell.

Meie siiras kaastunne Tiinale ja 
Angelale lastega kalli poja, 

elukaaslase ja isa 

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

Andres, Anneli, Maie

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 

Teostame elektritöid, 520 50 16. 

MURUNIIDUKITE, MOOTORSAA-
GIDE JA TRIMMERITE hooldus ja 
remont. Vajadusel transport. Tel. 
53 40 78 36

SÕIDUAUTODE JA HAAGISTE 
remondi- ja hooldustööd. 
Tel. 53 40 78 36

Ostan parima hinnaga ümmar-
guste või ovaalsete kividega me-
revaigust kaelakee. Aus kaup ja 
raha kohe kätte. Helista julgelt! 
Tel 58710351

Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 50 93453; 76 54300

Kuiv okaspuu, värske lehtpuu,
väikesed koormad, 5165251.

Võtame tööle raietöölise. Pea-
misteks töödeks võsalõikus, 
metsa hooldusraied, küttepuu-
de tegemine halumaisnaga. Töö 
asukoht. Valgamaa, Palupera vald 
Päidla küla. Heizung.oy@eesti.ee
Tel 511 3543

OSTAN 

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne), objek-
tiive ja muud fotoasjandust. 
Võite pakkuda ka vanu foto-
sid, 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

Ei astu jalg Sul enam armsaid radu,
ei ava käsi koduväravat.

Südamlik kaastunne omastele

KAIDO ANMANN
surma puhul.

Helle, Ivi, Urmas

KAIDO ANMANN
Naabrimees! 

Läksid hüvasti ütlemata 
või ei kuulnud...
Kui olnuks aega, 

saanuks öelda ja mõelda...

Nüüd mõttes veel Sinuga igaviku 
teel ja toetus lähedastele.

Naabrid KÜ Triinu

Mälestame head sõpra ja endist 
töökaaslast

KAIDO ANMANNI

Sügav kaastunne omastele.

Pizza Merano

ÜLDEHITUS – 
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

EhitusEST OÜ
506 7848 

Üks eluvärav igaveseks sulgus,
ees vaikus, rahu, uni pikk...

Head kolleegi

KAIDO ANMANNI

mälestab Otepää 
Vineeritehase IV vahetus

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb.

Siiras kaastunne Anule perega

AIVARI

kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist

     Aitame leida 
     kliente 

 
puhkemajadesse ja 
suvituskorteritesse. 

Paindlikud 
koostöövõimalused.

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

Südamlik kaastunne omastele

MARET ROGENBAUM

kaotuse puhul.

Pühajärve Spa & Puhkekeskus

Südamlik kaastunne Angelale 
elukaaslase

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

UPM Kymmene 3. vahetuse 
töökaaslased

Avaldame kaastunnet Tiinale 
ja lähedastele

KAIDO ANMANNI

kaotuse puhul.

Perekonnad Nigol, Padar ja Susi

Südamlik kaastunne Angelale 
lastega kalli elukaaslase ja isa

KAIDO
kaotuse puhul.

Töökaaslased Otepää kauba-
keskusest ja E-ehitusest

Lein ei mahu sõnadesse,
alati jääb südamesse.

Südamlik kaastunne 
Tiinale, Angelale lastega kalli 

poja, elukaaslase ja isa

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

Raul perega, Riina

Ema arm meid saadab üha,
ema palve palava,

saadab läbi elu,
kalli kauge kajana...

LAINE VÄÄRSI
18.05.1923 - 02.02.2007

Mälestame meile väga kallist 
mammat 10. surma-aastapäeval.

Tütred Tiiu, Evi, Mall peredega

Oli kevad ja noorus.
Olid rõõmud ja töö,

nüüd üle mälestuste laotub 
hääletu vaikus ja öö...

Südamlik kaastunne Tiinale 
kalli poja ja lähedastele

KAIDO ANMANNI 
kaotusel.

Tiiu, Ele ja Helgi

Raamatupidamisbüroo Otepääl 
pakub raamatupidamisteenust väikeettevõtetele

	 	 •		Osaühingud
	 	 •		MTÜ-d,	KÜ-d
	 	 •		FIE-d
Finantsanalüüs ja finantsjuhtimisalane konsultatsioon, 
maksunõustamine, äriplaanid.

Otepää; Lipuväljak 13,  
III korrus kab. 306. Kontakt: +372 55570517; 76 55317, 

e-mail: LSburoo@gmail.com.

Südamlik kaastunne Tiinale 
ja Angela perele

KAIDO ANMANN

kaotuse puhul.

Asta perega

Südamlik kaastunne omastele 
varalahkunud

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

Kolleegid vineeritehase 
II vahetusest

Südamlik kaastunne 
Tiinale poja

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

Pühajärve Puhkekodu 
1. septembri sõpruskond

Südamlik kaastunne Tiinale 
ja Angelale lastega kalli

KAIDO ANMANNI
kaotuse puhul.

Nataša, Tanja, Inga

Südamlik kaastunne Anu Alterile 
kalli venna 

AIVAR TOOM

kaotuse puhul.

Kiina perega ja Helga

AS Lõuna-Eesti 
Hooldekeskus 

otsib puhkusteperioodiks 
kokka 

Hellenurme hooldekodusse. 
Töö vahetustega.

Info: 7666789 Anti Värton, 
e-post: 

anti.varton@hooldekodu.ee

PEETER SULA 
4.12.1951 – 2.02.2017

Meie siiras kaastunne Tiinale 
kalli poja

KAIDO

kaotuse puhul.

Inge, Hans ja Martin

Südamlik kaastunne 
Anule perega 

VENNA
kaotuse puhul.

Tiia, Rommi, Anneli 
ja Angela perega

Sügav kaastunne 
Anule venna

AIVAR
surma puhul.

Ene ja Rein

Meie siiras kaastunne Tiinale 
kalli poja ja teistele lähedastele

KAIDO ANMANNI

kaotuse puhul 

Aivo perega

Avaldame kaastunnet Andresele 
venna 

ENN URMI

kaotuse puhul.

Tehvandi Spordikeskus
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FIS Cross Country World Cup presented by Viesmann
Otepää, Tehvandi Spordikeskus 18.-19. veebruar 2017. a

AVALIK   LIIKLUSSKEEM

Otepää linna, võistluste pealtvaatajate parklasse pääseb 18.02 kell 08.00-17.00 
ja 19.02 kell 08.00-16.00 ainult eelmüügist ostetud ja auto esiklaasile paigutatud: 

1. suured bussid helesinine A5 “BUSS” parkimiskaardiga Tehvandi staadioni-
parkla BUSS parklasse,
2. sõiduautod helesinine A5 “SÕIDUAUTO” parkimiskaardiga  Suusakooli 

taha, Comeback kõrvale, Hurda tn ja keskväljaku parklatesse.

Otepää linna, võistluste parklatesse pääseb 18.02 kell  08.00 kuni 19.02 kell 16.00 
ainult korraldajatelt saadud ja auto esiklaasile paigutatud parkimiskaardiga või 
aknakleebisega: 

1. Punase A5 „ORGANIZER” parkimiskaardiga korraldajatel parkimine 
ORG- parklates Tehvandi peahoone ülemises parklas, staadioniparklas, Neljaka-
semäe alumises  ja Otepää Gümnaasiumi staadionil; 
2. Kollane A5 „TEAM” parkimiskaardiga TEAM autodel parkimine 

TEAM-parklates Tehvandi peahoone ülemises Neljakasemäe poolses, staadioni-
parklas ja Otepää Gümnaasiumi staadionil; 
3. Roheline A5 „MEDIA“ parkimiskaardiga pressi autodel parkimine KÜLA-

LINE-parklates: Tehvandi staadioniparklas, Otepää Gümnaasiumi staadionil ja 
Valga mnt ääres  TM rajal;
4. Tumesinine A5 “KÜLALINE” parkimiskaardiga hotell Karupesa vastas, 

Gümnaasiumi staadionil ja Valga mnt ääres KÜLALINE parklas.

17.02 pealtvaatajatele tasuta parkimine Otepää linna parklates (v.a Tehvandi tee 
parklad).

18.02 kell 14.00-16.00 üritusele “Jüri Pootsmann presented by MyWeekend” 
tasuta parkimine vastavalt Otepää linna parklates (v.a Tehvandi tee parklad). 

Kõikidele ülejäänud võistlustele tulevatele sõidukitele tasuta parkimine Otepää 
lähiümbruse parklates vastavalt saabumissuunale, kas: 

1. Tartu maanteelt – alajaama vastas asuv parkla - 800 kohta  pinnas (asendus 
Tartu mnt äärne parkimine alates Alajaama ristist Tartu poole paremal pool teed);
2. Valga maanteelt – Ansomäe lasketiiru tee parkla 40 kohta (sissepääsu MK 

territooriumile ei ole); Väikese – Munamäe parklad   (Eesti MV lumelaua ja 
freestyle Big Airis);

Võistlustele pääseb mööda Alajaam tee parklast algavat kergliiklusteed;
Tartu maanteel 1km enne alajaama parklat on linna saabumisel kaks sõidurada, 

millest parem on lubadega sõidukitele ning vasak alajaama parklasse pöörajatele. 

Parkida mittesoovivad sõidukid saavad Otepääl liigelda vastavalt tavalisele 
Otepää liikluskorraldusele (v.a Tehvandi tee).

Ühesuunalised teed Otepääl  18.-19.02:
1. Koolitare tn on ühesuunaline (liikluskeeld Tehvandi tn-lt kuni Gümnaasiumi-

ni) tavapärane liikluskorraldus. 

Liikluseks on suletud:
1. Tehvandi tee alates Valga mnt R 17.02, L 18.02 kell 8.00-22.00 ja P 19.02 kell 

08.00-17.00 (v.a MK  parkimiskaardid).

Sissesõit on keelatud L 18.02 ja P 19.02 kell 08.00-16.00:
1. Valga mnt/Keskväljak ja Lipuväljaku tn/Keskväljak sissesõidud parklasse (v.a 

helesinine sõiduauto parkimiskaart);
2. Tehvandi tn/Koolitare tn ristmikult Koolitare tn-le (tavapärane liikluskorral-

dus);
• Parkimine on keelatud Otepääl L 18.02 kell 8.00 kuni P 19.02 kell 16.00: 
1. Valga mnt-l fooriga ristmikust kuni Otepää linna piir mõlemal pool teed;
2. Valga mnt-l Otepää linna piir kuni Ansomäe tee ristmik  mõlemal pool teed;
3. Tehvandi tn terviklikult mõlemal pool teed;
4. Munamäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
5. Koolitare tn terviklikult mõlemal pool teed;
6. Mäe tn terviklikult mõlemal pool teed;
7. Kopli tn terviklikult mõlemal pool teed;
8. Tehvandi  tee terviklikult mõlemal pool teed (tavapärane liikluskorraldus);
9. Lipuväljaku tn terviklikult mõlemal pool teed;
10. Tartu mnt 1km enne alajaama ristmikku kuni fooriga ristmikuni mõlemal 

pool teed;
11. Pühajärve tee fooriga ristmikust kuni Mäe tänavani mõlemal pool teed;
12. Rõngu mnt fooriga ristmikust kuni Pika tänavani mõlemal pool teed;
13. Võru mnt linna piirist kuni fooriga ristmikuni mõlemal pool teed;
14. Kõik võistluste parklad (v.a MK  parkimiskaardid).

Kiirusepiirang 70 ja 50 km/h Otepääl L 18.02 kell 8.00- P 19.02 kell 17.00: 
1. Tatra-Otepää-Sangaste mnt 2.5 km enne linna piirini mõlemal suunal 70 

km/h, alates Munamäe alt 50 km/h;
2. Tatra-Otepää-Sangaste mnt 1km enne alajaama ristmikku;

PUKSIIRIABI JA KÄIVITUSABI OTEPÄÄL Tel. 52 555 45.

Otepää MK sprintide ning 10 km ja 15 km 
klassikasõitude vastu tuntakse suurt rah-
vusvahelist huvi ning eelregistreerunud on 
juba enam kui 250 sportlast 30 riigist.

Võistluse peakorraldaja Jaak Mae hinnangul on tegemist ühe 
suurima, kui mitte kõige suurema osalejatearvuga Otepää 
MK ajaloos. „Sportlaste nimeline ülesandmine on osalt veel 
ees. Kes täpselt maailma parimatest suusatajatest meil stardi-
vad, selgub järgnevate päevade jooksul. Kindlasti saab nime-
kiri eesukujulik,“ selgitab Mae.

Positiivset mõju suusatippude huvile avaldavad suusaala-
de maailmameistrivõistlused Lahtis, mis algavad vähem kui 
nädal pärast Otepää MK-d. Paljude jaoks on see suurepä-
raseks võimaluseks Lahtiga sarnaste tingimustega kohane-
da ja vormi timmida. „Huvi siinsete võistlustingimuste vastu 
on lausa nii suur, et üks USA suusataja kavatseb osaleda ka 
nädal enne toimuvatel Eesti meistrivõistlustel,“ räägib pea-
korraldaja.

Lisaks välismaalastele saab Otepää MK radadel kaasa 
elada ka Eesti suusatajatele. Maksimaalselt saame välja 
panna 14 meest ja 12 naist.

Võistlusrajad esitavad sel korral sportlastele 
paraja väljakutse 

„Sprindirajad kujundasime Rahvusvahelise Suusaliidu palvel 
päris raskeks. Nii et saame korralikku uisusprinti näha ühes 
järskude tõusude ja kiirete laskumistega,“ selgitab Mae.

Otepää maailmakarika etapp murdmaasuusa-
tamises toimub juba 18.-19. veebruaril.

UkO UrB
FiS Cross Country World Cup, Otepää

Pressiteenistuse juhataja

Otepää MK-etapp sihib osalejaterekordit

Otepää Talispordimuuseumis 

saab näha uut väljapanekut Kelly Sildarust. 

Näha saab Kelly suuski, medaleid 
ja palju muud põnevat.

Muuseum on avatud K-R 11-18 ja L-P 11-16.


