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parimad suusatajad
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SANGASTE
vald

Möödunud nädalavahetusel peeti Tehvandi Spordikeskuses selle talve suurim
tippspordisündmus, Otepää maailmakarikaetapp murdmaasuusatamises.
Kahel päeval võistlesid maailma suusatipud 30 erinevast riigist.
Peakorraldajal Jaak Mael on väga
hea meel, et Otepääl võistles nii
esinduslik koosseis tippsuusatajaid.
„Näiteks MK-sarja meeste üldarvestuse
top 20-st oli stardis 19 ning kokku läks
erinevatel võistlustel rajale 240 sportlast,“ rääkis Mae. „Tänan kõiki, kes
aitasid nii Eesti kui ka maailma suusasõprade jaoks tähtsal sündmusel teoks
saada ning pealtvaatajaid, kes leidsid
tee Tehvandile,“ lisas peakorraldaja.
Äramärkimist väärib, et esmakordselt oli Otepää MK stardis Lääne-Aafrika riigi Togo võistleja. Mathilde-Amivi
Petitjean saavutas sprindivõistluses 51
koha.

Otepää MK vabatehnikasprindis olid parimad Johannes
Høsflot Klæbo Norrast ning
Stina Nilsson Rootsist.
Otepää maailmakarikaetapi esimesel
päeval toimusid individuaalsed sprindid
vabatehnikas, kus meestest oli esikolmik Johannes Høsflot Klæbo Norrast
(3:06.53), Finn Haagen Krogh samuti
Norrast (+0.60) ning Sergei Ustjugov
Venemaalt (+1.00).
Naistest olid kiireimad Stina Nilsson
Rootsist (2:49.96), Maiken Caspersen
Falla Norrast (+0.27) ning Heidi Weng
samuti Norrast (+3.75).
1,6 km sprindiringil finaalis konkurendid alistanud Klæbo võitis ülekaalukalt. Hoolimata staadionil nähtust
kinnitas norrakas pressikonverentsil, et
lihtne see võit ei olnud. „Tundsin ennast
täna väga hästi, rada oli lahe ja meeldis
mulle väga.
Loodetavasti jätkub head energiat
ka järgmisse nädalasse. Kui jõuan seal
finaali, olen rahul,“ vihjas norrakas
peatselt algavatele suusaalade maailmameistrivõistlustele Lahtis.
1,3 km sprindiringil võidu võtnud
Stina Nilssoni sõnul tuli see raskelt.
„Lumeolud olid rajal keerulised ja
Falla võitmine paras väljakutse,“ rääkis
Nilsson. Sarnaselt meeste võitjale
kiitis ka tema sprindiringi ning avaldas
lootust, et saab siinsetel radadel veel
kunagi uuesti võistelda.

Norrakad võtsid Otepää MK
teisel päeval võimsad võidud
Pühapäeval sõideti Otepää maailmakarika etapil murdmaasuusatamises
klassikalises tehnikas, kus naiste 10 km
distantsil jõudsid esikolmikusse Marit

Naiste sprindi finaalsõit kulges Stina Nilssoni juhtimisel.
Bjørgen Norrast (29:59.0), Charlotte
Kalla Rootsist (+26.5) ning ka sprin-

divõistluses poodiumile jõudnud Heidi
Weng Norrast (+57.2).

Foto: HEIKI SAAL

Meeste 15 km distantsil olid kolm
kiireimat Martin Johnsrud Sundby

Norrast (40:38.2), Iivo Niskanen
Soomest (+37.1) ja Hans Christer
Holund Norrast (+49.1).
10 km distantsil võistlust algusest
lõpuni domineerinud Marit Björgeni
sõnul tundis ta ennast rajal hästi. „Minu
vorm ja enesetunne on juba mitu
nädalat väga hea olnud ning lähen maailmameistri võistlustele vastu kõrgete
ootustega,“ kommenteeris Björgen.
Norrakal jagus kiidusõnu ka suuskadele, mis teenisid teda keerukates rajaoludes hästi.
15 km distantsil konkurente edestanud Martin Johnsrud Sundby juhtis
võistlust algusest peale ning ei jätnud
konkurentidele suurt võimalust. Esimesel päeval suusakepi murdmise tõttu
sprindi kvalifikatsiooni katkestanud
norraka sõnul tundis ta ennast rajal
sel aastal esimest korda tõeliselt hästi.
„Viimane kuu on treeningute mõttes
olnud väga hea. Tänane sõit oli raske ja
distants tundus palju pikem kui 15 km,
sest rada oli üsna pehme,“ kommenteeris võitja. Suusaalade maailmameistrivõistlustele Lahtis läheb ta enda sõnul
vastu hea vormi ja rahuliku südamega.
Uko Urb
FIS Cross-Country World Cup, Otepää
pressiteenistuse juhataja

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää ajaloopäeval räägiti
ammusest lahingust

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus
16.02.2017
n

1.13 Elektrienergia ostmine aastaks 2018 lihthange, asjade
ostmine: III/IV kv november 2017.
13.02.2017

Otsustati anda Otepää Vallavalitsusele luba korraldada

n

järgmised riigihanked: 1.1 riigihange „Otepää Gümnaasiumi ja

Keelduti Romek Lutsule projekteerimistingimuste

andmisest.

Pühajärve Põhikooli sülearvutite kasutusrent“; 1.2 riigihange

n

Vabastada korraldatud jäätmeveoga liitumisest üheksa

isikut.

„Otepää Vallavalitsuse koopiamasina kasutusrent ja hooldusteenus“; 1.3 riigihange „Otepää valla tänavavalgustuse süstee-

n

Määrati matusetoetus kahele isikule kogusummas 256

eurot.

mi hooldustööd“.
n

AMETLIK INFO

Volitati Valgamaa Omavalitsuste Liitu täitma korralda-

n

tud jäätmeveo riigihanke korraldamisega seonduvaid haldusü-

Määrata sünnitoetuse esimene osa ühele isikule

summas 384 eurot.

lesandeid.

n

Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele

Tunnistati kehtetuks Otepää turismiküla detailplanee-

isikule kogusummas 26,85 eurot.

Otsustati maksta vallavanemale Kalev Laulile ajavahemi-

tuuriühingutele: 1.1 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood

kul 1. jaanuar – 31. detsember 2017. a isikliku sõiduauto ame-

80037572, taotleja esindaja Mairi Järviste) mais - augustis

tisõitudeks kasutamise kulude hüvitist sõiduauto kasutamise

2017. a toimuva ürituse “Suvine maalikursus” korraldamiseks

kohta peetava arvestuse alusel arvestusega 0,20 eurot/km, kuid

220 eurot; 1.2 OTEPÄÄ NAISSELTS (registrikood 80037572,

mitte rohkem kui 335 eurot kuus.

taotleja esindaja Ene Raudsepp) 6. augustil 2017. a toimuva

n

ring.
n

n

Eraldadi kultuuriürituse toetus alljärgnevatele kul-

Otsustati anda vallavanemale 2017. aasta puhkus järgmi-

ürituse „Otepää käsitöömeistrite ja rahvamuusikute päev”

selt: 20.-26.03.2017; 29.05.-06.06.2017; 03.07-16.07.2017; 14.08-

korraldamiseks 770 eurot; 1.3 Mittetulundusühing Urban

20.08.2017.

Style (registrikood 80227255, taotleja esindaja Reijo Loik) 25.

n

n

Kehtestati täiendavate sotsiaaltoetuste määrad.

veebruaril 2017. a toimuva ürituse “Otepää lumelahing” kor-

Otepää Vallavalitsuses
06.02.2017
n

Valiti AS-i Otepää Veevärk 2016. a majandusaasta

aruande auditeerijaks Audiitorbüroo Fides OÜ.
n

Otsustati kompenseerida õigusvastaselt võõrandatud

maa Toomas Eenokile ja Eedo Eenokile.
n

Peeti võimalikuks jagada Otepää vallasiseses linnas asuv

Raja katastriüksus (katastritunnus 63601:001:1144) kaheks
katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksuste
kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.
n

Määrati Kääriku külas asuva Raja katastriüksuse

(katastritunnus 63601:002:1020) uueks lähiaadressiks Jänessoo.
n

Väljastati Tatiana Vlasovale projekteerimistingimus-

ed Vidrike külas Ees-Karupea kinnistul suvila ehitusprojekti
koostamiseks.
n

Määrati sünnitoetuse teine osa kahele isikule kogusum-

mas 384 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus ühele isikule summas

64 eurot.
n

Suunati üks isik tugiisikuteenusele.

n

Eraldati kultuurieelarve reservist MITTETULUN-

DUSÜHINGULE PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS 200 eurot
rahvatantsurühma Vesiroos tunnustamiseks 20. aastapäeva
puhul.
n

Anti Ruf Eesti Aktsiaseltsile (registrikood 10324175,

aadress Kadaka tee 52 Tallinn) ilutulestiku korraldamise luba

9. veebruaril toimus Otepääl, Ugandi Restos
ajaloopäev, kus räägiti 800 aastat tagasi olnud
muistse vabadussõja lahingust, kus osales ligikaudu 25 000 vene, saksa, eesti, läti ja liivi sõdalast.
Ajaloopäev algas kogunemisega Ugandi
Resto juures, seejärel mindi Otepää Linnamäe
Ajaloo Seltsi liikme Jaanus Ilbi juhatusel Linnamäele. Seal rääkis Jaanus Ilp huvilistele põgusalt
aastal 1217 toimunud lahingust Linnamäel.
Pärast jalutuskäiku Linnamäel olid ajaloohuvilised oodatud Ugandi Resto teisel korrusel, kus
ajaloolane Ain Mäesalu ja Tartu Ülikooli professor Anti Selart rääkisid 800 aasta tagustest
sündmustest juba lähemalt. Ajaloopäeva avas
Otepää vallavanem Kalev Laul.
Otepää lahing 1217. aasta veebruaris, muistse
vabadusvõitluse ajal, on pälvinud nii Novgorodi kroonikute kui ka Läti Hendriku tähelepanu.
Otepääl, Ugandi maakonna keskuses, viidi läbi
kohalike ristimine, mis polnud sugugi meeltmööda Pihkva ja Novgorodi vürstidele. 1217
saabuski suur venelaste 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. Kohapeal kaitsesid linnust sakslased ja ugalased. Riiast läkitati Otepää kaitsjaile abiks 3000 meest eesot-

sas ordumeistriga. Sakslastel õnnestus suuri
kaotusi kandes linnusesse jõuda. Nüüd muutus
seal olukord väga raskeks, sest linnus oli tugevasti ülerahvastatud. Pikaajaline piiramine oli
kahandanud niigi miinimumini nii inimeste kui
loomade toidu- ja söödavarud. Hobused olevat
näljast koguni üksteisel sabad ära söönud. Kolmandal päeval pärast sakslaste abiväe saabumist algasid läbirääkimised. Tehtud rahu põhjal
pidid sakslased lahkuma mitte ainult Otepäält,
vaid kogu Eestist. See oli sakslaste suurim lüüasaamine kogu senises ristisõjas.
Otepää all saavutatud võitu püüdsid eestlased ühtlasi edasi arendada. Tähtsaks peeti
liidu säilitamist venelastega ja saadikud lähetati koos rohkete kingitustega Novgorodi. Sealt
lubatigi taas appi tulla. Eestlased ise hakkasid
samuti vägesid koguma ja peaorganisaatoriks
sai Lembitu.
Ajaloopäeva korraldas Otepää Linnamäe
Ajaloo Selts, toetas Otepää Vallavalitsus ja
Ugandi Resto.

raldamiseks 300 eurot.
n

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelar-

vereale „Vallavalitsus“ 125 eurot 27. - 28. jaanuaril 2017. a
Kuressaare Gümnaasiumis toimunud Eesti noorte lauljate
konkursil „Solistica 2017“ 4. - 6. klassi vanuseklassis I koha
saavutanud Otepää Gümnaasiumi õpilase Hans Markus
Danilase premeerimise (preemia netosumma 100 eurot)
kulude katmiseks.
n

Kanti Otepää Vallavalitsuse raamatupidamise kontolt

„Lõpetamata ehitus“ 31. detsembri 2016. aasta seisuga maha
Otepää – Vana-Otepää kergliiklustee projektdokumentatsioon, summas 12 389 eurot.

SÜNNID
Rosanna Pärleen Paavo		

Allikas: Ain Mäesalu „800 aastat Otepää
suurest piiramislahingust“. Otepää Teataja nr 2,
26.01.2017
http://teataja.otepaa.ee/438OTnr2_26012017.pdf

2. veebruaril

27.-28. aprillil 2017
Otepää Vallavalitsus suletud.
Töötajad koolitusel.

Foto ja tekst MONIKA OTROKOVA

17. veebruaril 2017. a ajavahemikul kell 20:00 - 21:30 Otepää
vallasiseses linnas Tehvandi Spordikeskuse territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
n

Kinnitati Otepää Vallavalitsuse 2017. aasta hankeplaan.

1.1. Otepää linna haljastus 2017, lihthange, teenuse tellimine:

DETAILPLANEERINGUD

I kv, veebruar 2017;
1.2 Otepää Kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveerimine, avatud hankemenetlus, ehitustööd: I kv, märts 2017;

Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

1.3 Otepää Vallavalitsuse koopiamasina kasutusrent ja hooldusteenus, lihthange, asjade ostmine: I kv märts 2017;
1.4. Otepää valla tänavavalgustuse süsteemi hooldustööd, lihthankemenetlus, teenuse tellimine: I kv märts 2017;
1.5 Otepää Gümnaasiumi ja Pühajärve Põhikooli sülearvutite
kasutusrent, lihthange, asjade ostmine: I kv märts 2017;
1.6 Pühajärve rannavalve teenus 2017, lihthange, teenuse tellimine: I/II kv aprill 2017; 1.7 Investeerimislaen 2017, avatud
hankemenetlus, teenuse tellimine: I/II kv aprill 2017;
1.8 Otepää valla teede ja tänavate remont, lihthange, ehitustööd: I/II kv aprill 2017; 1.9 Otepää valla õpilasveo korraldamine, avatud hankemenetlus, teenuse tellimine: II kv juuli 2017;
1.10 Talihooldustööde teostamine Otepää valla teedel ja tänavatel 2017 – 2020, avatud hankemenetlus, teenuse tellimine: III

Otepää Vallavolikogu otsustas 16. veebruaril 2017. a otsusega nr 1-4-1 tunnistada kehtetuks Otepää turismiküla detailplaneeringu. Otepää turismiküla detailplaneering hõlmab
järgnevaid katastriüksusi: Kolga-Oja (katastritunnus 63602:002:0276), Sulaoja (katastritunnus 63602:002:0950), Ojakalda (katastritunnus 63602:002:1720), Maandumäe (katastritunnus 63602:002:0926), Väike-Maandumäe (katastritunnus 63602:002:0927), Väike-Luhavere (63602:002:0925), Küljemäe (katastritunnus 63602:002:0392), Alliku (katastritunnus
63602:002:1412), osaliselt Sulaoja soo (katastritunnus 55601:007:2050) ja osaliselt Kolga tee 28 (katastritunnus 55601:007:1460). Planeeritava maa-ala pindala oli kokku ca 19,1 ha.
Detailplaneeringuga sooviti rajada muinasküla (nn teemapark) ning golfirajad. Detailplaneeringuga anti ehitusõigus Ojakalda katastriüksusele ja osaliselt Alliku katastriüksusele teemapargi (hooned koos teede ja platsidega) rajamiseks. Teistele katastriüksustele planeeriti golfirajad.
Madis Mutso esitas Otepää Vallavalitsusele taotluse (avaldus registreeritud 23. augustil 2016. a nr 13-1.3/1756 all) tunnistada kehtetuks temale kuuluvatele Nüpli külas asuvatele Kolga-Oja, Sulaoja, Küljemäe ja Alliku katastriüksustele koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavolikogu 24. aprilli 2003. a otsusega nr 1-4-23 „Otepää turismiküla
detailplaneeringu kehtestamine”. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 1 kohaselt võib detailplaneeringu või selle osa tunnistada kehtetuks, kui detailplaneeringu kehtestamisest on
möödunud vähemalt viis aastat ja detailplaneeringut ei ole asutud ellu viima. Otepää turismiküla detailplaneeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 13 aastat ja detailplaneeringut
ei ole asutud ellu viima. Otepää Vallavalitsus on seisukohal, et detailplaneeringu kehtetuks tunnistamisega majanduslikud, sotsiaalsed ja kultuurilised mõjud ja mõju looduskeskkonnale
puudub.
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

kv september 2017;
1.11 Heakorratööde teostamine Otepää valla haldusterritooriumil, avatud hankemenetlus, teenuse tellimine: III kv september 2017;
1.12 Avalik liinivedu Otepää vallasisesel bussiliinil, avatud hankemenetlus, teenuse tellimine: III kv oktoober 2017;

Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik arutelu
Pihlaka ja Lombiveere katastriüksuste detailplaneeringu avalik väljapanek toimus 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.

Otepää Teataja on Otepää, Palupera, Puka ja
Sangaste valla tasuta jagatav infoleht.
Aadress: Lipuväljak 13, Otepää 67405
Telefon: 7664 818, e-kiri: teataja@otepaa.ee
Ajaleht internetis: www.otepaa.ee/ot

Toimetuse kolleegium: Kalev Laul, Terje
Korss, Heikki Kadaja, Kaido Tamberg
Toimetaja: Arvo Saal
Teostus: MTÜ Meediagrupp Süd-Est
Trükk: AS Kroonpress

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

Järgmine Otepää Teataja
ilmub 16. märtsil.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää noored sai uued pillid
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Briti
Nõukogu algatasid projektikonkursi “PickUpBriti Eri”. Otepää noored otsustasid taotleda
toetust bänditegemiseks vajalike pillide soetamiseks. Toetus sai positiivse vastuse.
Projektile said esitada oma ideid 7-26aastased
noored üle Eesti postertaotluste kujul. Taotlused
olid esitletud Facebookis ning enim hääli saanud
ideed said toetuse. Otepää noorte idee – oma
bändi loomine, oli üks projektidest, mis enim
hääli kogus. Toetust saadi 926 eurot ning selle
eest soetati elektrikitarr, basskitarr ja süntesaator. Otepää vallavalitsuse toel parandati eelnevalt
trummid, mis ei olnud enam töökorras ning soetati
mikrofon, kaabel, statiiv ja kitarrihoidikud kogusummas 350 eurot.
Hetkel käivad noored harjutamas Otepää Muusikakooli keldris ning esimene avalik esinemine on
planeeritud 1. juunil, lastekaitsepäeval.
Oma bändi projekti idee algatajaks ja juhiks oli
Otepää Gümnaasiumi 12. klassis õppiv Jan- Ander

Kundla, idee elluviimist toetas Otepää Avatud
Noortekeskus.
Eesti Avatud Noortekeskuste Ühenduse ja Briti
Nõukogu algatatud projektikonkursi “PickUp-
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Kultuurikalender

Briti Eri” eesmärgiks oli toetada erineva keele- ja
kultuuritaustaga noorte omaalgatuslike ideede väljatöötamist ja elluviimist.

11. märtsil
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Mait Malmsten monolavastuses „FENOMEN“.
Pilet 15/12 eurot. *Pilet eelmüügist ostes 12 eurot, kohapeal 15 eurot. Piletid müügil Otepää
Turismiinfokeskuses ja Piletilevis.
2. aprillil 		
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kuressaare Linnateatri etendus „Hüpnoos“
Piletiinfo: soodushind 12 eurot kehtib kõigile kuni 26.
märts. Viimasel nädalal enne etendust on pilet
täishinnaga 15 eurot.
13. aprillil 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Rakvere Teatri etendus „See kõik on tema“
Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja Otepää
Turismmiinfokeskuses.
22. aprillil 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Vana Baskini Teatri etendus „Täna algab uus
elu“
Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele
ja pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis ja
Otepää Turismiinfokeskuses.
29. aprillil 		
kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses
MTÜ Kungla muusikal „PÜHA GRAAL“
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.

Tekst ja foto Monika Otrokova

SPORDikalender

Marge Tadolder sai pärandihoidja tunnustuse
Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit tunnustas
meistreid ning rahvatraditsioonide kandjat. Valgamaalt pälvis tunnustuse Valgamaa rahvakunsti- ja käsitöö keskseltsi juhatuse esimees Marge
Tadolder.
Marge Tadolder sai tunnustuse paikkondlike
rahvuslike käsitöötraditsioonide alahoidmise ja
edendamise eest. Auhinnaga kaasneb pärandihoidja savikauss, mis on täis sümboolseid herneterasid – töövilju. Sinna juurde kuulus kultuuriministeeriumi aukiri ning rahaline stipendium.
Marge Tadolder on käsitööga seotud olnud
aastaid, ta on Valgamaa rahvakunsti- ja käsitöö
keskseltsi juhatuse asutajaliige. Lisaks sellele peab
Marge kõigile otepäälastele ja külalistele tuntud
käsitööpoodi Anni Butiik.
„See oli natuke ootamatu ja muidugi oli ääretult
meeldiv auhinda saada,“ sõnas Marge Tadolder.
"Sellist tunnustust saades tekib aga tunne, et nüüd
peab rohkem panustama.“
Käsitööhuvi on Marget saatnud juba lapsepõlvest.
Kui üleriigiline Käsitööliit loodi, astus ta selle liikmeks ja oli aastaid Valgamaa esindaja.

vaprogrammi edendamise eest ning Anne Ütti
paikkondlike rahvuslike käsitöötraditsioonide
alalhoidmise ja edendamise eest.
Allikas:
http://valgamaalane.postimees.ee/4018977/paerandihoidja-tunnustus-tuli-ka-valga-maakonda
Monika Otrokova
Foto: Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit

2005. aastal loodi Valgamaa selts ning sellest ajast
peale on Marge Tadolder seda juhtinud.
Ettepanekuid tunnustamiseks Eesti Rahvakunsti
ja Käsitöö Liidule said teha kõik seltsi liikmed ja
rahvakultuuriga tegelevad inimesed. Marge Tadolderi esitas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit ise.
Lisaks Marge Tadolderile tunnustas Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liit Anu Randmaad rahvuslike
käsitöötraditsioonide alahoidmise ja rahvarõi-

Lapsed uudistavad jahitrofeesid.
Kui Pähklikese maja kolm vanemat rühma ühel
veebruarikuu hommikul saali sisenesid, olid jahitrofeed juba kohale toodud. Külaline, jahi- ja loodusmees Tiit Rammul, oli põrandale ja laudadele
laotanud Eesti metsades elavate loomade nahku,
sarvi, kihvu, topiseid.
Loodusmees jutustas lastele nii suur- kui ka

Otepää lasteaia õppealajuhataja
MERIKE ENNOK

Vaata lisa Otepää valla kodulehelt www.otepaa.ee
kultuuri- ja spordisündmuste kalendrist
ja Otepää valla ametlikult Facebooki lehelt
Talvepealinn Otepää

Anu Kase nimeline ansamblimuusikapäev Otepää Gümnaasiumis

Metsloomad Pähklikeses
väikeulukitest. Nii saadi teada,
miks on just isastel metskitsedel,
põtradel ja hirvedel sarved. Laste
loogikale tuginedes on põhjuseks
loomade soov päid kokku panna.
Tegelikult seostub vastus ikka
emasloomadega. Televisiooni mõjul
arvas nii mõnigi, et kopra hambad
on valged ja Eesti metsades elutsevad pesukarud. Need väärarusaamad said kummutatud.
Metsloomi aitasid lastele lähemale tuua rohked fotod ja käegakatsutavad jahitrofeed. Ilmselt
tekkis nii mõnelgi neid vaadates
küsimus, kuidas on õnnestunud
metsaelanike verega ja vereta jahid.
Selgus, et loomade meelitamiseks kasutatakse
näiteks peibutuspastat ja imiteeritakse metsaelanike hääli. Külaline puhus üht vilet ja kuuldavale
tuligi jänese hädakisa imiteering.
Kohtumine tõelise jahimehega sütitas kindlasti
nii mõneski soovi saada suurena jahimeheks või
-naiseks.

24. veebruar
kell 10.00 J.Hurda tn petankiväljak
Kaarel Tigase mälestusturniir petanques.
26. veebruar
Tehvandi Spordikeskus
44. Tartu Maraton
3.-5. märts
Valgas ja Otepääl
13. Eestimaa talimängud.
8.-12. märts
Tehvandi Spordikeskus
IBU Cup Biathlon 8

Tänavune Anu Kase nimeline ansamblimuusikapäev toimus 7. veebruaril Otepää Gümnaasiumi
saalis. Üritus oli väga tore ― kuulda sai erinevates
stiilides ja koosseisudes ansamblimuusikat. Esinesid
noored muusikud Tartu, Valga, Võru, Nõo, Tõrva ja
Otepää Muusikakoolidest.
Kontserdile oli kutsutud ka žürii, kelle ülesandeks oli tunnustada ja positiivselt hinnata igat õpilasansamblit. Hindajate gruppi kuulusid Maris Turb
― Otepää Muusikakooli vilistlane ja H.Elleri nim.
Tartu Muusikakooli rütmimuusika osakonnas, akordioni eriala õpilane, Ain Agan ― H.Elleri nim. Tartu
Muusikakooli rütmimuusika osakonna juhataja,
Varju Teder ― Otepää Muusikakooli viiuliõpetaja
ja Evelyn Ainlo ― Otepää Muusikakooli kitarriõpetaja.
Kontserti alustasid Maris Turb ja Ain Agan, akordioni ja kitarri helid olid paeluvad ja Veskimehe

lugu kõlas uudselt ning rahustavalt. Ja siis alustasid õpilased: palu oli palju aga kordagi
ei tulnud tunnet, et on igav...
ikka huvitav ja põnev. Kui palju
on selleks harjutatud, aga nüüd
oli tunda ainult suurt pillimängurõõmu. Ain Agana südamesse
jäid helisema Nõo flöödiduett ja
Otepää trompetipoisid. Marisel
oli hea meel kuulda Valga, Nõo
ja Otepää akordioniõpilasi.Varju
Teder nautis Piazolla muusikat
viiuli, tšello ja klaveri õpilastelt
Elleri koolist ja Evelyn Ainlo tunnustas ansamblite omanäolisust
― Võru trummiansambel. Publikupreemia sai Tartu Muusikakooli viiuldajate ansambel.
Otepää Muusikakooli esindasid: suur viiuliansambel draakonilugudega,
väiksed plokkflöödi- õpilased iiri muusikaga,
akordionitrio lõbusate paladega, trompetipoisid klaverisaatel sõbralauluga ja suure mürtsuga
puhkpilliorkester.Kõigile suur tänu, me olime
tublid!
Esimene ansamblimuusikapäev toimus 1997.
aastal, klaveriõpetaja Anu Kase organiseerimisel.
Sellest on saanud suur, tugev ja elujõuline traditsioon ― see on parim tänu ja kummardus.
Ansamblis mängimine annab võimaluse oma
muusikalisi oskusi rakendada, arendada koostööd ja tunda head meelt.
Suur tänu kõigile osalejatele, žüriile, kuulajatele ning meie toetajatele: Otepää vald, Valgamaa
Omavalitsuste Liit, Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Otepää Gümnaasium.
Otepää Muusikakooli pere
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Miss Valentine 2017 üks kuldmedal tuli ka Otepääle
Võimlemisvõistlus Miss Valentine toimus 9.-12.
veebruraril Tartus. 38 riigi ja 1400 osalejaga võimlemisturniir on suurim sellealane üritus maailmas.
Juba kolmandat korda lunastasid pääsme sellele
rohkelt emotsioone ja piiramatult silmailu pakkuvale jõuproovile võimlemisklubi Rütmika SIIDISABAD, kus osaleb ka Otepää Gümnaasiumi
õpilane Augustiine Tamme.
Oma debüüdi tegid nad 2015. aastal, saavutades
4. koha. Juba samal päeval teatas tüdrukute balletiõpetaja Maarja Jaanovits otsekui lohutuseks
tüdrukutele, et järgmisel aastal oleme hõbedal.
Täpselt nii ka läks ja 2016. aastal võideti hõbemedalid, jäädes alla vaid Venemaa koondisele.
Olukord oli hoopis uus 2016. aasta suvel, kui
hakkas ilmet võtma Soome tuntud ja tunnustatud
koreograafi Antton Laine uus kava Cats. Nagu
kava nimi ka reedab, on tegemist klassikalise muusikaliga, milles Antton ise on osatäitjana tantsinud.
Kogemus muusikalist andis mehele inspiratsiooni,
mida ta tahtis omas seades võimlemissaali edasi
tuua. Treeneri sõnade kohaselt oli eesmärk luua
iluvõimlemisse uus tase – ideaalselt viimistletud,
positiivne ja tantsuline esitus, mis jääks publikule
kauaks meelde.
Juba esimese esituse järel, kui tabloole ilmusid
Siidisaba Cats punktid 18,050, mis tähistasid
mäekõrgust üleolekut, oli Antton nagu äikeselöögist pihta saanud ja teatas: “Olgugi, et esitus
oli veel natuke toores ja kohati konarlik, olen ma
üliõnnelik, et Cats on tulnud iluvõimlemisse. Tean
juba ette, et sellest saab alguse ajaloo uus lehekülg,
millest räägitakse palju juba praegu ja ka kaugemas tulevikus. Mul on nägemus, kuidas seda
esitust järgmiseks võistluseks veelgi täiuslikumaks
muuta. Kassid hakkavad elama oma elu.”
Kindlasti ei olnud Catsi koreograaf saalis ainus,
kes seda kava nähes “elektrilaengu” sai. Saalitäis
fänne ja pikk pingirida lapsevanemaid ootasid
suure ärevusega, mis saama hakkab... Küsimusi

Hooaeg on alles alguses ja ootused suured. Kindlasti said tüdrukud uue kogemuse võrra rikkamaks
ja tubli annuse enesekindlust juurde. Järgmine
tõsisem jõuproov tuleb Soomes.
Aare Tamme

Otepää Lasteaed kuulutab
välja konkursi lasteaeda
iseloomustava embleemi
leidmiseks

oli õhus rohkem kui vastuseid ja kas meie tüdrukud nii kiirelt valminud kava esitamisega hakkama
saavad. Kõik oli uus ja puudu oli vaid kuldmedal.
Veel hommikul uskumatuna tundunud tõsiasi
sai reaalsuseks, kui teise võistluspäeva finaalis
saadi koguni 18,35 punkti. Võit on see, millest kõik
sportlased unistavad ja vaid vähesed saavutavad.
Loomulikult saab selliseid tulemusi saavutada
vaid üksmeelse meeskonnatööna ja maani kum-

Tõukekelgumaraton Pühajärvel tõi
kokku sadakond huvilist
11.
veebruaril
viidi talvepealinnas Otepääl läbi
II Pühajärve matkamaraton tõukekelkudel. Tõukekelgumaraton tõi
kaasa palju positiivseid emotsioone ning läks igati
korda.
Kokku osales
matkamaratonil koos soome
kelgul
istunud
lastega 109 tõukekelgutajat. Osalejate huvi 10km
sõidule oli sedavõrd suur, et korraldajad tegid stardid lausa kahel
kellaajal. Kiireima aja sõitis välja tõukesportlane
Veiko Eomois Rõugest, kes läbis matkamaratoni
raja sportides tulemusega 0.27,59.
Matkamaratonil start ja finiš oli Pühajärve supelrannas, sõideti Pühajärve jääle rajatud 10 km pikkusel jäärajal. Tempo tegi iga osaleja ise – kiire või
aeglasema, omaette või seltskonnas, sportliku või
vaatleva.
Matkamaratoni peakorraldaja Imre Arro OÜst
Loodusturism ütles, et tagasiside osalejate poolt
on olnud positiivne – kiideti taaskord korraldust,
ilm oli mõnusalt karge ja talvine ning loomulikult
meeldis ka tõukekelgusõit ise.
„Kes sel korral talvisele matkamaratonile ei
jõudnud ja soovib tõukespordist või matkaliikumi-

sest osa saada, siis nende jaoks on meil hea uudis
– suvel, 22. juulil korraldatakse teistkordselt ümber
Pühajärve kulgevatel liikumisradadel matkamaraton tõukeratastel. Jälgige infot, ja tulge osalema
– Pühajärve reljeefsed maastikud ja avarad vaated
pakuvad alati palju avastamist ja mitmekülgseid
looduselamusi,“ lubas Imre Arro.
Tõukekelgu matkamaratoni korraldas Loodusturism.ee matkakorraldus koostöös Otepää
vallaga. Otepää Vallavalitsus tänab tõukekelgu
matkamaratoni korraldajaid, osalejaid ja koostööpartnereid.
Vaata lisa: www.loodusturism.ee.
Monika Otrokova
Foto: Madis Juuram

mardus treeneritele ja taustameeskonnale.
Igapäevaselt rassides lendab aeg märkamatult
kiiresti. Nii on väikesest patsidega Otepää tüdrukust, kes oli kunagi treener Elsa Sinijärvele nabani,
sirgunud maailmanimega iluvõimleja. Tänaseks on
Augustiinest saanud paljudele Otepää pisitüdrukute suur lemmik ja eeskuju. Loodame, et selline
eeskuju toob lisaks suusatamisele ka tulevikus
Otepäält maailmale uusi säravaid võimlemistähti.

1. jaanuaril 2012 ühendati Võrukaela ja
Pähklikese lasteaiad Otepää Lasteaiaks.
Täna tegutsebki Otepääl üks lasteaed õppetegevusega kahes majas.
Kummalgi majal on oma logo, kuid ühist,
Otepää Lasteaia märki ei ole. Selle leidmiseks kuulutame välja konkursi, mille tulemusena soovime leida Otepää Lasteaiale
embleemi, mida sobib koolieelsel lasteasutusel kasutada erinevatel dokumentidel, koduleheküljel, lasteaia lipul.
Embleemid palume saata hiljemalt 2.
maiks 2017 e-posti aadressile: merike.ennok@otepaa.ee.
Lisainfo samal e-posti aadressil ja telefonil
5304 4915 (õppealajuhataja Merike Ennok).

RED BULL JUMP & FREEZE võitjaks
tuli AHHAA!

Rocky filmidest tuntud poksiringist kuni Ränirähnudeni ― kõikvõimalikud lennumasinad kohtusid
11. veebrurail Kuutsemäel, et sõita mäest alla ja hüpata jääkülma basseini. Mida humoorikamalt, seda
parem. 24 meeskonda võttis osa teistkordselt toimuvast Red Bull Jump & Freeze võistlusest. Täname
kõiki, kes olid vaevaks võtnud need suurepärased lennumasinad ehitada!
Kingitus.ee valis välja kaks lemmikut, kelleks osutusid Lõuna-Eesti Minionid ja #HeaSoePikutada.
Mõlemad meeskonnad saavad auhinnaks sõidu helikopteriga. Kuutsemäe eriauhinna võitsid Helis ja
Maia, keda ootab ees vinge saanisafari!
Kõigi meeskondade sõit sai GoPro kaameraga üles võetud ka nende enda vaatenurgast. Nii saame
ka meie teada, mis tunne on lennata ja jäises basseinis maanduda. Peagi laetakse videod üles ning enim
meeldimisi saanud video võidab GoPro Hero Sessions kaamera.
Viieliikmeline žürii hindas parimaks alljärgnevad tiimid. Esikolmikut premeeris Surfhouse kinkekaartidega ning võitjatiim lendab Madridi Red Bull X-Fighters võistlusele!
I koht: meeskond AHHAA, II koht: NAKSITRALLID, III koht: ATEA-Make It Run.
								
Katherin Liimets, Red Bull
Foto: Arturs Pavlovs/Red Bull Content Pool
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MK-etapp suusatamises Tehvandi Spordikeskuses

Nii suur oli spindi võitnud Johannes Høsflot Klæbo edu finišisirge alguses.

Kollases MK liidrisärgis Martin Johnsrud Sundby võitis 15 km distantsil.
Foto: ArVO SAAL

BIG AIR Eesti meistrivõistlused Väikesel Munamäel

Kelly Sildaru

Fotod: HEIKI SAAL

MEHED LUMELAUD

MEHED FS SUUSK

MEHED JR 17 FS SUUSK

1. Sulev Paalo
2. Simon Pettai
3. Mario Visnap

1. Mihkel Ustav
2. Mats-Kaarel Ruus
3. Timo Jeeger

1. Henry Sildaru
2. Rauno Kütt
3. Karl Lausing

NAISED LUMELAUD

NAISED FS SUUSK

MEHED JR 17 LUMELAUD

1. Kristel Soonets
2. Silvia Zvirgzdinš
3. Freyja Tralla

1. Kelly Sildaru
2. Emma Tammemägi
3. Mirjam Revjagin

1. Karl Kallas
2. Siim Langel
3. Robin Möller

Mihkel Ustav

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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Pakaseline veebruar pakkus Hellenurme lastele
tegevusi lume ja jääga

10. veebruaril 2017 otsustati:
n

Väljastada J.D-le ehitusluba puurkaevu ehitamiseks Palupera

külas.
n

Registreerida ehitisregistris T.M-lt laekunud ehitusteatis elamu

ümberehitamiseks Neeruti külas.
n

Registreerida ehitisregistris T.P-lt laekunud kasutusteatis valmi-

nud reovee kohtpuhastile Neeruti külas.
n

Määrata Päidla külas asuva katastriüksuse uueks lähiaadressiks

Rüütlimõisa.
n

Muuta Lutike külas Lille ja Silde katastriüksuste vahelist piiri.

n

Kiita heaks ja kinnitada Taavi Pirnipuu projekti „Kruusamäe kin-

nistu reovee kanalisatsioonisüsteemi ja imbsüsteemi rajamine“ esitatud
aruanne.
n

Vabastada erandkorras jäätmeveoga liitumisest Palupera külas

kinnistu omanik ajavahemikul 14.02.-31.12.2017.
n

Otsustati, kellele omistada tunnustus aunimetusega Aasta Tegu

Ave-Marleen jääpildiga.

2016 ja Aasta Tegija 2016.
n

Foto: Signe Mändmets

Määrata ja maksta veebruarikuul:

- vajaduspõhist peretoetust 15-le isikule kogusummas 1080 eurot;
- kriisiolukorra toetust ühele abivajajale perele summas 57,10 eurot;
- toetust majanduslikku raskusesse sattunud ühele perele summas 20 eurot;
- huvialatoetust kahele lapsele summas 199,99 eurot.

Palupera põhikool
ostab uueks kütteperioodiks lõhutud küttepuid (lepp,
paju, haab) kohaletoomisega, kokku 100 ruumimeetrit, 50
cm pikad. Lisaks otsepäringutele on oodatud pakkumused hiljemalt 6. aprillil e-mailile palupera@palupera.ee.
Esitada pakkuja rekvisiidid ja ruumimeetri hind ning
info käibemaksu lisandumise kohta.
Info tel. 7679501, 5174740.

Veebruari alguses valitsenud pakane pakkus
häid võimalusi lume uurimiseks ja jää valmistamiseks. Lepatriinude rühma lapsed
otsustasid ühel külmal päeval lume hoopis
sooja tuppa tuua, et seda põhjalikult uurida:
vaadata, nuusutada, maitsta ja katsuda. Nii

mõnigi oli üllatunud, et lumi palja käega katsudes nõnda külmaks osutus.
Peale tegevuse lõppu oli sõna külm küll
kõigil selge. Järgmisel korral võeti ette jääpildi meisterdamine. Selleks tuli igal lapsel
purgikaanel olevasse vette puistata erinevaid
seemneid ja okkaid ning
seejärel toimetati see välja
pakase kätte. Hiljem õue
minnes leiti eest juba külmunud kaunid jääpildid,
mida sai päikese käes imetleda.
Mesimummide rühma
lapsed tegid erinevaid

katseid jää ja veega. Huviga jälgiti kui kaua
läheb aega, et oma pärl jäätükist taas kätte
saada. Käidi järvejääl jalutamas ja talvist
kalapüüki uudistamas. Ühinesime ka Häirekeskuse üleskutsega, tähistada Euroopa 112
päeva lumele 112 tegemisega. Õue lumele
valmisid kolm erinevat 112-te: punaseks
värvitud kividest ja küünaldest, klotsidest ja
lastest endist.
Sõbrapäeva tähistasime traditsioonilise sõbrakohviku avamisega. Julgemad said
proovida kohvikupidaja rolli ja lahkesti külastajatele muffineid pakkuda. Teised samal
ajal harjutasid, kuidas olla viisakas klient ja
oma tellimust esitada. Samal päeval toimus
kohviku ruumides veel laste kunstinäituse
“Talv looduses” pidulik avamine. Kohal viibisid ka väikesed kunstnikud ise, kes said suure
aplausi ja maius- tuse osaliseks.
Tekst ja suurem foto
Hellenurme lasteaia direktor
Maarika Vähi

Rahvamajade tuur
Eesti Pärimusmuusika Keskus korraldab taaskord August Pulsti omaaegsete
ringreiside vaimust kantud turnee, millega sõidutame pärimusmuusika rahvani. Kontserdi külastaja saab näha, kuivõrd elav ja mitmekihiline on meie
pärimusmuusika, kuna lavale astub pillimängijaid kolmest põlvkonnast. Igas
rahvamajas saab kuulda kohalike noorte talentide musitseerimist, mis annab
aimu meie pärimusmuuska tulevikust.
Võrumaa rahvamuusik ning omal ajal ka Võhandu kolhoosi aseesimehena
asjatanud Harri Lindmets mängib nii lõõtspillilugusid kui kannelt ning läbi tema
kuuleme põnevaid lugusid minevikust. Harri on omanäolise stiiliga lõõtsamängija, kes on pärit legendaarsest pillimeeste traditsiooniga perekonnast, kuid lisaks
pillimängule on ta tuntud ka oma suurepärase muheda võru huumori poolest.
Sandra ja Jalmar Vabarna on tänases eestis ühed tuntuimad pärimusmuusika edendajad ning lubavad meile pilguheidu meie muusika praegusesse olekusse. Nad on kasvanud üles
pärimusmuusika keskel, õppinud seda ülikoolis ning hetkel murravad piire pärimusmuusikast ainest saava
ansambliga Trad.Attack!.
Kahekesi on Sandra ja Jalmar pilli mänginud ja laulnud alates tutvumisest. Nende repertuaaris on lugusid ja laule nii meilt kui mujalt ning pillipargis torupill, parmupill, karmoška, erinevad vilepillid ja kitarrid.
Olete oodatud Nõuni!
Sooduspiletid saadaval ka Nõunis. Info: Marika 53465648.

23. veebruar 2017

Puka Vallavolikogus
17. veebruaril
Toimus Puka valla 2017. aasta eelarve I luge-

mine.
n

Muudeti Puka Vallavolikogu 27. oktoobri

2016 määrusega nr 23 kehtestatud Puka Vallavalitsuse palgajuhendit. Muudatuse kohaselt sätestati
haigushüvitise maksmise tingimused ja kord järgnevalt:
- hüvitist makstakse haigestumise või vigastuse
teise kuni kaheksanda kalendripäeva eest 70%
töölepingu seaduse § 29 lõikes 8 sätestatud korras
arvutatud teenistuja keskmisest töötasust.
n

Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee
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XI Võrtsjärve talimängud lastele toimusid Puka alevikus

AMETLIK INFO

n

P U K A

Otsustati esitada ettepanek Helme Vallavoli-

kogule läbirääkimiste alustamiseks piiride muutmiseks Puka valla Soontaga küla üleandmiseks Puka
valla koosseisust Helme valla koosseisu ning piiride
muutmiseks haldusreformi läbiviimise käigus ning

Võrtsjärve talimängudel on pikk ajalugu ja et
pikad traditsioonid saaksid edasi kesta, tuleb sellesse panustada aega ja energiat. Miski siin ilmas
ei toimu ju iseenesest. Võrtsjärve mängude traditsiooni on edasi kandnud nõukogude ajal Võrtsjärve
ümbruse ühismajandid ja pärast taasiseseisvumist
Võrtsjärve ümbritsevad vallad, kuid eelkõige on ju
Võrtsjärve mängude jätkumisse panustanud Võrtsjärve ümbruse inimesed.
Tõsi, ühismajandite likvideerimisel tekkis
mängude korraldamisse paus, kuid siiski leiti uuesti
vajadus ja motivatsioon mängude jätkamiseks. Taasiseseisvumise järel tekkinud omavalitsused jätkasid
traditsiooni. Nüüd oleme mängude korraldamisel taas jõudnud teelahkmele ja mängude avamisel tõdesime, et sellisel kujul toimuvad talimängud
viimast korda, kuna 2018. aastal muutuvad Võrtsjärve ümbritsevad omavalitsused oluliselt. Kas oluliselt
kasvanud vallad näevad tulevikus Võrtsjärve mängudel kohta oma kultuurikalendris, seda näitab aeg.

Loomulikult on Võrtsjärve mängud meeldiv
spordi- ja kultuurisündmus ning koht toredateks
taaskohtumisteks. Seepärast ei lasknud keegi ka
Pukas toimunud mängudel oma tujul langeda.
Mängude programm oli mahukas, läbi viidi lastele
seitse ala. Plaan oli ju veelgi ambitsioonikam, kuid
lumepuudus sundis programmist ära jätma suusatamise ja teatesuusatamise. Võistlus toimus kelgutamise mitmevõistluses, laskmises, mälumängus,
orienteerumises, saalihokis, kabes ja maalimises.
Võistluste peakohtuniku olulise rolli võttis
seekord Rein Leppik. Täname Reinu suure abi eest
mängude korraldamisel ja ettevalmistamisel.
Võistlusi aitasid läbi viia erinevad alade kohtunikud. Suur tänu Aili Poppile laskimisvõistluse
läbiviimise eest, Kai Kadajale ja Piret Vahile kelgutamise mitmevõistluse läbiviimise eest, Rein
Augasele mälumängu läbiviimise eest, Voldemar
Tasale orienteerumisvõistluse läbiviimise eest, Elle
Luigele kabeturniiri läbiviimise eest, Esti Kittusele

maalimisvõistluse läbiviimise eest ning Valga saalihokiklubile, Ene Aigrole ja Kaire Kuvvasele saalihokiturniiri läbiviimise eest. Suur tänu ka Sirje Iljale
ja tema meeskonnale, kes hoolitses toidu ja majandusküsimuste eest. Suur aitäh Anita Kallisele ja Lea
Treesile sekretariaadi korraldamise eest.
Suur tänu Liidia Saarmannile, Airin Hermannile
ja Evelin Petterile abi eest mängude korraldamisel.
Mängude toimumiseks on vajalikud lisaks korraldajatele ka võistlejad. Kokku osales mängudel
ligikaudu 200 võistlejat seitsmest omavalitsusest.
Tublilt võistlesid mängudel meie oma Puka valla
lapsed ja saavutasid palju auhinnalisi kohti. See
näitab, et võrdluses naabervaldadega ei jää me milleski teistest maha ja suudame hoida kõrget taset.
Arvan, et oleme viimasel ajal põhjendamatult palju
kuulnud oma valla inimeste kohta kriitikat, aga
tegelikult on meil palju, millest rõõmu tunda ja
milles oleme teistest paremad.

korraldada küsitlus Puka valla Soontaga külas

Vallavanem Heikki Kadaja

elanike arvamuse väljaselgitamiseks küla ühine-

Fotod: ArVO SAAL

miseks haldusreformi käigus moodustatava Tõrva
vallaga.
n

Rõngu Vallavolikogu 2. veebruaril 2017, otsu-

sega nr 5 „Ettepanek piiride muutmiseks“ tehti
Puka Vallavolikogule ettepanek algatada piiride
muutmise menetlust Puka valla külade (Aakre,
Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja Rebaste)
Rõngu valla koosseisu arvamiseks. Otsustati: Nõustuda Rõngu Vallavolikogu ettepanekuga algatada
haldusüksuste piiride muutmine Puka valla Aakre
küla, Palamuste küla, Pedaste küla, Purtsi küla,
Pühaste küla ja Rebaste küla Rõngu valla koosseisu arvamiseks ning korraldada küsitlus nende
külade elanike arvamuse väljaselgitamiseks asustusüksuste kaupa piiride muutmiseks ja nimetatud
külade Rõngu valla koosseisu arvamiseks.
n

Määrati Puka valla 2016. aasta konsolideeri-

Tulemused
Kabe
6. koht - Karl Kurisoo, Karoliina Undrits
Kelgutamine
II koht - Hegert Härm, Jasper
Petter, Elin Haindalu, Meribel Mekk, Gedly Schumann, Stenver Vahi, Kristjan Sarv
Laskmine
I koht - Kristin Laikask, Rene
Tomberg, Marchus Joonas Koppel, Annabel Teder
Maalimine
III koht - Brigitte Marie Tensing
Mälumäng
I koht - Karl Kattel, Romi Teorein,
Steve Vahi, Kadi Prii, Taavi Eistre
Orienteerumine I koht - Stenver Vahi, Ingebret
Liigand, Steve Vahi, Loreen Marii Pedajas
Saalihoki
II koht - Taavi Eistre, Kaur Kadaja,
Sander Meitern, Henri Kahro, Sandra Kuus, Marge
Anette Koort, Sirlin Luukanen

tud raamatupidamise aastaaruande auditeerijaks
audiitorettevõtja Vello Mettis.
n

Turboreks

Grupp

OÜ

(registrikood

Tulemused on avaldatud Puka valla veebilehel:
www.puka.ee.

11544708) esitas maavanemale kinnisasja omandamise loataotluse Valga maakonnas Puka vallas
Aakre külas asuva Mäe kinnistu,katastritunnus
60801:002:0320, pindala 10,7 ha, kohta. Vastavalt
"Kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse"
§-i 8 lõigetele 1 ja 2 Valga maavanem palub Puka
Vallavolikogu seisukohta kinnisasja omandamise
loa toetamise või sellest keeldumise kohta. Puka
Vallavolikogu on seisukohal, et eelpoolnimetatud
kinnistu üleandmine Turboreks Grupp OÜ-le ei ole
vastuolus kohaliku omavalitsuse avalike huvidega
ning ei takista Puka vallavalitsusel seadusega antud
ülesannete täitmist.
n

Määrati vallavanemale töötasu ja otsustati

hüvitada isikliku sõiduauto kasutamise kulud.
n

Kinnitati sotsiaal- ja tervishoiukomisjo-

ni koosseis: esimees Anu Uint ja liikmed Airin
Hermann, Kristel Laurits ja Maie Mesipuu.

Rahvaküsitlus Puka vallas
10. ja 12. märtsil 2017. a toimub Puka vallas rahvaküsitlus et selgitada piiride muutmiseks haldusreformi läbiviimise käigus välja:
1) Aakre, Palamuste, Pedaste, Purtsi, Pühaste ja
Rebaste külade elanike arvamus Rõngu valla koosseisu arvamiseks;
2) Soontaga küla elanike arvamus Soontaga küla
Puka valla koosseisust Helme valla koosseisu arvamiseks.
Küsitlusest saavad osa võtta kõik vähemalt
16-aastaseks saanud elanikud, kes Eesti rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmetel elavad püsivalt
Puka valla külades, mille üleandmist taotletakse.
Küsitluspunktid on avatud Aakre külas Aakre Rahvamajas ning Soontaga külas endises Aakre Metskonna kontori ruumides
10. märtsil kell 9.00 kuni 17.00
12. märtsil kell 9.00 kuni 17.00
Juhul kui isik ei saa terviseseisundi tõttu või muul
mõjuval põhjusel küsitluspunkti tulla, on võimalik
esitada taotlus küsitlussedelite kodus täitmiseks 12.
märtsiks hiljemalt kell 14.00 telefoni teel 5100 177
või e-postile vallavalitsus@puka.ee.
NB! Rahvaküsitlusel osalemiseks tuleb kaasa võtta kehtiv isikut tõendav dokument!

Puka vallavalitsuse uute
töötajate telefoninumbrid
Puka Vallavalitsuse lastekaitsespetsialist-sotsiaalpedagoog Kristel Laurits, tel 534 19003.
Puka Vallavalitsuse avahooldustöötaja
Evelin Petter, tel 530 83023.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee

Nõustamisteenused
toimetulekuraskustes
inimestele
Eelmisel aastal alustas üle Eesti projekt, mille käigus
pakutakse toimetulekuraskustes inimestele tasuta
nõustamisteenuseid. Tegemist on Euroopa Sotsiaalfondi poolt finantseeritava projektiga „Integreeritud
teenuste osutamine toimetulekuraskustes inimestele“,
mis on osa programmist „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandemeetmed“.
Projekti eesmärk on kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajate toetamine ja nõustamine keerulisemate kliendijuhtumitega tegelemisel ning toimetulekuraskustes inimestele nõustamisteenuste
pakkumine üle Eesti. Nõustamisteenuste osutamise tulemusel paraneb isikute igapäevaeluga toimetulekuvõime, suundumiseks tööturuteenustele ja
rakendumiseks tööle.
Projekti sihtrühm on mitmete probleemide samaaegsest esinemisest tingitud toimetulekuraskustes
tööealised inimesed (15-aastased kuni vanaduspensionieani) ja nende pereliikmed, kelle toetamiseks ei piisa kohaliku omavalitsuse võimalustest
(toetused, teenused).
Nõustamisteenuste saamiseks tuleb isikul pöörduda kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötaja või
projekti piirkondliku (elukoha) koordinaatori poole.
Toimetulekuraskustes isikud kaasatakse projekti vaid nende nõusolekul. Koostöö omavalitsuse
sotsiaaltöötaja, projekti koordinaatori ja teiste võrgustikupartneritega, toimub juhtumipõhise võrgustikutöö meetodeid rakendades.
Projektis osalevatele inimestele tasuta pakutavad
teenused:
Psühholoogiline nõustamine. Eesmärgiks on tõsta
isiku toimetuleku- ja kohanemisvõimet ning enesehinnangut, aidata paremini aru saada endast ja
oma võimetest, olukordadest, analüüsida ja otsida
lahendusi probleemidele.
Perenõustamine. Eesmärgiks on abistada peret
suhete ja laste kasvatamisega seotud küsimustes, pere ressursside leidmisel ning sotsiaalsete
toimetulekuoskuste tõstmisel.
Võlanõustamine. Võlanõustamise sihiks on isiku või pere abistamine majanduslike raskuste ja
võlgnevuste korral.
Tugiisikuteenus. Teenuse sisuks on isiku abistamine
juhendamise ja toetamise kaudu igapäevases elukeskkonnas asjaajamisel, kohustuste täitmisel, õiguste teostamisel, toimetulekul raske olukorraga.
Täiendavat infot projekti kohta saab Sotsiaalkindlustusameti piirkondlikult koordinaatorilt.
Projekti piirkondlik koordinaator Võrumaal, Põlvamaal, Valgamaal on Raina Kurg, tel 5 8540 570,
e-post: raina.kurg@sotsiaalkindlustusamet.ee.

Tähelepanu, EELK Sangaste
koguduse liikmed!
26. veebruaril, peale jumalateenistust orienteeruvalt kell 13.10 toimub Sangaste rahvamajas koguduse täiskogu koosolek.
Oodatud kõik koguduse liikmed, kes tasunud liikmeannetuse ja käinud armulaual.
Toimuvad koguduse juhtorganite valimised
järgmiseks neljaks aastaks vastavalt EELK
põhikirjale (juhatus, juhatuse esimees,revisjon, nõukogu).
Vastavalt EELK Põhikirjale saab kandidaate
esitada eelnevalt koguduse kantseleisse kas
kirjalikult või e-maili teel, samuti esitatakse
kandidaate koha peal koosolekupäeval.

S A N G A S T E
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Mis juhtub, kus juhtub ja kas juhtub?
Veebruar veab vedurina talve kevadesse. Talv
kulgeb ja kahaneb, kevad läheneb. Talvel on oma
oluline roll looduses ja meie kultuuris. Talv on tore
ja talvest tonti teha lihtsalt seepärast, et vahel külm
ja pime on, pole mõtet. Talvel on ka palju toredaid
asju pakkuda. Näiteks Vabariigi aastapäev ja Bergi
sünnipäev ja vastlapäev jne,.jne. Lisaks saab jää
peal uisku lasta ja jää alt kala püüda ja palju muud
sellist vahvat talvist toimetamist.
Krahv Bergi sünd juhtus juba ammu, aga tema
sünnipäeva tähistame ikka ja jälle. Ka seekord
traditsiooniliselt ja pisut omamoodi. 16. veebruaril viidi tavapäraselt Bergi hauale koos Rukkiseltsi esindusega lilli ning koguneti lossi seminarile.
Eriliseks tegi selle korra aga see, et esimest
korda anti koostöös Rukkiseltsiga Sangaste
valla ja Maaelu ministeeriumi poolt krahv Bergi
nimeline rahaline innovatsioonile pühendatud
preemia. Preemia 1000 eurot on pigem suure töö
eest tunnustust kinnitav lisand. Olulisim on tunnustamine ja tegu ise. Selle uue preemiaga tunnustatakse tegijaid, kes on mõjunud Eesti maaelu
uuendusliku avastuse, töö või tegevusega, mille
tulemusena avaneb võimalus anda maapiirkondadele ja Eesti maaeluga seotud asjadele uus
impulss. Ehk siis lihtsalt öelduna ,,miski, millest
võiks tulla midagi, millest maarahval palju kasu
edaspidi võiks tõusta“.
Krahv Friedrich Georg Magnus von Bergi
nimelise innovatsioonipreemia hindamiskomisjoni liikmed hindasid järgnevaid konkursile esitatud ettepanekuid:
1.Margit Olle – köögiviljade kasvatamise
metoodika ja tehnoloogia täiustamise alased
uuringud.
2.Eesti Taimekasvatuse Instituut ― sojaoa
„Laulema“ aretamine (aretajad Maia Raudseping, Enn Kaljo ja Lea Narits).
3.VitalFields/WeatherMe OÜ – e-põlluraamat
ja põllumajandusettevõtte majandustegevuse haldamise programm.
4.Koit Kuusk ja Vendo Ellamaa – karuputke
tõrjumine soola või soolalahusega.
Informatsioon konkursile esitatud ettepanekute kohta edastati tutvumiseks Bergi perekonna

esindajale krahvinna Sylvia-Alexa von
Bergile.
Komisjoni
otsus
oli: "Arvestades uuenduslikkust,
keskkonnasäästlikkust ja
majandusliku potentsiaali kuulutada ühehäälselt krahv Friedrich Georg Magnus
von Bergi nimelise
innovatsioonipreemia
konkursi laureaadiks
2016. aastal sojaoa
„Laulema“ aretamine aretajate Maia Raudseping, Enn Kaljo ja Lea Narits poolt."
Kõik kandidaadid olid väga väärikad ja nende
teod tõsised. Preemia saajat valida polnud kerge.
Uue eestimaise sojaoa sordi kasuks kallutas
valiku eelkõige see, et tegu on väga olulise valgukultuuriga põllumajanduses, mida saab nüüd kasvatada siin ja ei pea importima.
Koosolekul-seminaril osalesid Rukkiseltsi härrad ja prouad, maaeluministeeriumist hr.
Kevvai, põllumajandusmuuseum, põllumehed ja
tootjad, ajakirjandus. Oli pidulik ja asjalik päev.
Oodata on aga teisigi rahvusvahelisi kevadisi
üritusi lossis nii ministeeriumite tasandil, kui ka
rahvusvahelise kaaluga. Sangaste lossist hakkab
Lõuna-Eesti piirkonnas kujunema tähtis kokkusaamiskoht ka riikidevahelise koostöö harualal.
Sangaste pereturismikeskuse ,,Avasta ja
Imesta“ tehnilise projekteerimine on käimas ja
sügiseks loodame ka ehitus- ja ekspositsioonide
hanked tehtud saada ning ,,koppa maasse“.
Oleme alustamas uue suurema projekti ja
rahataotluse ettevalmistamist, et Sangaste Lossikülla lisaks ka komplektne ja kompaktne omanäoline sauna- ja veekeskus saada. Samuti käib
töö lossi sissesõidul oleva järve ja puhkeala omanäoliseks ja eripäraseks puhkamise, sportimise
ja ürituste alaks kujundamisel koos parkimisvõimaluste avardamisega. On väga uudseid ja kaasakiskuvaid ideid ning loodame juba suvel neid ka

Vabariik kui Vaba Riik
Eestil on jälle sünnipäev! Meie Riik saab veel ühe aasta vanemaks ja
kogenumaks. Rahvas kasvab Oma Riigi sees ja Riik kasvab tema kasvamise järgi. Tasakaalus Riik ja tema rahvas kasvavad alati koos. Mitte nii,
et üks kasvab eest ära ja teine jääb temast maha. Meie riigil ja meil, tema
rahval, on nähtud erinevaid aegu. Meie rahvas on tark ja kogenud. Elutarkus on paraku aga teinud meid ka mõnevõrra ettevaatlikuks ja vahel isegi
umbusklikuks. Tähtis on, et oskaksime oma hinge mudastavast umbusust
lahti saada ja olla vajadusel targalt ettevaatlikud. Kodanik ei peaks oma riigi
suhtes olema umbusklik, aga ka mitte liiga kergeusklik. Samuti ei tohiks
Riik ametnike ja poliitikute näol üles näidata umbusku oma rahva suhtes.
Seda kahjuks ikka tundub juhtuvat. Eesti rahva kestmine ja Oma Riik on
paraku teineteisele eluliselt vajalikud. Kasvatagem siis rahvana Oma Riiki
meie oma näo ja ootuste järgi. Oma Ilu ja Oma Riigi ehitab ikka iga rahvas
ise. Ei tule keegi teine ju meie näo järgi meile Riiki looma. See elukestev
(riigi)ehitus on ja jääb meie kohuseks tulevaste ja olevate põlvkondade ees.
Meie Riik saab päriselt Vabaks Riigiks siis, kui tema kodanik on ennast
ise vabaks teinud. Vabaks ebakonstruktiivsest ja ennast lõhkuvast kadedusest, vabaks närivast vihkamisest ja määndavast vingumisest. Vabadus tuleb
kodanikujulgusega öelda ja näidata välja oma arvamust ja arvestamist seejuures teiste arvamusega. Vabadus tuleb läbi uhkuse ja väärikuse, mida
meie rahvas ju igati väärt tundma on. Eestimaa inimene on visa ja julge,
töökas ja elutark. Vaja on need jooned endast välja tuua ja eendada, vaja on
halvemad inimlikkused iseendas ja ise taandada. Siis sünnib tõeliselt Vaba
Riik läbi end vabastanud kodaniku! Ehk siis ärgem muretsegem liialt, vaid
hakakem täie rinnaga elama täisverelist kodanikuelu ja täierinnalist elu jaatavat inimese elu! Vaba Riik sünnib positiivse ja väärika kodaniku sünni läbi.
Saagu siis Vabariigist Vabade ja väärikate Kodanike kasvulava ja olgu
meie Riigis rohkem valgust, soojust ja ruumi iga meie inimese jaoks!
Käesolevaga anname au ka oma rahvusriigi loojatele ning tema tänastele hoidjatele! Tõstkem siis häbitundeta see pits peenikest riigiviina (või siis
midagi muud meelepärast) kiluleiva kõrvale Oma Riigi ja Vaba Kodaniku
terviseks! Riigi parenemise ja elu edenemise hüvanguks!
Vabariik on sündinud! Elagu Tema ja Meie!
Kaido Tamberg

rahvaga arutada ning kõigile tutvustada.
Jätkame ka oma asulate kaunistamise visuaalia-projekti koostöös kõrgema kunstikooliga.
Tellime uued erikujundusega külasildid(tahvlid)
ja asulate tahvlid. Teeme Keeni Kooli otsaseinast
ja Keeni jalgtee plangust omanäolised kunstiteosed silma rõõmustama ja külalist üllatama.
Vald valmistub ka endise Keeni küla 7 maja
baasil juba osaliselt remonditud ja juba kasutuses
korterite baasil kogu maja omandama ning sellest
munitsipaalkorterite koondamist ja väljaehitamist ühte majja. Maja karp on juba remonditud
ja kolmandik kortereid valla omad. Nii saab anda
rendikortereid noortele ja ka uutele töötajatele
kasutusse. Samas oleks kõik Keeni korterid vallal
ühes kohas ja ühe peremehe hallata.
Varsti valmib ka Vabatahtlike Päästjate Depoo
lõplik projekt, millega loodame samuti soodsatel
asjaoludel suvel startida ehitusfaasi.
Lisaks sellele jätkuvad ka kõik muud tavapärased ja harjunud tegevused sel Sangaste nimelise
valla selle ajastu tsükli viimasel aastal. Mingeid
suuri muutusi inimestele ja erilisi hinnatõuse
valla teenustele ette näha pole ja kõik hädasti
vajalikud asjad saavad tehtud.
Soovin meile kõigile jõudu, edu ja tervist, et
talv valge ja tulevik helge kumaks! Rõõmu ja
õnnetunde juured on aga ikka põhiliselt meis
endis! Anna ainult vett ja väetist ise manu!
Vallavanem Kaido Tamberg

23. veebruar 2017
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44. Tartu Maraton toimub Tehvandil

Talvepealinnas peetakse lumelahingut
Otepääl peetakse 25. veebruaril keskväljakul kell 12.00 lahingut,
kus laskemoonaks on lumi. Kuumas talvepealinnas peetakse maha üks tuline lumelahing.

Kui just lähipäevadel ei juhtu imet tugeva lumesaju näol, siis sõidetakse selleaastase Tartu Maratoni põhisõidud Otepää-Elva originaalraja asemel Tehvandil.
Suusamaratoni toimumine Tehvandil tähendab palju muudatusi ka ürituse
korralduslikus pooles. Sõidud peetakse kuuekilomeetrise kunstlumega kaetud
ringi peal. Maratoni pikem distants on 34-kilomeetrine ja lühemal sõidul saab
pikkust olema 16 kilomeetrit. Ehk siis pikemal distantsil läbitakse kuuekilomeetrist ringi viiel ja lühemal kahel korral (lisaks sõidetakse mõlema distantsi puhul
lõppu üks neljakilomeetrine lisaring). Stardis on kaheksa klassikajälge ning suuremat osa rajast katab vähemalt neli klassikajälge.
Ringil ei ole sees kurikuulsat ja rasket Tehvandi tõusu ning raja raskusastet võib võrrelda originaalrajaga. „Ma arvan, et rada ei ole liiga raske. Julgen
väita, et Tehvandil planeeritud 34-kilomeetrine pikem distants on raja tõusude
summana ja üleüldiselt inimestele füüsiliselt kergem kui originaalraja esimesed
35–40 kilomeetrit,“ ütles võistluste direktor Indrek Kelk. „Sisuliselt on seekordsel Tartu Maratoni rajal üks tõsisem tõus – Kunimäe,“ lisas ta. 44. Tartu Maratoni
põhisõidud peetakse kahel päeval, 25.–26. veebruaril, ning lühemale distantsile
eraldi starti ei tule. „Nii laupäeval kui pühapäeval on kolm starti, ühes stardis
umbes 600 suusatajat,“ ütles Kelk.
16. veebruari seisuga on pikemale distantsile registreerunuid 3048, lühemale
aga 650.
Operatiivse infoga raja, programmi ja muu kohta saab kursis hoida meie
https://www.facebook.com/tartumaraton/?hc_ref=SEARCH Facebooki lehe ja
https://www.tartumaraton.ee/ kodulehekülje kaudu.

Lumelahingu korraldab JJ-Street Tantsukool.
„Noored tulid välja ideega luua Otepää elanikele üks meeldejääv päev, mis on mõeldud kogu perele,“
selgitas JJ-Street Tantsukooli treener Sigrid Avald. „Lumelahingus osalemiseks tuleb moodustada
7-liikmeline meeskond ja tulla Otepää keskväljakule kell 12.00, vajalik on ka eelregistreerimine. “
Igale osalejale annab Otepää Seikluspark sooduskupongi, millega saab 25% allahindlust. Eelregistreerinute vahel loositakse välja Balsnacki poolt kingitus.
Kohapeal on kavas erinevad mängud, esinevad slacklineil trikitajad ja JJ-Street Tantsukooli tantsijad, pakutakse pannkooki ja vahvleid. Avatud on Otepää Winterplace uisuväljak.
Lumelahingu võitjatele on varuks põnevad auhinnad. Korraldajad kinnitasid, et kui sel päeval
ei peaks lund olema, ei jää lahing siiski pidamata – see toimub pallimere pallidega.
Kuna terve päev on sisustatud põnevate tegevustega, siis tasub 25. veebruaril oma sammud Otepääle seada, et kogu perega veeta üks tore laupäev.
Päeva korraldab JJ-Street Tantsukool, sündmust toetavad Otepää Vallavalitsus, JJ-Street Tantsukool, AS Maris Gilden, Ugandi resto, Otepää Winterplace, Myfitness spordiklubi, Otepää Seikluspark, Valgamaa kaitseliit, Otepää naiskodukaitse. Auhinnafond: Eesti Kiikingiliit, AS Maris
Gilden, Otepää Seikluspark, Otepää Winterplace, Balsnack, Pühajärve Spa & Holiday resort.
Registreeri lumelahingule ürituse Facebooki lehel:
https://www.facebook.com/events/729760823854421/?active_tab=about

Tanel Rungi
MTÜ Klubi Tartu Maraton turundus ja kommunikatsioon

Aprill on Otepää Kultuurikeskuses teatrikuu
2. aprillil kell 18.00 Kuressaare
Linnateatri etendus „Hüpnoos“
Osades: Allan Noormets (Tallinna Linnateater),
Triinu Meriste (Ugala Teater), Lauri Saatpalu.
Lavastaja: Peeter Tammearu. Kunstnik Liina
Unt (Endla Teater).
Muusikaline kujundus: Feliks Kütt (Endla
Teater), Peeter Tammearu.
Kolm ego. Üks plaan. Kes kontrollib olukorda?
Meeliülendav thriller ootamatute pöörete ja paraja
koguse komöödiaga.
Gordo on alkohoolikust hääbuva karjääriga
hüpnotisöör. Täna õhtul annab ta aga taas etendust ning juhuslikult valib oma katsealuseks Alan
Briggsi. Peenetundeline politseinik Briggs saab ootamatus olukorras hästi hakkama, publik naerab ja
etendus lõppeb. Gordo jaoks on tegemist täiesti
hariliku tööpäevaga, millele tavaliselt järgnevad
mõned joogid ja siis voodi.
Aga kellelgi küpsevad hoopis teistsugused
plaanid. Erakordsed plaanid.
Psühholoogilised mängud algavad ning panused
on kõrged. Publik mõistab, et seal saab olla vaid
üks võitja.
Aga kes?
Piletiinfo: soodushind 12 eurot kehtib kõigile
kuni 26. märts. Viimasel nädalal enne etendust
on pilet täishinnaga 15 eurot.

13. aprillil kell 19.00 Rakvere
Teatri etendus „See kõik on
tema“
Eksperiment teismelisega

Osades Tiina Mälberg ja Imre Õunapuu.
Lavastaja Helen Rekkor (Teatriühendus
Misanzen). Kunstnik Maarja Pabunen. Videokunstnik Alyona Movko. Tõlkija Tiit Alte
Kas mäletad, milline oli maailm siis, kui olid teismeline? Kas mäletad oma enesehinnangut? Kas
mäletad, et vahest ei viitsinud või ei osanud hoolida,
aga kui juba hoolisid, siis ei osanud lõpetada? Kas
mäletad, et kõik tegi rohkem haiget?
Kas kujutad ette, mis tunne on olla leseks jäänud
üksikvanem, kelle kasvatada ja kujundada on just
üks selline, ühe vanema kaotanud teismeline. Kas
oskaksid? Kas teeksid kõik õigesti?
Näidendis “See kõik on tema” võtab üksikvanemast ema ette sotsiaalse eksperimendi, et jõuda
lähemale oma võõraks jäänud pojale. Mängu ja elu
piirid hägustuvad. Iga käik viib lähemale suuremale
kaosele ja iga viga maksab end sajakordselt kätte.
Kaalul on usaldus ja elu.
Kas mängime?
Lavastust eriti soovitatav vaadata noortel, sobilik
alates 7-ndast klassist.
Pilet 14/12 eurot. Sooduspilet õpilastele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletimaailmas ja
Otepää Turismmiinfokeskuses.

TEADAANNE REISIHUVILISTELE
Sel suvel on võimalus ühineda toreda reisiseltskonnaga, kes kutsub sind endaga
10.-16. juulil TŠEHHI pealinna PRAHASSE (programmis Praha, Karlovy Vary, Karlštejn,
veemuusika kontsert, folkloorietendus koos rahvusliku õhtusöögiga jpm). Hind 350 EUR.
Üksikuid vabu kohti on ka 9.-11. juunil PALANGA – NIDA (Baltikumi suurimad kuurordid
Leedus) reisile. Hind: 170 EUR.
Kui tunned soovi meiega ühineda, võta kiiresti kontakti ja saad täpsema reisiprogrammi
ning juhised!
Marika Paavo (tel 5568 4893, marika.paavo@mail.ee).

22. aprillil kell 19.00 Vana Baskini
Teatri etendus „Täna algab uus elu“
Komöödia kahes vaatuses

Osades: Raivo Rüütel, Külli Reinumägi, Eduard
Salmistu (Rakvere Teater), Aleksander Ots.
Autor Robert Caisley. Tõlkija Reet Kandimaa.
Lavastaja Ivo Eensalu. Kunstnik Jaak Vaus.
Sara elab korteris koos oma vana isa Leoga, kes
on jäänud pimedaks ega käi enam väljas. Seni on
isal on õnnestunud kõik Sara austajad eemale peletada. Siis aga asub naabermajja elama Tom, kes
töötab lennujaama turvateenistuses. Tom hakkab
Sara juurde üha sagedamini sisse astuma, algul
selleks, et naist tema hädades aidata, nimelt jälitab
„Õnneseen“ Sarat pidevalt mingi ebaõnn – küll
sajab korteri lagi vihma ajal läbi, küll surevad tema
kuldkalakesed või kaob ära tema hoolde antud
kass. Sara isa püüab aga Tomi igal moel eemale
peletada, teeseldes pimedat pahurat vanameest.
Kuivõrd Sara varasemad suhted meestega on luhta
läinud, on ta kaotanud usu tulevikku ja on enesesse
sulgunud.
R. Caisley mõnusa huumoriga kirjutatud näidend
rõhutab ilma liigse näpuviibutamiseta vajadust
olulisi asju välja öelda, ja võimaldab neljal näitlejal luua erinäolisi karaktereid. Tüki kõige
põnevam tegelane on Leo, kelle vaimukad dialoogid Tomiga kruvivad üles pingeid. Kui Tom
on valmis suhteid lõpetama, purskab Sara välja
perekonna mineviku traagilised sündmused ja
lugu saab klassikalise õnneliku lõpu.

29. aprillil kell 17.00 MTÜ Kungla
muusikal „PÜHA GRAAL“
Veidi üle kahe tunni kestva etenduse toovad
lavale Kungla muusikalitrupi 22 noort.
Peaosades Valdek Ott, Siiri Põldsaar, Tauri ja
Tanel Pai, Markus Põld, Karl Kirt, Siim Kängsepp, Margo Metsoja ja Andre Ostrak.
Lavastajad Siiri Põldsaar ja Tauri Pai, koreograaf Monika Muru.
Muusikal „Püha Graal“ on muusikaline komöödia, mis on lavastatud 1975.aastal vändatud filmi
„Monty Python and The Holy Grail“ järgi. Tegemist
on paroodiaga inglaste legendkuningast Arthurist.
Kungla muusikalitrupp hoiatab, et etenduse laulud
võivad jääda kummitama pikaks ajaks ning etenduses nähtud naljad ei pruugi koju minnes üldse
enam meeles olla. Parim, mis juhtuda saab on see,
et nii Kungla noortel laval, kui publikul saalis, on
väga lõbus.
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
NB! Piletid etendustele müügil nummerdatud
istekohtadega!

11. märtsil kell 19.00
Otepää Kultuurikeskuses
Mait Malmsten
monolavastuses „FENOMEN“.

Pilet 13/15 eurot. Sooduspilet õpilastele, tudengitele ja pensionäridele. Piletid müügil Piletilevis
ja Otepää Turismiinfokeskuses.

TEADE
13. märtsil kell 18.00 toimub
Pilkuse külamajas üldkoosolek.
Päevakord
1.Vana juhatuse tagasiastumine, uue juhatuse valimine.
2.Aastaplaani koostamine.
3.Jooksvad küsimused.
Info telef. 51974916		
Juhatus

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

23. veebruar 2017

KÜTTEPUUDE MÜÜK
- 3 m lepp/kask/okaspuu
- 60 cm lepp, kask, okaspuu
- 45 cm lepp, kask, okaspuu
- 30 cm lepp, kask, okaspuu

UPM Otepää vineeritehas toodab puidupinnalist ja pealistatud kasevineeri.
Meie toodangut kasutatakse ehituses, transpordivahendites, veeldatud
gaasi tankerites jms. Ettevõtte toodangust eksporditakse üle 90%. Praegu
240 töötajaga tehas tegutseb alates 2000. aastast. Otepää tehas kuulub
rahvusvahelisse UPM-Kymmene kontserni, mis ühe maailma juhtivaima
metsatööstusettevõttena annab tööd kokku u 20 000 inimesele.
Seoses laienemisega võtame tööle

HINNAD SOODSAD!
Pakume ka transporti.
SAE- JA
HÖÖVELMATERJALI
MÜÜK
Kontakt: 5690 4994
fripuit@gmail.com
www.fripuit.ee
FriPuit OÜ

PUIDUPINGITÖÖTAJAID,
kes töötavad erinevatel vineeritootmisseadmetel

ja

MEHAANIKU,
kelle tööülesandeks on tagada masinate ja seadmete efektiivne toimimine
hooldus-, remondi- ja arendustöid tehes.

Rebase talu puukool
pakub:
n

kevadine viljapuulõikus

n

istikute ettetellimine
Tel. 5286 605

Ootame Sind kandideerima, kui oled töökas, soovid õppida ja areneda,
saavutada eesmärke koos kolleegidega, mõistad kvaliteedi ja tööohutuskultuuri olulisust ning Sul on võimalik töötada vahetustega. Mehaanikult
ootame lisaks erialase hariduse ja/või töökogemuse olemasolu.

www.rebasetalu.net

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

MTÜ Karukäpp
järgmine kokkusaamine
28. veebruaril 2017 kell 18
vallamaja III korrusel.

Kandideerida saab läbi CV Keskuse, CV Online´i ja Töötukassa portaali või saates
CV evrika.lepik@upm.com. Sooviavaldusi mehaaniku töökohale ootame kuni
01.03.2017 ning puidupingitöötaja ametikohale kuni 13.03.2017. a.

Info tel.515 3248

Lisainfo 767 9108.

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.
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KUULUTUSED
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

Mapomets OÜ

Raamatud, ehted, kuld, hõberublade ost 50 eurot/tk! 56495292
Mahe lihaveisekasvatuse ettevõte võtab rendile või ka ostab
põllu- ja rohumaad. Sobivad ka
võsastunud maad. heizung.oy@
eesti.ee Tel. 511 3543
Teostan siseelektritöid.
Tel 5353 6160

- ostame metsamaterjali, kasvavat
metsa ja metsakinnistuid,
- erametsade haldamine ja järelvalve,
- metsanduslikud konsultatsioonid.
Valgamaa, Otepää vald, Pühajärve küla
tel. +3725050375,
magnar@mapomets.ee

ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

OSTAN

vene-aegse
fotoaparaadi
(Kiev, Fed, Zorki jne), objektiive ja muud fotoasjandust.
Võite pakkuda ka vanu fotosid, kellasid, kompasse jne.
ALATI aus asjaajamine!
Tel. 5872 5458

Müüa Põlvamaal
Valgjärve ääres asuv

Aida kinnistu.
Otse omanikult.
Tel 7970 812.

Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad, kortemajad, puhkemajad). 5662 8835
Hauaplaadid ja -kivid. www.
PALUKIVI.EE, INDREK 5107 312
MURUNIIDUKITE, MOOTORSAAGIDE JA TRIMMERITE hooldus ja
remont. Vajadusel transport. Tel.
53 40 78 36
SÕIDUAUTODE JA HAAGISTE
remondi- ja hooldustööd.
Tel. 53 40 78 36
Müüa lõhutud küttepuid.
Tel. 50 93453; 76 54300
Kuiv okaspuu, värske lehtpuu,
väikesed koormad, 5165251.

Ehitus ja remonttööd. 53471269
Ohtlike puude raie, hooldus.
56268281 - Rait, uibur.ee
Kändude freesimine aedadest,
hoovidest. 56268281 - Rait,
uibur.ee
Müüa lõhutud küttepuud (märg,
lepp, kask, haab, okaspuu) teile
sobivas mõõdus.Tel.5260859
E-mail: kriisa67@hot.ee
Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.

ERNI KULL

KALJU ROOSAAR

08.09.1925 - 12.02.2017

19.11.1931 - 04.02.2017

11.05.1972 - 06.02.2017

ALEKSEI SAAVASTE

Südamlik kaastunne Andresele

Südamlik kaastune Richardile
kalli ema

Avaldame kaastunnet Ingale
armsa ema

VENNA

Koidula Undi

MALLE UNT`i

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

08.10.1935 - 06.02.2017

Kiina ja Merili

Pühajärve Jahiselts

NKK Otepää jaoskonna naised

Südamlik kaastunne Rihardile

Südamlik kaastunne Riinale
ja Ingale

Mälestame

Südamlik kaastunne Richardile,
Ingale ja Riinale kalli abikaasa
ja ema

ema

EMA

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Olgu meie kaastunne toeks
Richardile ja tütardele.

Perek. Teus, Paide

Kiina ja Merili

Rainer perega

Aivar ja Elmar perega

Mälestan head naabrit

MALLE UNT

Südamlik kaastunne Annele
ja Ilmele isa

Heasüdamlikku naabrinaist

MALLE UNT`i

Avaldame kaastunnet Richardile,
Ingale ja Riinale peredega.

HEINO ALJASTE

Malle Unti

Südamilik kaastunne Richardile
kalli abikaasa

kaotuse puhul.

mälestavad

Malle Undi

Majarahvas

perek.Teusid,Paided

kaotuse puhul.

18.12.1946 - 13.02.2017

5.10.1958 - 10.02.2017

MIIA ROOSAAR

Tunnen kaasa omastele.
Leo

Mälestame ja jääme alati
mäletama naabritalu sõbralikku
perenaist

MALLE UNTI

Küttepuude lõhkumine.
56268281 - Rait, uibur.ee

Avaldame kaastunnet Ingale lastega kalli ema ja vanaema

Sihval üürile anda korter maikuust. Tel. 5358 6124
Müüa lõhutud küttepuid (kask,
lepp), erinevad mõõdud, kohaleveoga. Tel. 5117109

Kas kuuled kuis nutab see kodu
Su puudumist leinates sääl...

Sulges igaveseks silmad kallis
õetütar

Mälestame head ja sõbralikku

MALLE UNDI

08.09.1925 - 12.02.2017

kaotuse puhul.
Leo ja Laini lastega, Luule
lastega, Rein, Aade, Leo

KALJU ROOSAART

MALLE UNT
Langetame leinas pea.
Meie siiras kaastunne Richardile
abikaasa, Ingale ja Riinale ema
ning Tõnule õe kaotuse puhul.

Meie südamlik kaastunne
Richardile, Inga perele, Riinale ja Tõnule armsa abikaasa,
ema, vanaema ja õe

MALLE UNT`i
kaotuse puhul.
Liivia, Üllar, Alar, Marianne ja
Kersti peredega.

Südamlik kaastunne lastele
peredega.

Südamlik kaastunne Ingale
ja Riinale kalli ema

Malle Undi
kaotuse puhul.

Avaldame kaastunnet Liiliale
elukaaslase

MALLE UNDI

ENN URMI

ENN URMI

ENNU

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

surma puhul.

perekond Künnapuu

Helgi, Aare, Tiina

Helgi ja Aare perega

Ennu vend ja õed peredega.

Südamlik kaastunne
Ülle Kaarnale

venna
kaotuse puhul.
SA Otepää Tervisekeskuse
kollektiiv

Südamlik kaastunne kallile
Piret Täärile

ISA
kaotuse puhul.
Vineeritehase II vahetus

Aeg möödub ja riivab nii mõnda,
elu viib paljugi käest.
Aja õigus on võtta ja anda,
kuid mälestus Sinust on jääv.

Siiras kaastunne Richardile,
Riinale ja Ingale peredega kalli
abikaasa, ema ja vanaema

MALLE UNT´i

kaotuse puhul.
Väino, Karl, Raivo
ja Eha peredega.

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

On lõppenud elutee pikk
ja raugenud aegade rutt.
On rinnale pandud kaks väsinud kätt.

Lahkus igavikuteele

KOIDULA UNT
Meie siiras kaastunne poeg
Richardi perele
ja teistele lähedastele.
Maie ja Johannese pere

Elu on tundmatu tee,
iial ei tea, millal lõpeb see...

Südamlik kaastunne Richardile
ja lastele peredega kalli abikaasa,
ema ja vanaema

MALLE UNDI

Tunde tasa lööb aegade kell,
jääb alles mälestus hea hell.

Mälestame naabrimees

KOIDULA UNT

KALJU ROOSSAART

kaotuse puhul.

Südamlik kaastunne Merikesele,
Leilile, Ingale ja Kristile peredega.

Kalev, Tiiu, Mati, Heino, Evi

Perek. Drenkhan ja Sisask

Seal, kus sulgub eluraamat,
algab mälestuste tee.

Siiras kaastunne Liiliale, Ülle,
Andrese, Riina ja Tiiu peredele

ENN URMI

kaotuse puhul.

surma puhul.

Merike ja Reet

Kalev, Tiiu, Mati, Heino, Evi

Perekond Metsar

Ei võta sõnad leinavalu,
Ei kuivata nad pisarad…

Südamlik kaastunne
Peeter Mändlale

VENNA

Kalleid vanemaid mälestavad
isa 100. sünniaastapäeval
lapsed ja lapselapsed peredega.

kaotuse puhul.
Otepää Gümnaasium

Aeg ühiseid rõõme ja muresid ei mata,
aeg kaunimad ajad meelde jätab.

Südamlik kaastunne
Richardile, Ingale ja Riinale
lastega ning lähedastele kalli
abikaasa, ema ja vanaema

MALLE UNT
kaotuse puhul.
Helgi perega

Jäi maha koduõu,
vaikseks kodumaja,
tööd, tegemised, pillikaja...

Südamlik kaastunne omastele
kalli

kaotuse puhul.

Evi-Alice Saarep
25.03.1925 - 01.01.1994

Sügav kaastunne omastele meie
kalli naabri

Südamlik kaastunne Andresele
venna

KALJU ROOSAARE

17.10.1917 - 08.04.1976

surma puhul.

Avaldame sügavat kaastunnet
Liiliale kalli

Südamik kaastunne abikaasa
Richardile ning tütarde Riina ja
Inga peredele.

Vaano Saarep

Malle Undi

Tehvandi Spordikeskus

Südamlik kaastunne Merikese
perele kalli isa, äia ja vanaisa

Mälestus, räägi veel lillede keeles
lastega siin mõni tund.
Möödunud päevad nii püsivad meeles,
ema-isa nüüd puhkavad igavest und...

Kallist naabrinaist mälestab
Mart perega.

MALLE UNT`i

Töökaaslased endise Otepää
Võrgurajooni päevilt.

MALLE UNT

Maie, Johannes ja Kuldari pere

MALLE UNT

26.05.1951 - 14.02.2017

Pühajärve Jahiselts

Müüa kuivad küttepuud. Kohalevedu. Tel. 5216 874

18.07.1930 - 07.02.2017

ENN URM

Liivi - Karl, Merike - Endel

Meie siiras kaastunne lesele,
tütardele peredega ning kõigile
teistele lähedastele.
Äpsi talu pere

HEINO ALJASTE

ESTER SBOJEVA

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

Siiras kaastunne Richardile,
Ingale ja Riinale perega armsa
abikaasa, ema ja vanaema

MALLE UNT´i

Maga vaikselt, puhka rahus,
südamed on sinuga.

ANDRES LOOG
Südamlik kaastunne Helge, Kalli,
Aino ja kõigi lähedaste peredele.
Viive, Virve, Mati, Olev, Mare,
Malle ja Ene peredega.

Teed võivad lahku minna,
kuid mälestus jääb sinna,
kus koos kord olime...

HEINO ALJASTE

18.07.1930 - 07.02.2017

Teatame kurbusega meie
kalli venna

ENN URMI
surmast.
Mälestavad vend
ja õed peredega.

Kord kõik leiavad oma taeva
sealpool pilvi, valu ja vaeva.
Nüüd sinagi sealpool lähed,
kaaslaseks Linnutee tähed...
Rahu ja vaikus on sinuga,
mälestused jäävad meiega...

PEETER SULA
Meie siiras kaastunne Sulle,
kallis Elma perega!
Maie ja Relika

Kurvaks jäi kodu, tühjaks jäi tuba,
lein raske südames.
Ei kunagi, ei iial keegi
või asendada meile Sind.

Südamlik kaastunne Annele kalli
isa ja äia

kaotuse puhul.

Oleme mõtetes Sinu
lähedastega.

HEINO ALJASTE

Ruth, Aire, Kaima, Kaja, Sveta
ja Helve.

Naabrimaja rahvas

Evi, Elmu, Raul ja Reet peredega

surma puhul.
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23. veebruar 2017

Otepääl toimusid „Siberi võmmi“
võtted
ridasid täiendab Siberist kodumaale kolinud uurija Viktor
Korol (Veikko Täär).
Seekord viib mõrvamüsteerium
uurijaid talvepealinna Otepääle,
kus lahendamist ootab üks salapärane juhtum.
Seriaali produtsendi Jevgeni
Supini teatel saab Otepääl filmitud osa näha Kanal 2-st aprillikuus.

„Kellel oli põhjust keset Otepää
linna Teie pihta lasta?“ küsis
Veikko Täär ühel ilusal talvisel
päikesepaistelisel pärastlõunal
Otepääl, Pühajärve rannas.
Ehmumiseks ega muretsemiseks pole aga põhjust – 7. ja
8.veebruaril toimusid talvepealinnas tuntud kodumaise seriaali
„Siberi võmm“ võtted.
Menuseriaal “Siberi võmm”
on krimisarja „Viimase võmmi“
põnev jätkusari, kus uurijate

Otepää Mesinike Selts
AMS-i majas J.Hurda 5.
19. märtsil kell 10.00 loeng
Kevadised tööd mesilas. Perede kevadine läbivaatus.
Vastused küsimustele.
Lektor Astrid Oolberg.
Info: Tõnu Hiiemäe, 5049 020.

