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Ilmub 2 korda KUUS!

Nr 8 (444)
PALUPERA
vald
PUKA
vald

Otepää lapsed laulsid koos
Hanna-Liina Võsaga

OTEPÄÄ
vald
SANGASTE
vald

7. aprillil toimus Otepää
Kultuurikeskuses laste kevadkontsert, kus lapsed laulsid
koos Hanna-Liina Võsaga.
Esitlusele tulid nii kevadelaulud kui ka vahvad lastelaulud ahvidest, karudest ja
lepatriinudest.
Otepää
Kultuurimajas
esinesid
Melissa Järvekald, Liis Uudeberg,
Annamai Must, Karl Henri Kikkas,
Kristiina Harinov, Gretely Chetty
Liiva, Loore All, Anelle Unt, Indra
Ly Varjun, Adriane Raukas, Maarja
All, Maia Gretely Langkafel, Lisanna
Tähisma, Linda Silmere, Janely Poppy
Liiva, Adele Voolaid, Katriin Ilves,
Hans Kristjan Kullamaa, Grete Kudu,
Karl Silmere, Kertu Juhkam ja Tuule-Liis Jaagant.
Laste juhendajad olid lauluõpetajad
Eve Eljand, Merike Laiv, Helen Kirsi,
Meeli Rammul ja Anneli Narusk.
„Täname kõiki laululapsi ja nende
juhendajaid ilusa kevadkontserdi eest

„Teeme ära!“ talgud
Otepää vallas
„Teeme ära!“ talgute raames toimub
www.teemeara.ee andmeil Otepää vallas üheksa heakorratalgut:
1. Vidrike külakeskuse koristustalgud
http://talgud.teemeara.ee/events/vidri
ke-kulakeskuse-koristustalgud
Valgamaa, Otepää vald, Vidrike, Vidrike
külakeskus.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-16.
2. KAPPERMÄE SELTSI TALGUD
http://talgud.teemeara.ee/events/kapper
mae-seltsi-talgud-4
Valgamaa, Otepää vald, Tõutsi, Lokumärdi
talu, Kappermäe seltsimaja.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-13.

ning kauni lavakujunduse loonud
Merle lillepoodi“ sõnas Otepää Kultuurikeskuse juhataja Sirje Ginter.

Hanna-Liisa Võsa saatis kitarril
Paul Neitsov.

Foto: Valju Aloel,
tekst Monika Otrokova

4. Külatee
http://talgud.teemeara.ee/events/kulatee
Valgamaa, Otepää vald, Vana-Otepää.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-13.

Kauaoodatud taasühinemine! Eesti
diskoeliit JAM tuleb vaid Retrobestiks kokku
Sel suvel saab meelde tuletada ja laval
näha Eesti menukat bändi JAM. Kõik
Jami suuremad hitid on värskelt digitaliseeritud ja neid saab näha ning
kuulda juba juulis toimuval ajastufestivalil Retrobest.
Ansambel JAM asutati aastal 1994
kahe Tallinna Muusikakeskkooli
õpilase Juss Tamme ja Mihkel Mattiseni poolt. Bändiga tegid koostööd
ka Tarvo Valm kitarril ja Timo Vendt
saksofonil. Meeste esimeseks singliks
sai lugu nimega “Miks minema läed”
ja edu Eesti diskomaastikul oli garanteeritud. Järgnevad 11 aastat esines
bänd kõikvõimalikel kontserdituuridel ja populaarsetes diskoteekides.
Selle aja jooksul jõudsid muusikasõpradeni siiani unustamatud JAM-i hitid
nagu “Ootan tuult”, “See viis”, “Tants,
mida tantsisime”, “Ainus tee”, “Sinuga
koos” ja “Sünnipäevalaul”.
JAM pakkis asjad kokku aastal 2005
ja sellest ajast on mehi koos kuuldud
vaid mõnel kontserdil aastal 2009.
Jussile ja Mihklile on korduvalt tehtud
ettepanekuid taas lavale tulla, kuid
siiani pole mehed leidnud enda jaoks
sobivat üritust. Eelmisel suvel debüteerinud Retrobest pani aga Mihklil
ja Jussil silmad särama. “Me oleme
mõelnud, et tahaks oma fännide-

Mattisenit klaveril, Juss Tamme süntesaatoril, Timo Vendti saksofonil ja
Tarvo Valmi kitarril.
See on planeet Eesti parim stiilipidu - seega hakkake juba mõtlema
riietuse ja aksessuaaride peale;
pühkige oma neljarattaliselt tolm,
puhastage karburaatorid, vahetage küünlad ja saatke kirjasõpradele
kutse.
Lisainfo: www.retrobest.ee
www.facebook.com/retrobest.ee
Siim Sups
Monster Music avalikud suhted

le teha ühekordse kingituse ja oleme
aastaid oodanud seda õiget üritust.
Meie nägemus ühtis Retrobesti korraldustiimiga,” ütles Mihkel Mattisen.
Sellest ajast, mil JAM viimati lavalaudaldel fänne rõõmustas, on möödunud palju aastaid ning tehnika kõvasti
arenenud. Selleks, et taas muusikat
tegema asuda, tuleb vanu hitte värskendada ja digitaalselt taasluua muusikalised taustad, mis saavad läbi kaasaegse tehnoloogia kvaliteetse kuue.
Retrobesti laval saab JAMi näha
reedel, 30. juunil. Emotsionaalset esinemist saadab efektne video-, valgusja püroshow. Vaid ühel õhtul on või-

3. KÜ Voki 6 kevadkoristuse talgud
http://talgud.teemeara.ee/events/ku-vo
ki-6-kevadkoristuse-talgud
Valgamaa, Otepää vald, Sihva, Voki 6.
Talgud toimuvad 30. aprill 2017 kell 10-1.5

malik maalilise Pühajärve kaldal näha
1990. originaalkostüümides Mihkel

Otepää Linnamäe koristustalgud
6. mail 2017 kell 10.00–14.00
Koristame Linnamäe raiejäätmeid, võta kaasa sõber ja reha.
Talgulistele talgusupp.
Pane ennast kirja www.teemeara.ee.
Lisainfo: Urmas Kuldmaa 502 2316.

5. Madsa spordibaasi heakorratööd, ettevalmistus suviseks noortelaagriks
http://talgud.teemeara.ee/events/
madsa-spordibaasi-heakorratood-ette
valmistus-suviseks-noortelaagriks
Valgamaa, Otepää vald, Arula, Madsa
spordibaas.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-16.
6. Otepää Aedlinna Kevadtalgud
http://talgud.teemeara.ee/events/ote
paa-aedlinna-kevadtalgud-2
Valgamaa, Otepää vald, Otepää.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-16.
7. Tähe-Põik1
http://talgud.teemeara.ee/events/ta
he-poik1
Valgamaa, Otepää vald, Otepää linn, Tähe-Põik1 Otepää 67405.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-16.
8. Pilkuse külamaja ümbruse korrastamine
http://talgud.teemeara.ee/events/pilku
se-kulamaja-umbruse-korrastamine-1
Valgamaa, Otepää vald, Pilkuse, Pilkuse
külamaja.
Talgud toimuvad 6. mai 2017 kell 10-16.
9. Otepää Linnamäe koristustalgud
Valgamaa, Otepää vald, Linnamägi.
Talgud toimuvad 6.mai kell 10-14.
Lisaks sellele koristavad Otepää Vallavalitsuse töötajad 12. mail kell 12.30–15.30
Pühajärve parki. Otepää Vallavalitsus 12.
mail avatud kell 8.00–12.00.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää aukodanik Riita Aader
pidas juubelit

AMETLIK INFO
Otepää Vallavolikogus

AMETLIK INFO
tel edukalt esinenud Hans Teearu premeerimise (preemia
netosumma 1300 eurot) kulude katmiseks; 1.2 875 eurot
2017. a INAS-i murdmaasuusatamise maailma- ja Euroopa
meistrivõistlustel edukalt esinenud Hans Teearu treeneri

20.04.2017
n

Tunnistati kehtetuks Sihva külas asuva Aaraini detailpla-

Kalju Ojaste premeerimise (preemia netosumma 700 eurot)
kulude katmiseks.

neering.
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel korraldada riigi17.04.2017

hange „Otepää valla õpilasveo korraldamine“.
n

Otsustati lubada Otepää Vallavalitsusel sõlmida MITTE-

n

Peeti võimalikuks jagada Vana-Otepää külas asuv

TULUNDUSÜHINGUGA PÜHAJÄRVE HARIDUSSELTS

Kondi katastriüksus (katastritunnus 63602:001:0311) kaheks

maa tasuta kasutamise leping Sihva külas Uue-Kooli kinnistul

katastriüksuseks ning määrata moodustatavate katastriüksus-

(katastritunnus 63601:002:0100) ca 130 m² suuruse maa-ala

te kohanimed, koha-aadressid ja kasutamise sihtotstarbed

tasuta kasutusse andmiseks järgmistel tingimustel: 1.1 majan-

vastavalt moodustatud katastriüksuse plaanidele.

damise sihtotstarve on mänguväljaku rajamine ja haldamine;

n

1.2 lepingu tähtaeg on kaheksa aastat.
n

Väljastati osaühingule HAGIS HGS projekteerimis-

tingimused Vidrike külas Suur-Karupea kinnistul elamu ja

Võeti vastu Otepää valla 2017. aasta lisaeelarve.

abihoonete ehitusprojekti koostamiseks.

Otepää Vallavalitsuses

n

Seati ühele isikule hoolduse ja määrati hooldajatoetus.

n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus kolmele isikule

kogusummas 167,67 eurot.
10.04.2017
n

n

Väljastati Evald Aartile projekteerimistingimused Nüpli

Keelduti ühekordse sotsiaaltoetuse määramisest

kahele isikule.

külas Riisika kinnistul kuuri ehitusprojekti koostamiseks.

n

Anti MTÜ-le Sportlik Eesti (registrikood 80392994,

Väljastati Hegert Lutsule projekteerimistingimused

aadress Sepa tn 24b Tartu linn) luba paigaldada spordiüri-

Otepää vallasiseses linnas Koolitare tn 24 kinnistul üksikelamu

tuse „SiS IRONMAN 70.3 Otepää“ reklaambänner Otepää

ehitusprojekti koostamiseks.

vallasiseses linnas Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasa-

n

n

Väljastati Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää valla-

siseses linnas Kesk tn 1 kinnistul ehitise (elamu, ehitisregistri
kood 111033733) lammutamiseks.
n

Väljastati Merilin Pulleritsule ehitusluba Otepää vallasi-

seses linnas Kesk tn 3 kinnistul ehitise (elumaja, ehitisregistri
kood 111003802) lammutamiseks.
n

Väljastati Rukkimäe OÜ-le ehitusluba Otepää külas

Rukkimäe maaüksusel ehitise (hotell, ehitisregistri kood
120313623) laiendamiseks.
n

Lõpetati Tõutsi külas asuva Merilini kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n

Lõpetati Nüpli külas asuva Piirimäe kinnistu detailpla-

neeringu koostamine.
n

Kehtestati Otepää vallasiseses linnas asuva Tartu mnt 2

katastriüksuse detailplaneering.
n

lal olevale konstruktsioonile ajavahemikuks 17. aprill 2017. a

9. aprillil tähistas oma 70. sünnipäeva Otepää
valla aukodanik Riita Aader.
Riita Aader juhtis Otepää Naisseltsi tegevust
üle 20 aasta. Otepää Naisselts on silma paistnud
mitmesuguste ürituste korraldamisega. Näitena
võib tuua Talvepealinna pidustuste ajal toimuva
talveturu ja augustis läbi viidava käsitöölaada.
Nii talvepealinna üritustel kui ka augustikuu
laatasid korraldades on toodud Otepääle tegusust ja loodud positiivset mainet. Otepää Naisselts korraldab ka aasta ema ja aasta isa tunnustusüritust koostöös Otepää vallaga.
Riita Aader on kontaktisik mitmete organisatsioonide vahel, hoolitsedes lastekodu laste

heaolu ja käekäigu eest, aga ka humanitaarabi
kättetoimetamisel paljudele puudust tundvatele töötutele, paljulapselistele peredele. Riita
Aader on vallakodanike hinnangul alati täpne,
korralik ja entusiastlik, temaga koostööd teha
on nauditav. Ta on tegus, abivalmis ja aktiivne
Otepää elanik.
Riita Aader pälvis aukodaniku tiitli 2012.
aastal.
Riita Aaderit käisid õnnitlemas vallavanem
Kalev Laul ning haridus-, kultuuri- ja spordinõunik Janika Laur (pildil).
Tekst ja foto: Monika Otrokova

kuni 6. august 2017. a.
n

Anti

mittetulundusühingule

Carma

Motoklubi

(registrikood 80262323, aadress Valguse 2 Valga linn) luba
paigaldada ajavahemikus 14. aprill 2017. a kuni 14. mai
2017. a motospordiürituse „MOOTORRATASTE MÄKKETÕUS LAATRES“ reklaam Otepää vallasiseses linnas
Tartu mnt ja Valga mnt ristmiku haljasalale.

SÜNNID
Saara Simonlatser 		

1. aprillil

Määrati puudega inimese täiendav toetus kolmele isikule

kogusummas 37,07 eurot.
n

Sõlmiti ühe isikuga eluruumi üürileping.

n

Kanti Pühajärve Põhikooli raamatukogus maha 109

eksemplari töövihikuid, summas 473,97 eurot.
n

TELEGRUPP (registrikood 10201478), AS Atea (registrikood
10088390), OÜ PT Mikro (registrikood 10054132) ja aktsiaselts
ORDI (registrikood 10124387) vastavaks hankedokumentides
esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate
AKTSIASELTS TELEGRUPP, AS Atea, OÜ PT Mikro ja
aktsiaselts ORDI poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna
need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja OÜ PT
Mikro poolt esitatud pakkumus summas 17 534,88 eurot koos
käibemaksuga, kui vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast
madalaima hinnaga pakkumus.
Kinnitati avatud hankemenetlusega riigihanke „Otepää

Kultuurikeskuse II korruse ja välisfassaadi renoveerimine“
tulemused. Tunnistati pakkujad AS EVIKO (registrikood
10321432), Rennes OÜ (registrikood 12115464), osaühing
PVH EHITUS (registrikood 10148040) ning ühispakkujad JB
EHITUSE OÜ (registrikood 10171932) ja Osaühing Silindia
Ehitus (registrikood 10721829) vastavaks hankedokumentides esitatud kvalifitseerimise tingimustele. Tunnistati pakkujate AS EVIKO, Rennes OÜ, osaühing PVH EHITUS ning
ühispakkujate JB EHITUSE OÜ ja Osaühing Silindia Ehitus
poolt esitatud pakkumused vastavaks, kuna need vastavad kõikidele hankedokumentides esitatud tingimustele. Lähtudes
hankedokumentides esitatud hindamise kriteeriumitest tunnistati edukaks pakkumuseks pakkuja Rennes OÜ poolt esitatud
pakkumus summas 335 917,68 eurot koos käibemaksuga, kui
vastavaks tunnistatud pakkumuste hulgast madalaima hinnaga
pakkumus.
06.04.2017
n

Otepää Naisselts ja
Otepää Vallavalitsus

Kinnitati lihthanke „Otepää Gümnaasiumi sülearvutite

kasutusrent“ tulemused. Tunnistati pakkujad AKTSIASELTS

n

DETAILPLANEERINGUD

Eraldati Otepää Vallavalitsuse reservfondist eelarvereale

„Vallavalitsus“ 2500 eurot, sh: 1.1 1625 eurot 2017. a INAS-i
murdmaasuusatamise maailma- ja Euroopa meistrivõistlus-

Merilini kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 10. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-159 lõpetada Tõutsi külas asuva Merilini kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Tõutsi külas asuva Merilini kinnistu (katastritunnus 63601:003:1285) detailplaneeringu algatamist taotles
kinnistu omanik AS AP Kinnisavara (avaldus registreeritud 7. veebruaril 2007. a nr 13-1.3/309 all). Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 12. aprilli 2007. a korraldusega nr 2-4-222 „Otepää vallas Tõutsi
külas Merilini kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu menetlus on seisnud pikalt ja vahepeal on muutunud mitmed õigusaktid. Planeeringut ei ole koostatud ning esitatud Otepää Vallavalitsusele
menetlemiseks. Samuti on vahetunud kinnistu omanik (10. oktoobrist 2016. a on Merilini kinnistu omanik
OÜ Valga Puu Invest). Planeerimisspetsialist pöördus detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku
ja kinnistu omaniku poole, saamaks infot detailplaneeringu menetluse jätkamise kohta. Isikud oma seisukohta määratud tähtajaks ei esitanud. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Piirimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine
Otepää Vallavalitsus otsustas 10. aprillil 2017. a korraldusega nr 2-4-160 lõpetada Nüpli külas asuva Piirimäe kinnistu detailplaneeringu koostamise.
Nüpli külas asuva Piirimäe kinnistu (katastritunnus 63601:003:1663) detailplaneeringu algatamist taotles
osaühing Makarov Muusik. Detailplaneering algatati Otepää Vallavalitsuse 4. mai 2005. a korraldusega
nr 2-4-204 „Nüpli küla Piirimäe kinnistu detailplaneeringu algatamine“. Detailplaneeringu eesmärgiks oli
hoonestusala piiritlemise ja ehitusõiguse määramise võimalikkuse väljaselgitamine äriotstarbelise hoone
rajamiseks ja maa sihtotstarbe muutmine. Detailplaneeringu menetlus on seisnud pikalt ja vahepeal on
muutunud mitmed õigusaktid. Planeeringut ei ole koostatud ning esitatud Otepää Vallavalitsusele menetlemiseks. Samuti on vahetunud kinnistu omanik (18. jaanuarist 2007. a on kinnistu omanik OÜ Rock Ranch).
Planeerimisspetsialist pöördus detailplaneeringu algatamise taotluse esitanud isiku ja kinnistu omaniku
poole, saamaks infot detailplaneeringu menetluse jätkamise kohta. Isikud ei soovi planeeringu menetlust
jätkata. Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu kehtestamine
Otepää Vallavalitsus kehtestas 10. aprillil 2017.a korraldusega nr 2-4-161 Tartu mnt 2 katastriüksuse detailplaneeringu. Planeeritav ala hõlmab Tartu mnt 2 katastriüksust (katastritunnus 63601:001:0166, pindala
3425 m², maakasutuse sihtotstarve 85% ühiskondlike ehitiste maa ja 15% ärimaa).
Detailplaneeringu eesmärk on perearstikeskus-polikliiniku rajamine. Detailplaneeringuga nähakse ette ehitusõigus kuni 3 korruseliste tervishoiuasutuste püstitamiseks, ehitisealuse pindalaga 1450 m². Planeeritavate hoonete suurimaks lubatud kõrguseks on kavandatud 12 m. Kokku on lubatud rajada kuni 4 hoonet.
Parkimine lahendatakse omal krundil, kokku 10 parkimiskohta. Juurdepääs krundile nähakse ette nii Tartu

ootavad ettepanekuid valla
Aasta ema aunimetusele.
Ettepanekute esitamistähtaeg on 28. aprill.
Aunimetuse Otepää valla Aasta ema väljaandmise eesmärk on väärtustada ema ja emadust,
tunnustada naise rolli laste kasvatamisel. Aunimetust antakse igal aastal emadepäeva pidulikul
kontsertaktusel üle ühele pereemale, kelle peres
kasvab kaks või enam last, kes saavad kodunt
armastust, hoolt, eeskuju ja õpetust. Kandidaat
peab olema Eesti Vabariigi kodanik ja tema elukoht elanike registri alusel peab olema Otepää
vallas.
Ettepanek esitatakse Otepää Naisseltsile. Austatud isiku nimi kantakse Otepää Naisseltsi auraamatusse ja antakse üle Aasta ema meene ja
Otepää valla tänukiri.
Ettepanekud palume esitada 28. aprilliks
e-maili aadressile: kersti.tamm@otepaa.ee või
tuua kirjalikult Anni Butiiki Riita Aaderile. Aasta
ema avalduse saab Otepää valla kodulehelt:
www.otepaa.ee rubriigis Üldinfo-> Otepää
tunnustab -> Aasta ema.
Eelmisel aastal sai valla aasta emaks Otepää
Gümnaasiumi huvijuht Terje Aasaroht.

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

järgneb lk3

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 11. mail.

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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See aasta tuleb kevad teisiti
Eesti luuletaja Hendrik Visnapuu on ühes oma
luuletuses öelnud, et see aasta tuleb kevad teisiti.
Tõepoolest on kevadetulekud olnud aastati erinevad. Äsjasaabunud kevadilmad on näidanud
ehedal moel talve visadust ja mõnigi päev on olnud
talvisem kui talvel.
Teisiti tuleb kevad ka Otepää valla elus. Talve
jooksul on allkirjastatud piiride muutmise leping
Palupera valla seitsme küla üleandmiseks, Sangaste vallaga on sõlmitud ühinemisleping ja hetkel
käivad ettevalmistused Puka valla sundliitmiseks.
Saame tunda haldusreformi kõigis tema erinevates
vormides.
Valimiste aasta avas rahvahääletus Puka valla
sundliitmise kohta. Puka valla 168st hääletamas
käinust oli 110 Otepääga liitumise vastu ja 58
poolt. Otepää vallas pidas küsitlust vastamise vääriliseks 39 inimest, kellest 18 olid poolt ja 21 vastu.
Sangaste vallas osales 21 inimest, poolt oli 17 ja
vastu 4.
Kindlasti saab hääletustulemustest teha mitmeid
järeldusi, kuid tundub, et enamust on sellisel moel

läbiviidav küsitlus jätnud erapooletuks. Mis sa ikka
arvamust avaldad, kui sellest midagi ei olene.
Igatahes aeg, mil paika saavad uue valla piirid on
juba lähedal. Ühinejate ja ühendatavate poolt moodustatud haldusreformikomisjonid käivad koos ja
püüavad leida parimaid lahendusi uue valla elu korraldamiseks. Alates kultuuri ja hariduse valdkondadest ja lõpetades uue organisatsiooni struktuuriga.
Olles tutvunud hiljuti Taani omavalitsuste liitumiskogemustega, toon välja ühe aspekti, mida mitmel
puhul oluliseks peeti. Nimelt elukorraldus ja areng
on läinud edukamalt nendes omavalitsustes, kus ei
ole tekkinud vastuseisu kokkupandud piirkondade
vahel. Jõudmine selleni, et nähakse suurt pilti ja
ei vastandata nt linna ja maapiirkonda või ei võrrelda endiseid vallakeskusi omavahel, on raskesti
saavutatav. Eks igaüks tahab ju, et elu ja olu läheks
paremaks ja mitte valla teises otsas, vaid ikka enda
lähedal. Sellest soovist hakkabki suurenema kogukondade roll. Igaüks meist on osaline mõnes kogukonnas. Tõenäoliselt tulevad jõulisemalt kõne-

Kultuurikalender
pruuki peatselt sellised
nimetused nagu Puka kogukond, Sangaste kogukond,
Nõuni kogukond, Otepää
kogukond, Pühajärve kogukond, …
Kogukondade võlu seisneb
selles,
et
kogukonna
liikmed ise soovivad oma
kogukonda panustada ja ka teevad seda. Taanis oli
vabatahtlikku tööd tegevate inimeste arv 35 protsendi juures. Meil on pikk tee, et sellist aktiivsust
saavutada, kuid kogukondade toetamine ja neile
arenguks eelduste loomine saabki olema uue omavalitsuse üks olulisemaid ja raksemaid väljakutseid.
Kevad on istutamise ja külvamise aeg. Mis vilju
tänased mulda külvatud seemned sügisel annavad,
näitab aeg. Ja teada on, et nii mõnegi viljapuu eest
tuleb hoolitseda aastaid, enne kui õnnestub saada
rõõmustav saak.

misväärsusi ning mälestisi. Matka filmis üles ja
monteeris Otepää Gümnaasiumi abiturient Paul
Poderat. Matka korraldaja ja filmi idee autor on
Otepää elanik Ene Prants.
Filmiõhtul viibinud Otepää vallavanem Kalev
Laul tänas matka korraldajaid ja jäädvustajat.
„Isegi kui tead kõiki neid vaatamisväärsusi, mida

DETAILPLANEERINGUD
maanteelt kui ka Lille tänavalt. Tartu mnt 2 katastriüksusel peab kohustuslikul ehitusjoonel paiknema hoone põhimahust vähemalt üks domineeriv sein (teise ja kolmanda korruse tasapinnas, põhikorrus on 2,4 meetri ulatuses
tagasiastega). Detailplaneeringu elluviimisega paraneb eeldatavalt arstiabi kättesaadavus Otepää vallas, lisandub
üks perearsti praksis. Paraneb osutatav arstiabi kvaliteet läbi selle, et arstid hakkavad pakkuma tervishoiuteenust
uutes nõuetele vastavates tööruumides, suureneb eriarstide osakaal ja vastuvõttude arv, laienevad pakutavad meditsiini- ja sotsiaalteenused. Tervisekeskuse loomisel tagatakse üldarstiabi pidev ja piisavas mahus kättesaadavus
teeninduspiirkonna elanikele. Tartu mnt poolne tänav muutub korrastatuks, kuna ehitatakse uus hoone, tänavaäärne ala muutub esteetilisemaks. Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda tööajal Otepää Vallavalitsuses (Lipuväljak
13, Otepää). Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

Aaraini detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine
Otepää Vallavolikogu otsustas 20. aprillil 2017. a otsusega nr 1-4-10 tunnistada kehtetuks Sihva külas asuva Aaraini
kinnistu detailplaneeringu. Detailplaneering hõlmab Aaraini kinnistut (katastritunnus 63601:002:0039). Detailplaneering nägi ette kinnistu jagamist kaheks ning moodustataval krundil maakasutuse sihtotstarbe muutmist. Planeeritava ala pindala oli 29160 m². Käesolevaks ajaks ei ole kinnistut jagatud, kuna on puudunud selleks reaalne
vajadus. Planeeringuga ette nähtud POS 1 krundile oli planeeringujärgselt õigus püstitada kuni 3 hoonet ehitusaluse pindalaga 1200 m². Käesolevaks ajaks on püstitatud 3 hoonet. Samuti on rajatud tiik, tuletõrje veevõtu koht
ning laoplatsid. Kuna soov on toomistegevust laiendada, siis on tekkinud vajadus lisaks olemasolevatele hoonetele uute laohoonete püstitamiseks, mida planeeringuga ette ei ole nähtud. Samuti puudub vajadus püstitada POS 2
krundile ridaelamuid ja nende teenindamiseks abihooneid (algselt oli planeeritud töötajate majutamiseks). POS 2
krundile nähti ette kuni 4 hoone püstitamist ehitusaluse pindalaga 550 m². Kinnistu omanik soovib kasutada kogu
Aaraini kinnistut tulevikus tootmistegevuse planeerimiseks.
OÜ AARAIN FURNITURE esitas Otepää Vallavalitsusele taotluse (avaldus registreeritud 2. märtsil 2017. a nr 131.3/356 all) tunnistada kehtetuks temale kuuluvale Sihva külas asuvale Aaraini kinnistule koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavalitsuse 4. septembri 2013. a korraldusega nr 2-4-485 „Otepää vallas Sihva
külas Aaraini detailplaneeringu kehtestamine“. Planeerimisseaduse § 140 lõike 1 punkti 2 kohaselt võib detailplaneeringu tunnistada kehtetuks, kui planeeritava kinnistu omanik soovib planeeringu elluviimisest loobuda. Kinnistu omanik soovib planeeringu edasisest elluviimisest loobuda. Planeeringu kehtestamisest on möödunud ca 3,5
aastat ning selle aja jooksul on muutunud arendussoovid. 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.

Tennisevälja 1 kinnistule (GMP Clubhotel) juurdeehitatava mahu eskiislahenduse ja detailplaneeringu kehtetuks tunnistamise menetluse avalik arutelu
Seoses sooviga laiendada hoonet pealeehitamise teel, esitas aktsiaselts GMP Grupp Otepää Vallavalitsusele taotluse tunnistada kehtetuks Otepää vallasiseses linnas asuvale Tennisevälja tn 1 katastriüksusele (katastritunnus
55601:007:1740) koostatud detailplaneering, mis on kehtestatud Otepää Vallavolikogu 24. märtsi 2005. a otsusega
nr 1-4-12 „Tennisevälja 1 kinnistu detailplaneeringu kehtestamine“ . Planeeringu kehtestamisest on möödunud rohkem kui 12 aastat ning planeering on osaliselt ellu viidud. Planeerimisseaduse § 125 kohaselt ei ole uue detailplaneeringu koostamine nõutav kui hoonet soovitakse laiendada alla 33 protsendi esialgu kavandatud mahust. Seoses kehtetuks tunnistamise menetlusega, korraldab Otepää Vallavalitsus soovitud juurdeehitatava mahu tutvustava
avaliku arutelu, mis toimub Vallavalitsuse volikogu saalis (Lipuväljak 13, III korrus) 4. mail kell 16.00. Eskiislahendusega (3D vaated) on võimalik tutvuda valla veebilehel www.otepaa.ee ja Vallavalitsuses tööaegadel (kabinet 212).
Info: Enelin Alter, enelin.alter@otepaa.ee, 7664820.

29. aprillil 		
kell 17.00 Otepää Kultuurikeskuses
MTÜ Kungla muusikal „PÜHA GRAAL“
Pilet 5 eurot. Piletid müügil kohapeal.
30. aprillil 		
kell 18.00 Otepää Kultuurikeskuses
Kontsert „Imeline India“. Tantsib Maare-Marika
Heinsoo-Kiiver. Pilet 5 eurot.
11. mail 		
kell 14.00 Otepää Kultuurikeskuses
lauluklubi. Oodatud on kõik lauluhuvilised!
Info: 509 7795.
12. mail 		
kell 19.00 Otepää Kultuurikeskuses
Ansambel Kukerpillid 45. Kaastegev Juss
Haasma. Pilet 15 eurot. Piletid müügil Piletilevis.
13. mail		
kell 12.00 Otepää Kultuurikeskuses
Sünnikirjade üleandmine ja aasta ema tunnustamine. Esineb Alen Veziko. Info: 765 5212

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

Otepää vallavanem KALEV LAUL

Otepää filmis näeb kohalikke inimesi ja vaatamisväärsusi
12. aprillil toimus Otepää Kultuurikeskuses
ühine filmiõhtu – vaadati lühifilmi „Matk Ene
Poolandiga“.
Otepää esmamainimise 900. aastapäeva tähistamise raames korraldati eelmise aasta septembris matk koos tuntud Otepää giidi Ene Poolandiga. Matkarada kulges mööda Otepää vaata-

3

filmis näidati, on ikkagi huvitav vaadata ja samas
kuulda nii mõndagi uut või unustatut,“ sõnas
Kalev Laul. „Tunnustan kõiki neid, tänu kellele
see film Otepääst sündis.“

Muusikakooli lõpuaktus
toimub
Otepää Gümnaasiumis
18. mail algusega
kell 18.00.

MONIKA OTROKOVA

29. aprillil tähistame Arula
598. aastapäeva
Kohtume 29. aprillil Lutsul kell 14.00.
Pärast aastast pausi on suur rõõm taaskord kokku
saada, et mõnusasti aega veeta. Rääkida mõned
lood, kuulata teisi ning võtta üheskoos aeg maha.
Tule meie külla vanade tuttavatega kohtuma ja uusi
leidma. Tulles võta suvi ja rõõmus meel südames
kaasa ning oleks suur rõõm kui soovid midagi ka
teiste kokkutulnutega jagada. Too peolauale natuke
meelepärast kohvikõrvast nt. koduküpsetatud
koogike, puuvili või midagi mida oled sügisel purki
teinud ja mida soovid teistega jagada. Meene ja soe
söök on teid juba ootamas.
Külla tulevad “Lendteater” ja vanad sõbrad
“Roosid”.
Peo heaks kordaminekuks võid teatada oma tulekust aadressil: arulakyla@gmail.com või telefonil 5218653. Meie pidu võid toetada (10.- )
EE311010202008060005 SEB Voldemar Tasa, selgitus – Arula pidu. Lapsed kuni 12 aastat tasuta.
Kui võimalik anna teada oma tulekust.
Tule, tule perega, tule sõbraga ja osale, muidu jääd
Arula asjadest ilma!
Arula Külaselts

Rahvaküsitluse
tulemused
Otepää valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused:
1) rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja kantud
Otepää valla elanike arv 3292;
2) rahvaküsitluses osalenud elanike arv 39,
3) küsimusele “Kas toetate Sangaste valla,
Otepää valla ja Puka valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“
antud „Jah“ vastuseid kokku 18,
ning „Ei“ vastuseid kokku 21

6. mail kell 10
oled oodatud Nüpli palvemaja juurde
(hotell Karupesa kõrval).
Tööriistad kaasa!
Lõunaks tee ja kringel.

OOTAME VILISTLASI
20. mail 2017
Otepää Invaühing korraldab
10. mail

PÜHAJÄRVE PÕHIKOOLI
KOKKUTULEKULE,

ühiskülastuse Eesti Rahva Muuseumi.

mis on pühendatud kooli
160. aastapäevale.

Transport on tasuta, igal osalejal tuleb
tasuda muuseumi külastuse pilet 6 eur.

Info: kooli kodulehel www.pyhajarve.edu.ee.

Eelregistreerimine kuni 1. maini
telefonil 5562 8634, Kalev
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27. aprill 2017

Mis toimus enne munade vopsamist ja kopsamist?
Munapühade eel mängisid eit ja taat (õpetajad
Pilvi ja Egle) majarahvaga traditsioonilisi munapühamänge.
Ei me uskund algul silmi –
taati mängis meie Pilvi!
Puudu polnud sealt ka eit,
kellel seljas vastne kleit.

Otepää Lasteaed kuulutab
välja konkursi lasteaeda
iseloomustava embleemi
leidmiseks

Munadega lõbu sai,
kõik neid veeretada said.
Lastel nägu naerust tulvil,
mune kanti köögikulbil.
Kostus õhupahinat,
vaikset sulesahinat.
Lõpetuseks väike tants –
see me tore tibutants!
Nõnda andsidki munade võiduveeretamine, tasakaalukalt kulbil kandmine ja sulgede vastasvõistkonna alale puhumine pühadele loa tulla.
Hilisemaid koduseid tegemisi iseloomustavad
read: „Kodus munad potti vopsasid, hiljem kõik
neid rõõmsalt koksasid!”

Fotol ootavad Võrukaelad puhumisvõistluse starti.

Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Toidufestivali Otepää Maitsed
Valgamaal külastas üle 1000 huvilise
13.-26. märtsini toimus toidufestival Otepää
Maitsed Valgamaal, kus kahe nädala jooksul oli
võimalik Otepääl ja lähiümbruses proovida talvest
ja Lõuna-Eestist inspireeritud kolmekäigulist
menüüd 15 euro eest. Otepää Maitseid külastas
1175 huvilist, külastajaid oli ka Lätist, Soomest ja
Rootsist.
Projektist võtsid osa viis piirkonna toidukohta: GMP Pühajärve Restoran, L.U.M.I kohvik,
Ugandi Resto, Pühajärve SPA&Puhkekeskus ning
Sangaste Rukki Maja.
Klientide tagasiside ja suur osalejate arv näitas,
et kõikide kohtade menüüd võeti soojalt vastu.
„Tagasiside näitas, et kohalikust toorainest valmistatud toidust peetakse väga lugu ning kõiki kohti
hinnati üsna võrdsel tasemel,“ selgitas projektijuht
Mailis Martin. „Tulemustega jäid rahule ka toitlustusettevõtted, kellel oli siiras rõõm toidugurmaanide rohkearvulise osavõtu üle. Südantsoojendav oli
ka lugeda, et kuna märts on hea teeninduse kuu,
siis meeldivat teenindust tõsteti esile ka meie projekti raames.“
Otepää vallavanem Kalev Laul märkis, et kuigi
projekti järgi peaks järgmine toidufestival Otepää
Maitsed Valgamaal toimuma järgmisel aastal, on
toitlustuskohtade omanikel soov seda teha juba

sellel sügisel. „Sellise koostöö ja initsiatiivi üle on
vaid hea meel,“ ütles Kalev Laul. „Saime kinnitust,
et Otepää on spordimeka, kus saab ka head toitu
nautida.“
Tagasisidelehtede põhjal hinnati osalejate
menüüde parimateks roogadeks:
GMP Pühajärve Restoran – dessert mustikad ja
kuusevõrsed,
L.U.M.I kohvik – dessert lumevahu teki all šokolaadikook pohlasahvtiga,
Ugandi Resto – eelroog krehvtiselt kreemjas peedi-kitsejuustusupp,
Pühajärve SPA&Puhkekeskus – dessert ahjuõun
vaniljejäätise ja kaneeli-õunakrõpsudega,
Sangaste Rukki Maja – eelroog sametine kõrvitsapüreesupp omaküpsetatud rukkileivaga.
Otepää Maitsed Valgamaal korraldajaks on
Otepää vald koostöös GMP Grupp AS-iga. Projekti toetab Otepää Vald ja EAFRD, MAK 20142020 Leader meede ja Valgamaa Partnerluskogu.
Monika Otrokova

Toimub traditsiooniline Volbriöö teatejooks
30. aprillil kell 18.00 toimub Otepääl juba traditsiooniliseks saanud Volbriöö teatejooks.
Teatejooks saab alguse Tehvandi staadionilt, kuhu tuleb koguneda kell 17.30. Võistkond koosneb 7 liikmest, kellest vähemalt 3 peavad olema naissoo esindajad.
Jooks toimub Tehvandi spordikeskuses, teatevahetuste distants on 550 m, esimesed kolm teatevahetust
jooksevad naised, järgmised neli teatevahetust mehed.
Võistkondade eelregistreerimiseks tuleb saata võistkonna nimi ja võistlejate ees- ja perekonnanimed
e-posti aadressile: halliste@msn.com. Eelregistreerimine lõpeb 29. aprillil kell 12.00.
Võistlema on oodatud igas vanuses spordiklubide võistkonnad, kooli võistkonnad, töökollektiivid, sõpruskonnad, Otepää külade võistkonnad, täiskasvanud ja kooliõpilased. Võitjale võistkonnale aastaks rändkarikas. Kolmele parimale võistkonnale medalid, diplomid, auhinnad. Igale osalevale võistkonnale kringel.
Osavõtt on tasuta!
Võistlust korraldab Otepää Vallavalitsus koostöös Spordiseltsiga Kalev ja Tehvandi Spordikeskusega.
Toetavad Ugandi Resto ja Pühajärve Puhkekeskus.
Lisainfo: Toomas Halliste. halliste@msn.com, 5662 1859.
Monika Otrokova

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).

Tagurpidipäeval tagurpidi
Päev enne naljapäeva riietusid Pähklikese lapsed ja
täiskasvanud humoorikalt. Näha võis nii kostüüme
kui pahu- ja tagurpidi rõivaid. Saalis võeti mõõtu
naljategemises.
Pähklipurejad mängisid teistele vingerpussi ja
alustasid päeva lauluga “Tiliseb, tiliseb aisakell.”
Nii mõnigi kortsutas kulmu ja mõtles, mis tähtpäeva siis tähistatakse. Veelgi enam tekitas segadust öösel maha sadanud lumi. Lepatriinud lugesid
loo, milles algasid sõnad samade tähtedega, Krõllid
ja Mesimummid rääkisid anekdoote. Sajajalgsed
etendasid lühikese naljaloo rebasest, kes põgenes
igal ööl oma puurist. Otikesed muutsid tuju veelgi
paremaks Tipi ja Täpi võimlemisega. Ka töötajad jutustasid lõbusaid lugusid. Nii kuuldi päriselus aset leidnud anekdootlikust seigast, milles
üks õpetaja abi pidi kodus voodipesu vahetades
leidma vastuse oma kolmeaastase tütre küsimusele „Emme, kas sina pissisid ka voodisse?”.
Iga rühm lahkus saalist koos naljapäevale omase
kingitusega: kaasa anti karp mune! Siiski... võluväel
olid rühma jõudmise ajaks munadest saanud hoopis
kommid. Tagurpidipäeval on ju kõik võimalik.
Otepää lasteaia õppealajuhataja MERIKE ENNOK

Fotol on Mesimummide rühma
eredaim esindaja.

27. aprill 2017

Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Otepää piirkonna koolid olid edukad maakonna jalgpallivõistlustel
Valga kunstmuruväljakul toimus 18. aprillil Valgamaa koolide 1.-5. klasside jalgpalliturniir, kus käisid
mängimas ka Otepää Gümnaasiumi, Pühajärve
Põhikooli ja Keeni Põhikooli võistkonnad.
Kõige paremini läks 9 võistkonna seas Otepää
Gümnaasiumi 4. klasside poistel, kes jõudsid
finaali, kuid pidid seal Valga Gümnaasiumi viiendike paremust tunnistama. Tublile 4. kohale tuli teist
aastat järjest Pühajärve Põhikooli võistkond, kelle
koosseisus olid valdavalt alles 3. klassi õpilased.
Keeni Põhikooli võistkond püsis samuti kenasti
konkurentsis, kuid paraku jäi sageli rünnakul i-le
täpp panemata ja pooled mängud lõppesid viikidega. Palju väravaid lõi see-eest aga Otepää Gümnaasiumi 5. klasside võistkond, kes napilt poolfinaali ukse taha jäädes turniiritabeli teises pooles
lustida sai.
Võistkondi saatsid õpetaja Kerri Rauk ja FC
Otepää treenerid Martin Raid ja Martin Teder.
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SPORDikalender
29. aprillil algusega kell 11.00 matk ümber Pühajärve.
Kogunemine 10.45 Otepää keskväljakul. Jalga
mugavad jalanõud, kaasa veepudel, rõõmus
meel ja head sõbrad! Toetab Otepää vald. Info
Ene Prants, 5176599.
29. aprillil algusega kell 18.00 Tehvandi staadionil
Otepää Volbriöö Teatejooks.
30. aprillil kell 11.00 Aedlinna jalgpalliväljakul EMV
U12 mäng FC Otepää vs FC Helios Võru.
1. mai kell 17.00 EMV II liiga mäng Tehvandi staadionil JÄÄB ÄRA!
3. mail RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak
Arulas. Start kell 16-19.
10. mail RMK Valgamaa orienteerumiskolmapäevak
Pühajärve Puhkekodu juures. Start kell 16-19.
Samas kell 12.00 Valgamaa koolinoorte karikavõistlused orienteerumises.
11. mail Otepää Keskväljakul kell 14.00. Heategevuslik
laste teatejooks. Lisainfo: www.teatejooks.ee

Hooaja kokkuvõtteks suusahüppemägedelt
Hoolimata lumevaesest ja heitlikust talvest, oli lõppenud hooaeg
meie hüppajatele ja kahevõistlejatele sisutihe ning saavutusterohke.
Otepäälastest tegi parima hooaja kindlasti
Artti Aigro. Hooaja eel seadsime eesmärgiks tuua medal Põhjamaade noorte MV-lt ja
esimene medal Eesti täiskasvanute klassis.
Täna saame öelda, et Artti on kahekordne Põhjamaade noorte ja Eesti absoluutklassi meister suusahüpetes. Särav lõpp hooajale
tuligi 26. märtsil Tehvandi hüppemäel, kus
Artti püstitas uue hüppemäe rekordi 102
meetrit ja tuli Kristjan Ilvese ning Martti
Nõmme ees Eesti meistriks.
Kindlasti võib hooajaga rahule jääda
Markkus Alter, kes kahevõistlejate FIS-isnoortesarja lõpetas kokkuvõttes kolmanda
kohaga, võites Tšehhis ka ühe osavõistluse.
Meie täiskasvanute klassi kahevõistleja
Karl-August Tiirmaa lõpetas hooaja pronksmedaliga Eesti MV-lt. Maailmameistrivõistlustelt lootis Karl kindlasti paremat

kohta, kuid altminekuks
tema esinemist ka lugeda ei
saa. Kindlasti astus Karl oma
arengus sammu edasi, mis on
heaks platvormiks olümpiahooaja eel.
Suusahüppajatest tegi suure
arengu Kenno Ruukel. Ta oli
Eesti ainus esindaja juunioride
MM-il USAs. Ameerikas sai
ta oma senise karjääri parima
tulemuse, olles jänkide turnee
esimesel etapil kolmas.
Erinevate vanuseklasside
Eesti noortemeistrite võistlustelt said kulla Andero Kapp,
Markkus Alter, Artti Aigro
ja Meriliis Kukk. Hõbedase
autasu pälvis Hanno-Henri
Reidolf.
Lõpetuseks kiidangi Meriliisi, kes vallutas sel aastal Tehvandi suusahüppemäe, tuli oma vanuses Eesti meistriks ja
esindas meie koondist Tsehhis ja Norras.
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Tule jalgpalli mängima!
FC Otepää kutsub kõiki poisse
ja tüdrukuid alates 4.eluaastast
jalgpallitreeningutele!
Treeningud toimuvad Otepääl,
Sihval, Savernas,
Keenis ja Kuldres!
Eesti meister suusahüpetes Artti Aigro,
II Kristjan Ilves, III Martti Nõmme.

Treener Silver Eljand

Täpsem info treeningute kohta
kodulehelt - www.fcotepaa.ee
või telefonil 5624 2785

Valgamaa meistriteks tulid Otepää Võrkpalliklubi naiskond ja meeskond

Finaalis võitis Otepää Võrkpalliklubi Tõrva Võrkpalliklubi naiskonda. Otepää Võrkpalliklubi ja Võrkpalliklubi Viktooria kohtumises
olid paremad Otepää mehed.

Otepää Võrkpalliklubi naiskond mängis koosseisus: Merlin Müür,
Kristiina Kopli, Anniki Jaama, Ülle Ernits, Eva Ojakivi, Hedi Verev,
Ruth Ivan, Monika Sild, Krista Rautsik

ning meeskond: Heiki Ernits, Siim Anton,Margus Mooses, Ott
Pedosk, Martin Loimet, Hardi Kuimets, Revo Dobozi, Viljo Jõela,Janno Jõela, Jan Mustjõgi.
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Otepää vallavalitsus, www.otepaa.ee
Lipuväljak 13 67405, Otepää
Tel 766 4800, e-post: vald@otepaa.ee
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Tantsud India jumalatest
Mis küll ühendab Eestimaa talvepealinna Otepääd ja kauget ning kaunist
Lõuna-India tantsustiili, mille nimetuseks bharatanatyam?
5 aastat oma elust, 2011-2016, elas Otepääl Maare-Marika Heinsoo-Kiiver, kelle hobiks bharatanatyam on olnud 28 aastat. 30. aprillil kell 18 annab ta Otepää Kultuurikeskuses oma soolokontserdi
„Imeline India“.

Aga kuidas Maare endale sellise hobi valis ja miks ta sellega tegeleb?
Juba varases nooruses tundis naine tõmmet idamaade religiooni ja filosoofia vastu. Sellele lisandus
nimetu igatsus, kui veel nn „nõuka-ajal“ sai kinos vaadatud india filme, mis ju tavapäraselt ka rohke
tantsu ja lauluga täidetud olid.
Kui Tallinnas aastal 1984 loodi india tantsu stuudio Amrita, siis Maareni see uudis veel kohe ei
jõudnudki. Aasta oli 1987, kui Amrita tüdrukud esinesid Tartus Orientalistika päevadel ja sellest
saadik ei saanud Maare hing enam rahu. Oma esimesed india tantsu sammud tegi ta 1989. aastal
toonase Amrita tantsija Annika Nõmbergi käe all. Aastast 1994 on ta aga stuudio kauaaegse juhi
Pille Roosi õpilane.

Kuid mis on siis see salapärane ja pilke paeluv bharatanatyam?

Humoorikas kogupereetendus
„PÜHA GRAAL“
29. aprillil kutsub Kungla muusikalitrupp Otepää Kultuurikeskusesse vaatama humoorikat ning säravat
kogupere-etendust “Püha Graal”.
Muusikal „Püha Graal“ on komöödia, mis on lavastatud 1975. aastal vändatud filmi „Monty Python and
the Holy Grail“ järgi. Tegemist on paroodiaga Inglaste legendkuningast Arthurist.

Tegemist on Lõuna-Indiast pärineva aastatuhandete-vanuse iidse traditsiooniga – bharatanatyam
on ajalooliselt iidne Lõuna-India templitants, mida nüüd küll tantsitakse ka kontserdilavadel üle
maailma. Kaugetel aegadel elasid aga sealsetes templites tantsijannad, kes teenisid tantsuga jumalaid. Need tantsud räägivadki tavapäraselt india jumalate elust, kuid on ka tähenduseta abstraktseid
tantse, mis keskenduvad liikumise ilu ja meisterlikkuse edasiandmisele. Ja meisterlikkust kõrgel
tasemel eeldab see tants esitajalt tõepoolest – juba käemärke ehk mudra´sid on selles tantsus
mitukümmend, lisaks silmade, keha ning jalgade koordinatsioon.
Maare-Marika on osalenud ka Amrita korraldatud suvelaagrites ja töötubades, kus õpetajateks
oma ala meistrid Indiast. 13 aastat on Maare ka ise olnud india tantsu õpetaja, Tartus tegutseb tema
juhendamisel väike rühm, kes võiks kanda nime „Amrita sõsarad“. Aasta tagasi andis Maare oma
õpilastega kontserdi Tartus Tiigi Seltsimajas.

Kungla muusikalitrupp hoiatab, et etenduse laulud võivad jääda kummitama pikaks ajaks ning etendusel 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.

Käesoleva aasta 30. aprillil kell 18 on otepäälased ja valgamaalased oodatud ning palutud nautima
seda iidset ja imelist ilu ning osa saama India jumalate ja jumalannade vägevusest Otepää Kultuurikeskuses. Pileti hind on 5 eurot.
Maaret ja tema õpilasi võib esinema kutsuda oma pidudele ja üritustele,
kontakt: maaremar@gmail.com, tel 55 34 712.

Siiri Põldsaar
MTÜ Kungla

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.
Kungla muusikalitrupp on kannatamatult oodanud Otepää Kultuurikeskuse remondi lõppu ning loodab
väga taas kohtuda teatri- ja muusikalembeste Otepää noortega!

27. aprill 2017

GMP Pühajärve Restoranis
pakutakse maffiaõhtusööki
29. aprillil on GMP Pühajärve Restoranis maffiaõhtusöögi aeg. Maffiaajastust
räägib ja toitu serveerib peakokk Koit
Uustalu.
GMP Pühajärve Restoranis ei lenda
küll sellel päeval kuulid aga põnevaks
läheb siiski – külastajad saavad maitsta
sedasama, mida kõige tuntuim gangster
ennesõjaaegses Ameerikas Al Capone
armastas süüa. Itaalia immigrantide
peres sündinud Al Capone lemmikuks olid valdavalt Itaalia road – pasta,
mereannid, liha.
„Alustame mereandide ja vitello tonnatoga, see on Itaalia-pärane külm, vasi-
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Tehvandi Mäejooks oli taaskord pöörane!

kalihast eelroog kapparite ja tuunikalakastmega," selgitas Koit Uustalu. „Loomulikult ei puudu laual pasta, mis oli
Al Capone üks lemmikroogasid. Lisaks
on kohal ka Eesti tuntuim sigarispets
Indrek Kant, kes maffiameeste sigariharjumusest räägib."
2017. aasta on GMP Pühajärve restoranis maitserännakute aasta. Kulinaarse
ajamasina abil saavad külastajad märtsist novembrini osa erinevate ajastute
roogadest ja lauakommetest. Õhtusöögid algavad kell 19.00.
Lisainfo ja kohtade reserveerimine:
www.clubhotel.ee, restoran@gmp.ee,
+372 799 7000.

II Tehvandi Mäejooksu põhistardi võitja Marek Võsu. 		
23. aprillil toimus Otepääl II Tehvandi Mäejooks, mis
ühtlasi oli Eesti Ekstreemjooksu karikasarja avaetapiks.
Vaatamata heitlikule (talve)ilmale kogunes Jüripäeval
Tehvandi Spordikeskusesse kokku 166 jooksu- ja ronimissõpra üle kogu Eesti, et osaleda kogu Baltikumis ainulaadsel jooksuvõistlusel, kus lõpetamiseks tuli ronida ülesse
mööda suusahüppemäe maandumisnõlva.
Tehvandi Spordikeskuse poolt olid ette valmistatud ja
tähistatud 2 km ja 5,85 km pikkused jooksurajad mööda
Tehvandi rolleriteid. Hüppemäe maandumisnõlva katsid
lumekogumisvõrgud, et hõlbustada 110 meetri pikkust
ronimisteekonda.
Kell 12.00 startisid lühijooksule lapsed E-D-C
võistlusklassides. Absoluutarvestuses võidutses Rasmus
Boisen, kellele järgnesid Sten Jörgen Leis ja esimese
tüdrukuna Maria Liis Alt. Kiireimaks ronijaks oli esimeses
stardis Carolina Roomets, kellele järgnesid Maria Liis Alt
ja Carena Roomets.
Kell 12.30 startisid 5,85 km pikkusele põhijooksule
noored B, juuniorid, põhiklass, veteranid 40 ja 50+ ning
võistkonnad. II stardi absoluutarvestuses võidutses SK
ProRunner esindaja Marek Võsu, kellele järgnesid Juri
Širokov ja Mardo Lundver. Kiireimad naised olid Merilin
Treu, Egle Villik ja Keelia Hallap. Kiireimateks ronijateks
osutusid Juri Širokov, Marek Võsu ja Indrek Vait. Naistest
oli aga kiireim otepäälane Ene Aigro.

Foto: Jaanus Tanilsoo.

Kiireim võistkond oli II Tehvandi Mäejooksul SK ProRunner mehed koosseisus Marek Võsu, Kalle Lellep ja
Kristo Jesse. Neile järgnesid Raimo-Tõnis-Peter koosseisus Raimo Kurg, Tõnis Trummal ja Peter Repkin. Kolmandaks võistkonnaks osutus SK ProRunner naised koosseisus Egle Villik, Ingrit Ernits ja Enelin Alter.
II Tehvandi Mäejooks oli ka omaette heategevusüritus. Nimelt toetab spordiklubi Meie Liigume peatoetaja,
Tartus tegutsev Medita kliinik vähiravifondi „Kingitud
Elu“ tegevust vähihaigete abistamisel, annetades iga Tehvandi Mäejooksust osavõtja kohta fondile 1 euro. Selline
tegevus jätkub ka kõikidel teistel sellel aastal toimuvatel
Meie Liigume spordivõistlustel.
III Tehvandi Mäejooks toimub 21. aprillil 2018. Selles on
spordiklubi Meie Liigume ja Tehvandi Spordikeskus juba
kokku leppinud!
15.-16. juulil on Otepää spordisõbrad oodatud Pühajärve äärde, kus spordiklubi Meie Liigume eestvedamisel
toimub Pühajärve Swim&Run Weekend, mille raames
toimub Eesti esimene SwimRun võistlus, Eesti meistrivõistlused avaveeujumises ning Pühajärve Aquatlon.
Lisainfot võistluste kohta leiab www.meieliigume.ee.
Eesti Ekstreemjooksu karikasari jätkub aga 10. juunil
Mulgimaal toimuva II Tõrva Ekstreemjooksuga.
Siim Ausmees
Tehvandi Mäejooksu peakorraldaja

Tasuta õigusnõustamine erivajadusega inimestele
30. aprillil
Gran Fondo Estonia rattasõit
Rattasõit kulgeb Tartust Viljandisse. Start Tartust kell 9.00, finiš
Viljandis kell 16.00.
Kell 9.00 - 17.00 kavas maanteelõikude kiirusepiirang. Osalejad
liiguvad kolmes kolonnis ja iga kolonni liikumist turvavad koolitatud Motohunt turvajad mootorratastel ning politseieskort.
Ürituse info: http://www.granfondoestonia.com

NB! Rattasõit kulgeb läbi Otepää.
Vaata
liiklusskeemi:
https://www.otepaa.ee/docu
ments/7244916/7855116/HE+Gran+Fondo+Tartu-Viljan
di30042017.pdf/e439a954-3fc1-4e10-b2b9-02220a8bf01d

Eesti Puuetega Inimeste Koda (EPIKoda) koostöös sihtasutusega Õigusteenuste Büroo (ÕTB) alustab aprillist
2017 õigusnõustamise teenuse pakkumist keskmise, raske
või sügava puudega inimestele. Erivajadusega isiku elukondlike õigusküsimuste lahendamiseks võivad sihtgrupi
esindajatena nõustamisele pöörduda ka sihtgrupi hooldajad või pereliikmed.
Teenuse eesmärgiks on tagada erivajadustega isikutele
õigusnõustamine ja abistamine igapäevasel ametiasutustega suhtlemisel ning asjaajamisel.
Õigusabi tagatakse elukondlike õigusmurede lahendamisel: võlad, eluase, pereasjad, tööasjad, toetused jms.
kohtumisega õigusnõustamisega (vajadusel ka veebisilla
vahendusel (Skype)), õigusinfot saab küsida telefonitsi ja
veebinõustamise teel.
Õigusnõustamise teenust pakutakse 15-s ligipääsetavas
nõustamiskohas üle Eesti koostöös maakondlike puuetega
inimeste kodadega.
Teenus on sihtgrupi jaoks tasuta.
Õigusnõustamiseks on vajalik eelregistreerimine SA

Õigusteenuste Büroo telefonidel: 601 5122 või 53 850 005.
Vajadusel on võimalus kasutada nõustamisprotsessis viipekeeletõlki.
Täpsem info teenuse kohta on leitav EPIKoja veebilehelt: http://www.epikoda.ee/tegevus/oigusnoustamine.
Lisainfo: Tauno Asuja, Eesti Puuetega Inimeste Koja
peaspetsialist, tel: 661 6614,
e-post: tauno.asuja@epikoda.ee.
Õigusnõustamise teenust rahastab Justiitsministeerium.

Õigusnõustamise teenust osutab Valgamaal 			
Valgamaa Puuetega Inimeste Koda (Kungla 15, Valga), kuu 2. kolmapäev.

Palupera vallavalitsus, www.palupera.ee
Hellenurme sjk 67514, Valgamaa
Tel 767 9502, e-post: palupera@palupera.ee
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AMETLIK INFO
Palupera Vallavolikogu istungil
20. aprillil
n

Algatati Nurmemäe kinnistu (58202:002:0240) detail-

planeering, kinnitati detailplaneeringu lähteseisukohad
ja planeeringuala (4,9 ha). Detailplaneeringu eesmärk on
kaaluda võimalusi maa-ala elamumaa, mäetööstusmaa ja
maatulundusmaa sihtotstarbega kruntideks jaotada, sihtotstarvete määramine, ehitusõiguse ja hoonestusala määramine, juurdepääsutee planeerimine, liiklus-, parkimis- ja

P A L U P E R A

27. aprill 2017

Meie väike säde Eestimaa südamelõkkes

Juba palju, palju aastaid, on see
siis vastlapäev või perepäev,
teeb lastele ja täiskasvanutele
lustisõitu Pärdu talu hobune ―
kas Juku või Vahur.
Meie tahame Pärdu talu rahvale sel moel aitäh öelda, et
läheme appi võsa koristama.
Kui on tulemas mehi, kel on kodust kaasa võtta saag, siis oleks
tore. Aga võta kaasa kindad ja
hea tuju!
Talgud toimuvad
pühapäeval,
7. mail 2017 kell 11-15
Pärdu talus.
Koguneme kell 10.45 Nõuni kultuurimaja juures. Värske maaõhk, linnulaul, talgusupp ning
hobusõit kauba peale!
Info: Marika 5346 5648

16. aprillil, mil algas Eesti Vabariigi sajanda sünnipäeva tähistamine ning kutsuti kõiki inimesi
Eestis ja kaugemalgi süütama üheskoos XII
noorte laulu- ja tantsupeo tuld, et valgustada teed
läbi kevade XII noorte laulu- ja tantsupeo poole
ning tähistada Eesti Vabariigi 100. sünnipäevapeo
algust. Saagu Eestimaa sel päeval meie südametuledes särama ja viigu iga tulesäde sõnumi Mustamäest Munamäeni: kohtume sel suvel XII
noorte laulu- ja tantsupeol “Mina jään”!

haljastuspõhimõtete määramine, kujade määramine, tehnovõrkude lahendamine, keskkonnatingimuste seadmine
planeeringuga kavandatu elluviimiseks, keskkonnakaitse
abinõude ja säästva arengu põhimõtete rakendamine ning
servituutide vajaduse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse kehtivat üldplaneeringut muuta. Detailplaneeringu
koostamise korraldaja on Palupera Vallavalitsus ja kehtes-

Saatsime meiegi Nõunist oma tulesädeme teele!
Süütasime lõkke ja tegime toreda lustilise sõidu
tõrviku ja laternatega Pärdu talu hobu Vahuriga.
Pärast sõitu soojendasime lõkkekumas, koksisime pühademune ja trotsisime lund ja jahedust,
sest südamel on ju oma kodus sõprade seltsis soe.

taja Palupera Vallavolikogu.
n

Jäeti algatamata keskkonnamõjude strateegiline hin-

Tule talgutele!

Elerin, Geiri, Helen, Janne, Kaja ja Marika

damine Nurmemäe kinnistu katastriüksuse 58202:002:0240
detailplaneeringule. Algatamata jätmise põhjendus – planeeritav tegevus ei ole eelhinnangu põhjal olulise keskkonnamõjuga
tegevus keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse mõistes. Strateegilise planeerimisdokumendi koos-

Palupera põhikooli lõpetajad on „muuseumitargad“

tamise ja KSH algatamata jätmise otsusega on võimalik tutvuda
tööpäevadel Palupera Vallavalitsuse kantseleis, Palupera valla
veebilehel www.palupera.ee.
n

Nõustuti Aktsiaseltsile VIACON Eesti (10398015) vee eri-

kasutusloa andmisega Valgamaal Palupera vallas Hellenurme
külas riigimaantee nr 23173 Hellenurme – Päidla km 0,201 asuva
Hellenurme silla garantiiaegseteks ehitustöödeks.
n

Kehtestati sotsiaaltransporditeenuse osutamise kord.

n

Nõustuti Hellenurme külas Palupera valla omandis oleva

maaüksuse 58201:001:0219 (23173 Hellenurme-Päidla tee L1),
tasuta võõrandamisega Eesti Vabariigile Maanteeameti kaudu.
Maaüksuse suurus 34 m2.

Palupera Vallavalitsuse istungil
10. aprillil anti välja korraldused:
n

Kinnitada Palupera Põhikoolile küttepuude ostmiseks

korraldatud hanke tulemused, tunnistada küttepuude müüja
leidmiseks korraldatud hankes edukaks pakkumuseks FIE Arne
Kruuse pakkumus hinnaga 26,00 eurot/ruumimeeter käibemaksuta.
n

Kinnitada Palupera valla teeregistris olevate teede greider-

damise hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks AS
TREV-2 Grupp pakkumus maksumusega 48,50 eurot/töötund
käibemaksuta.
Kinnitada Palupera valla bussipeatuste trimmerdamise ja
heakorra hanke tulemused, tunnistada edukaks pakkumuseks FIE Kalev Lõhmus pakkumus maksumusega 75,00 eurot/
tööring käibemaksuta.
n

Väljastada T.P-le ehitusluba elamu lammutamiseks

Neeruti külas.
n

Väljastada A.S-le kaeveluba Nõuni külas kanalisatsioonit-

rassi kaevamiseks.
n

Jagada Palupera külas Palupera Põhikooli katastriüksus

kaheks eraldi katastriüksuseks: Palupera Põhikooli katastriüksus ja Reoveepuhasti katastriüksus.
n

Anda T.M-le üürile sotsiaaleluruum Palupera külas kuni

18.04.2018.
n

Anda Tartu Rally MTÜ-le luba korraldada Palupera valla

haldusterritooriumi teedel 14. ja 15. juulil 2017 autospordiüritus
„Tartu Rally“.
n

Palupera põhikool lõpetab igal
õppeaastal kolmanda õppeveerandi muuseumipäevaga. Veerandi
viimase päeva hommikul vuravad
koolimaja ette bussid ja kogu koolipere sõidab Tartusse ajalugu
õppima.
Muuseumid, ja mõnele klassile
ka õppeprogrammid, on tavaliselt
kindlaks määratud. 1. klass külastab mänguasjamuuseumi, 2. klass
mänguasjamuuseumi juures olevas
teatrikodus teatri- ning filminukkude väljapanekut.
3. klass uuris varem postiteenuste ajalugu ja läbis õppeprogrammi
„Teile on telegramm“. Kuid käesolevast aastast on varem ERM-i
alluvuses eraldi tegutsenud postimuuseum uude majja üle viidud ja
muu väljapanekuga ühendatud. 2.
ja 3. klass läksid sel aastal hoopis
loodust ja loomi nautima TÜ loodusmuuseumi.
4. klass külastab Tartu linnamuuseumi ja läbib õppeprogrammi „Kultuurikihi maalimine“, mis
on heaks eeltutvustuseks järgneval
õppeaastal algavale uuele õppeainele ajalugu.
Tavaliselt külastab 5. klass Eesti
Rahva Muuseumi ja 6. klass TÜ
kunstimuuseumi. Kuna 6. klass
osales eelmisel õppeaastal projekti „Maakoolist ülikooli“ raames
mitmes TÜ kunstimuuseumi
töötoas ja ERM-is polnud kolimise tõttu üldse võimalik käia, siis
klassid ühinesid ja nautisid Eest
kõige uuemat ja kaasaegsemat

muuseumi Raadil. Tõesti nautisid,
sest kui planeeritud aeg täis sai,
pidi õpilastele meelde tuletama, et
kahjuks on aeg lahkuda.
7. klass tutvub alati Toomemäel
asuva TÜ ajaloomuuseumis meie
ülikooli ja teaduse ajalooga. 8. klass
saab pisikeses, aga põnevas 19.
sajandi Tartu linnakodaniku muuseumis teada, kuidas meie linnades elavad esivanemad umbes sada
aastat tagasi oma igapäeva-elu korraldasid. Tavaliselt tutvub 9. klass
lähiajalooga KGB kongide muuseumis, kuid sel aastal andsime ka
neile võimaluse tutvuda uhiuue
ERM-iga.
Selline tore õpetlik traditsioon
on Palupera põhikooli õppekavas

juba kümme aastat ja võime uhkusega nentida, et esimene „muuseumitarkade“ lend lõpetas Palupera
põhikooli eelmisel kevadel. Seega
iga Palupera põhikooli lõpetanud

on tutvunud vähemalt 9 Tartus
asuva muuseumi väljapanekutega.
Reet Allak
Palupera põhikooli õppealajuhataja

Määrata ja maksta ühekordsed sotsiaaltoetused aprilli-

kuul:
- vajaduspõhine peretoetus 13-le isikule kogusummas 1 035
eurot;
- neljale kutsekooli õppurile õppetoetust kogusummas 160
eurot.
17. aprillil 2017 anti välja korraldused:
n

Kinnitada riigihanke nr 183871 „Hellenurme mõisahoone

fassaadi restaureerimistöö osutaja hankimine“ avamise protokoll, kvalifitseerimise protokoll, vastavaks tunnistamise protokoll
ja edukaks tunnistamise protokoll. Tunnistada hankel edukaks
AS HASPO pakkumus 178 430 eurot käibemaksuta.
n

Registreerida J.R-lt laekunud kasutusluba valminud koht-

puhastile Urmi külas.
n

Kiita heaks ja kinnitada hajaasustuse programmi toetuse

saaja Jüri Raudsepa projekti „Valga mk Palupera vald Urmi
küla Kalda talu omapuhasti rajamine“ esitatud aruanne.
n

Väljastada T.P-le projekteerimistingimused majandushoo-

ne ümberehitamiseks Neeruti külas.

TEADAANNE PALUPERA PIIRKONNA
KÜLADE ELANIKELE
Kui sa oled kinnistuomanik, asukohaga Astuvere, Atra, Miti või Palupera külas ja soovid piirkonna partnerilt, AS Kiirkandur karjäärist sel kevadel osta soodushinnaga looduslikku kruusa,
toimi nii:
teata vallamajja (telefoni teel 7679502 või e-posti palupera@palupera.ee) enda andmed –
nimi, talu, kogus (kuni 15 tonni), kontaktandmed.
Meie kogume info kokku, edastame kaevandajale nimistu soovijatest, saame neilt lisainfot, mille edastame jällegi teile, st kuna võite oma kruusale ise järgi minna jms. Vallamaja
on vahendajaks siis seetõttu, et kontrollida ostja ja koguste vastavust kokkuleppele. 50%
hinnasoodustus tähendab, et tänase hinnakirja järgi maksab sulle 1 tonn 3,12 eurot, 15 tonni
siis 46,80 eurot. Maksta saad kohapeal sularahas.
Kuna järgi saad kruusale minna orienteeruvalt maikuu lõpus (teavitame!), on viimane
registreerimise aeg meile 15. mai 2017. Kes on seda tänaseks juba teinud, pole vaja uuesti
registreeruda, sa oled kirjas.
Meeldivale koostööle lootes,
Palupera vallavalitsus

Palupera vallavalitsus

ootab hinnapakkumusi hiljemalt
8. mail 2017. a kell 10:00 (laekumise tähtaeg)
järgnevale tööle:

AS Kiirkandur Miti karjäärist kruusa vedu.
Kaevandaja karjääris viibimise ajal (vedu toimuks maikuu lõpus juba!)
vajame kallur-alussahka (kandevõime 15-16 t, ca 10 m³ või kallur+greider
kohapeal) omavatelt ettevõtjatelt, kel kehtiv teehoiutööde luba, teenustööd.
Tellija tasub kruusa eest iseseisvalt eraldi AS Kiirkandurile. Kruus (ca
200 koormat) tuleb vedada ja samas ka paigaldada tellija poolt etteantud
mahus ja valla teeregistris asuvatele teedele.
Esitada ühe t/km maksumuse kohta pakkumus, märksõnaks „Kruusavedu“. Keskmiseks üheks edasi-tagasi otsaks võiks arvestada 18 km.
Pakkumus peab seega sisaldama ka kruusa paigaldust.
Pakkumused saata kinnises ümbrikus 67514 Valgamaa Hellenurme pk.
Palupera Vallavalitsus või soovi korral e-post: palupera@palupera.ee.
Info tel. 76 79 501, 51 74 740.
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Puka vallavalitsus, www.puka.ee
Kooli 6, Puka, 67201, Valgamaa
Tel 766 9412, e-post: vallavalitsus@puka.ee

P U K A

Rahvaküsitluse
tulemused

Matetalgud 2017 Puka Keskkoolis

Puka Keskkool
võtab
alates 2017/2018 õppeaastast

Rahvaküsitlus 21. ja 23. aprillil 2017 Puka valla Puka
aleviku, Komsi küla, Kibena küla, Meegaste küla, Kähri
küla, Ruuna küla, Kuigatsi küla, Vaardi küla, Kolli küla,
Plika küla, Prange küla, Põru küla elanike arvamuse väljaselgitamiseks.

konkursi korras tööle
klassiõpetaja
eripedagoogväikeklassiõpetaja

Nimekirjas oli 		
872
Kokku hääletas 		
168,
neist
elektrooniliselt
77
		
küsitluspunktis
91
Hääletamise % 		
19,27
Elanike arvamuse väljaselgitamiseks kanti
küsitluslehtedele küsimus:
“Kas toetate Vabariigi Valitsuse ettepanekut Puka
valla ühendamiseks Otepää ja Sangaste vallaga“ vastusevariantidega “jah” ja “ei”.
		 “JAH” ütles 58		
“EI” ütles 110

6. veebruarist 7. aprillini toimus järjekordne
üleriigiline Matetalgute võistlus, millest võttis
kokku osa 1123 klassi erinevatest Eesti koolidest. Meie koolist võtsid osa 2. klass, 3. klass
ja 4. klass.
Iga nädala lõpus loositi nädalaauhind
kümne kõige rohkem punkte teeninud klassi
vahel Väike ahvide (1.-2. klass) ja Juunior
ahvide (3.-4. klass) arvestuses. Meie kooli
kõik osalenud klassid olid kogu võistluse vältel
esikümne hulgas.
12. nädalal õnnestus nädalaauhind saada 3.
klassil, milleks oli vahva lauamäng. 10. aprillil
loositi peaauhind, 5 sülearvutit, mõlema kategooria kümne kõige rohkem punkte teeninud
klassi vahel. Sel aastal naeratas loosiõnn meie
kooli 2. klassile. Lisaks saime koos 3. klassiga

Kandidaatidelt ootame kvalifikatsioonile vastavat haridust.
Avaldus konkursil osalemiseks, CV ja
koopiad haridust tõendavatest dokumentidest
esitada 16. maiks: kool@puka.edu.ee.
Info tel. 5373 9107, direktori kohusetäitja
M.Keres.

auhinnaks 10Monkeys Math Wordli kahe-aastase tasuta litsentsi kogu koolile. Kõigile osalejatele on tänutäheks vahvad diplomid.
Õpilased kasutasid võistlemiseks kooli arvutiklassi, nii kooli kui ka enda tahvelarvuteid ja
sülearvuteid. Kaheksa nädalat on küllalki pikk
aeg ja vahepeal kippus ind raugema, kuid
kõik lapsed pidasid siiski lõpuni vastu. Seda
suurem oli rõõm saadud võidu üle. Kindlasti aitas võistlus kaasa matemaatikahuvi tekitamisele ja nii mõnegi lapse arvutamisoskus
paranes lausa silmnähtavalt.
Oleme koos lastega põnevil oma auhindu
oodates. Väga vahva kogemus ja pikk võistlus
oli pingutamist väärt.
Jane Everst
Puka Keskkooli 2. klassi klassijuhataja

Puka Rahvamajas
5. mail			

kell 19.00

Tule talgutele!
Vooremäe linnusemäe ja
puhkeala heakorratalgud
06. mai 2017, kell 10:30

Valgamaa, Puka vald, Vooremägi, Purtsi küla, Puka vald, Valga
maakond
Talgutööd:

Võsa eemaldamine ja kokku kandmine hunnikusse.
Piknikupinkide ja lõkkeasemete ümbruse riisumine
hunnikutesse ja äravedu.
Kaasa võtta:

Võsatrimmer, reha, kindad.
Talgujuht, kontaktid:

Tsooru Külateatri esituses

Kullaauk
autor Margus Möll

Ursula Mikkor, ursulamikkor@gmail.com, 5091525
Talgukood: 170413014
ee

a aadressil www.teemeara.
Talgutele saab registreerid

lavastaja Laine Keerov
Pääse 4 eurot

Hajaasustuse programmi
2017. aasta taotlusvoor avatud
Loe täpsemalt leheküljelt 12.

Aakre-Puka maanteejooks 28. aprillil
Start põhijooksule ja kepikõnnile kell 18.00 Aakre Algkooli juurest (buss stardipaika väljub Puka staadionilt 17.30).
Start lastejooksule (TP U10,TP U12,TP U14) kell 18.10 Rebastest.
Stardid Tillu ja minijooksudele (TP U4,TP U6;TP U8) kell 18.45 staadionil.
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Sangaste vallavalitsus, www.sangaste.ee
Sangaste 67001, Valgamaa
Tel 766 8040, e-post: sangaste@sangastevv.ee
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S A N G A S T E

AMETLIK INFO

Maailm ja mõnda

Sangaste Vallavalitsuses

Ü

Otsustati 23. – 24. aprillil 2017. a korraldada rah-

n

vaküsitlus, selgitamaks välja elanike arvamus Vabariigi
Valitsuse algatatud Otepää valla, Puka valla ja Sangaste
valla kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise kohta.
Väljastati projekteerimistingimused Ivar Lindlale

n

Keeni külas asuval Pargi tee 6 kinnistul abihoone ja tehnovarustuse ehitusprojekti koostamiseks.
Väljastati ehitusluba Leo Enokile Mäeküla külas

n

Kiviniidu kinnistul asuva suvila laiendamiseks.
Määrati alates 1. maist 2017. a uued segaolmejäät-

n

mete jäätmeveo teenustasu suurused.
Otsustati kasutada Keeni sovhoosi vara müügist

n

ja võla sissenõudmisest laekunud raha tööosakute väljamaksmiseks Keeni sovhoosi reformikomisjoni üleandmise aktis nimetatud põllumajandusreformi õigustatud
subjektidele ning maksta Keeni sovhoosi tööosakud välja
kolmekümne kahele isikule kogusummas 4828,65 eurot.
n

Kinnitati 2017. aasta hankeplaan.

n

Tunnistati lihthanke “Investeerimislaenu võtmine”

edukaks pakkumuseks AS SEB Pank pakkumus 6 kuu
Euriborile lisanduva muutumatu marginaaliga 0,74, kui
madalaima marginaaliga pakkumus esitatud ning tingimustele vastavate pakkumuste hulgast.
Anti ilutulestiku korraldamise luba Triplex Eesti

n

OÜ-le 29. aprillil 2017. a ajavahemikul kell 21:30 – 22:30
Lossiküla külas asuva Sangaste lossi territooriumil ilutulestiku korraldamiseks.
Nõustuti Pringi külas asuva Tammemäe katastriük-

n

suse jagamisega kaheks eraldi katastriüksuseks nimedega Tammemäe ja Metsa-Tammemäe ning Vaalu külas
asuva Vaariku katastriüksuse jagamisega kaheks eraldi
katastriüksuseks nimedega Naadi ja Vaariku.
n

Muudeti kahe katastriüksuse lähiaadressi.

n

Vabastati üks isik korraldatud jäätmeveoga liitumi-

sest.
n

Määrati õpilase veebruarikuu sõidukulu hüvitami-

seks õpilaste sõidusoodustused üheksateistkümnele isikule

hel ilusal kevadisel päeval sõitsin autoga
mööda kauni looduse ja ilusate maakohtadega palistatud maanteed. Tee ääres oli
üksik bussipeatus, enne ja pärast seda sadu meetreid metsa. Bussijaama taskus oli peatunud üks
linnamaastur, millest oli väljunud hästitoidetud,
kammitud ja korralikult riides mees. Paraku ei olnud
ta pelgalt värsket õhku hingama ja linnulaulu nautima tulnud. Mees väljutas oma vedelaid seedejääke
bussijaama seina vastu ehk siis pissis ennastunustava
süvenemisega, nautides omaenda tekitatud pisikest
vikerkaart iseenda joakese kohal. Pidasin auto kinni
ja küsisin, et kas metsas keegi ähvardas teda pehmest
kohast pureda, et just bussijaama seina najal enda
tühjaksjooksmist naudib. Kurjaks sai justkui ja hakkas midagi urisema. Ütlesin, et pardakaameras on
ka kenad kaadrid härrast, mida laiemas seltskonnas
ilus vaadata oleks. Ja et kas temale sobiks, kui mina
märgaks näiteks ta auto uksele, nagu tema teiste
istumiskoha kõrval seda tegi? Vaatasime natuke
aega üksteisele silma ja siis ta siiski pobises midagi
vabanduseks. Lubasin seepeale filmi laiale ringile
mitte lasta ja jätta anonüümse näitlejakujuga õppefilmiks lühikese ajuhaardega kodanikele.
Loodan, ehk sai pisut targemaks. Ega siis metsa
pissimine ise mingi patt pole, kui seda teha õiges
kohas õigel moel. Patt on tulla oma häda õiendama
kohta, kus maainimene ja koolilaps bussi ootavad.
Paraku oli see mees mulle ka pisut tuttava moega.
Sõnavõtja metsaseaduse teemadel ja suur loomakaitsja. Selle suure idee sirmi all pole vist inimeses
elupaika roojamine vast temale mingi patt. Suurlinnast pärit ja seal elav roheterrorist, kes ise rohelusse
sattudes end ja teisi siis täis teeb.
Eks ta ole üks meie elu eripära, et Tallinna tugitoolides ja loodusfilmidest nunnueufooriasse aetud
tegelikult looduskauge elanik ,,tellib“ omale seadusi
populistlikelt poliitikutelt. Ja kuna Tallinn tellib, siis
maakond maksab. Samasugune ,,loodussõbrast“
inimene võib pidada kodus linnas kahetoalises kor-

teris kahte malamuuti ja ühte linnukoera, kes igaüks
päevas üle 15 minutit välja ei saa. Lisaks puurilinnud
ja kilpkonn vannis. See on siis loomaarmastus?! Ja
naarits puuris ning karusnahk on siis saatanast! Ise
väidab, et on taimetoitlane, kes tapab vaid taimi.
Aga koerad söövad ju ikka loomsel baasil toitu jne?
Nahast sandaalid kõlbavad küll kanda jne. Piima
joovad ju linnas näiteks kõik, aga farme oma akna
alla ei taha? Kas siis keelame need lehmad, aga
jätame selle piima?
Ühesõnaga … inimestel on asjad vahel ikka
omavahel väga segi ja nihkes. Kontakti päriselu ja
pärisloodusega asendab internetikogemus ja veebiemotsioon. Siit siis see pudru ja siit need kapsad
arusaamadest elust ja olust. Häda ongi selles, et regionaalpoliitika ja maaelu üle langetavad otsuseid linnatugitoolides meedia poolt kokku konstrueeritud
ja mustvalgendatud infost toituvate valijate valitud
populistid. Neile on see asendustegevus, millest nad
vähemalt loosungeid oskavad päris riigivalitsemise
asemel, mis neil hästi välja ei tule. Nii see kahjuks on.
Palju mustvalget auru ja rahva lõhestamist, et vaid
võimule saada ja jääda. Ja kahjuks on süüdi just elukauge kodanik, kes selle võimaluse neile annab.

P

uhkasin mõned päevad Moskvas. Reisisime sinna veidi omal moel. Ehk siis autoga
Pihkvasse, auto raudteejaamas parklasse ja
õhtul rongi kupeevagunisse ja hommikuks Moskvas.
Moskva oma 15 miljoni elanikuga on tõeline
metropol. Elu keeb, ehitused kerkivad ja rahvast
sagib. Moskva areneb ja ehitab kohutava kiirusega.
Sanktsioonide luiseid käsi seal küll kusagil ei näe.
Kõike on külluses ja rohkemgi veel. Kerkivad uued
pilvelõhkujad. Külastasime ka ühte neist: 364 m
kõrgust Föderatsiooni torni ning nautisime vaadet
linnulennult Moskvale.
Väisasime ka üht maailma suurimat logistikamessi ,,Transrussia“, nautisime kaukaasia ja vene kööki
ja jooki. Ja siis tagasi koju: samamoodi rongiga ja
kupees. Kõik oli nagu vanasti, aga kõik oli ka uus.
Oli teeklaas alusel ja ,,lusikaga silma“, aga oli ka
juba meeldiv teenindus ja maitsev toit. Oli restoran-
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vagun selle juurde kuuluvaga, aga oli ka juba ,,rongi
salaviin“, sest ametlikult seal peale õlle midagi osta
polnud jookidest.
Pihkvast Eesti poole ehitatakse hiiglaslikku tööstusparki ja tollitsooni kaupadele ja tehastele. See
mõjutab ühel heal hetkel ka Eestit, loodetavasti
enamasti positiivsel moel, andes piirialade elanikele
tööd ja elavdades siinsetki kaubandust. Soomlased
on seal juba kohal ja tehased kerkivad valmistumisega Venemaa elamuehituse buumiks. Teatavasti on
venelastel 30 aastane programm lammutada viletsam nõukaaegne elamufond ja kolida rahvas uutesse
suurtesse kortermajadesse. Seda tehakse riigi rahade
abiga ja oma olemuselt sarnaneb see kunagi Taanis
tehtuga. Kokkuhoid ja efekt saadakse juba ainuüksi
kommunaalkuludelt. Taanis see nii oli. Samas elavdatakse nii riigi majandust ja lahendatakse ühtlasi
suurt probleemi: elamufondi amortiseerumist ja selle
suurt raiskajalikkust.
Nii sai maailmas käidud, mõnda nähtud ja millegi üle
mõtiskletud!
Head inimesed! Mõistus on kangeim kapital mõistupärase elu ehitamisel! Ilma selleta saame elu tsirkusena kätte ja kannatused koos sellega! Tehkem
koos asju nii, et oskaksime näha ,,laia pilti“, ei jauraks
niipalju detailide ümber ega võtaks liiga palju teiste
üle kohut mõista. Elu ongi erinevate tõdede kooseksisteerimine ja erinevate arvamuste kooselu. Kui
kõik oleks üks ja ühtemoodi, siis õnn see poleks ja
õnnelikke ei oleks!
Edu ja mõistust ning kevadet muidugi!
Kaido Tamberg

Rahvaküsitluse
tulemused
Sangaste valla elanike arvamuse väljaselgitamiseks korraldatud rahvaküsitluse tulemused:

kogusummas 417,08 eurot.
n

Määrati märtsikuu toimetulekutoetus üheksateist-

kümnele isikule kogusummas 3491,98 eurot ja täiendav
sotsiaaltoetus kahele alaealiste perekonnaliikmetega
toimetulekutoetuse saajale kogusummas 30 eurot.
n

Määrati aprillikuu vajaduspõhine peretoetus kahek-

sale isikule kogusummas 720 eurot.
n

Määrati ühekordne sotsiaaltoetus lasteaiatoidu

kulude katmiseks ühele isikule, huvitegevuse kulude katmiseks ühele isikule ja ühekordne sotsiaaltoetus ühele
isikule summas 97,50 eurot.
n

Enne suve kontrolli suvila elektrisüsteemi

Määrati sünnitoetus ühele isikule summas 192 eurot.

SÜNNID
Loreen Vainula 			

1. aprillil

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

KORISTUSTALGUD
SANGASTE KIRIKUS
29. aprillil kell 10.00–14.00.
Võta kaasa reha, oksakäärid, käsisaag,
mootorsaag ja bensiin ning töökindad.
Riisume kirikuümbrust, kogume lehti ja oksi,
lõikame puid.
Pane ennast kirja: pill@hot.ee
või tel. 516 8127 või tule lihtsalt kohale!
Teeme kodukiriku korda!

Pool aastat talvitunud suvilad saavad kevadel ja
suvel uue hingamise, kui järjest rohkem inimesi
linnast maale kolib. Eesti Energia uute teenuste
juht Andrus Alase sõnul on oluline seisnud hoone
elektrisüsteem enne kasutamist üle vaadata.
Suvekodu elektrisüsteemi nõuded ei erine igapäevase elupaiga nõuetest. Ei maksa arvata, et
suvilas saab justkui lihtsamalt läbi. Elektrisüsteemi rikkest alguse saanud tulekahju ei hüüa tulles.
Seepärast tuleb pikemat aega seisnud elektriseadmed ja -süsteemid üle vaadata ning veenduda, et
nende seisund pole talve jooksul halvenenud.

mõeldud kodutehnika, vaid elektrisüsteemi kaitsmiseks. Ülekoormus põhjustab elektrisüsteemi
kahju, tõstab juhtmestiku ja ühenduskohtade temperatuuri ning võib lõppeda põlenguga.
Elektrisüsteemi seisukorra hindamine on tehniliselt keeruline protsess. Isegi kogenud elektrik ei
näe ilma erivarustuseta juhtmete, kaablite ja ühendusklemmide seisukorda. Lühiste ja elektrilöökide
eest kaitsev kaablite ning elektriseadmete isolatsioon võib keskkonna mõjul muutuda, nii et kaabli
soonte vahel toimub ootamatu läbilöök, mis võib
omakorda ettearvamatult lõppeda.

Elektrisüsteemi kahjutekitajad

Elektrisüsteemi audit annab täpse ülevaate elektrisüsteemi seisundist

Eriti tähelepanelikult tuleb kontrollida hooneid,
kus on niiskus sees. Rõskus põhjustab elektrisüsteemi rikkeid, mis ei pruugi endast kohe märku
anda. Niiskus elektrikaabli katteisolatsioonis võib
kaablis lühise tekitada alles mõne aja pärast. Kuna
oht ei ole silmale nähtav, peaksid spetsialistid kontrollima vedelike ja rõskusega kokku puutunud lüliteid, pistikupesi või elektrikilpi.
Füüsilisi vigastusi on lihtsam märgata. Lisaks
juhuslikule löögile või peale kukkunud raskusele,
võivad elektrisüsteemi tõrkeid põhjustada ka närilised. Selliste leidude korral tuleks taas pöörduda spetsialisti poole. Ise parandamine ei pruugi anda ohutut
tulemust ja võib kaasa tuua täiendavaid riske.
Kui suvilasse ostetakse uusi ja võimsamaid kodumasinaid või muid seadmeid, tuleb hinnata, kas
elektrisüsteem peab kasvanud koormusele vastu.
Kui elektrisüsteem vastab nõuetele, ei tohiks täiendava võimsuse rakendamisel midagi juhtuda. Liiga
suure võrgukoormuse puhul rakendub kaitseautomaat või kaitsekork ning tarbija saab märguande,
et elektrivõrk on üle koormatud.
Sel juhul on lubamatu elektrisüsteemi kaitsmeid
omal algatusel suuremate vastu vahetada. Kaitseautomaadid ning sulavkaitsmed ja -korgid ei ole

Elektrisüsteemi seisundi ning peidetud vigade
kohta annab selge ülevaate elektrisüsteemi audit
ning elektrisüsteemi parameetrite mõõtmine.
Elamispindadel pole regulaarne kontroll kohustuslik, kuid soovitame seda siiski teha. Vanemaid
elektrisüsteeme tuleks üle vaadata iga viie aasta ja
uuemaid iga kümne aasta järel.
Auditi maksumus sõltub hoone suurusest ja asukohast ning jääb umbes 150–500 euro vahemikku.
Soodsam on tellida audit koos naabriga, sest nii
on transpordi- ja ajakulu väiksem. Elektrisüsteemi tuleb kindlasti kontrollida siis, kui tegemist on
täiesti uue süsteemi ning elektrisüsteemi juurde- või
ümberehitatud osa toitevõrku liitmisega.
Meelespea
Talvel jõude seisnud suvila elektrisüsteem tuleb
kevadel alati üle vaadata!
Pööra tähelepanu elektrisüsteemi füüsilistele
vigastustele ja võimalikele niiskuskahjustustele!
Lase spetsialistil teha iga viie või kümne aasta
järel elektrisüsteemi audit ning mõõdistustööd!
Triin Küttim
Eesti Energia AS energiamüügi kommunikatsioonijuht

1) rahvaküsitlusest osavõtjate nimekirja kantud
Sangaste valla elanike arv 1107;
2) rahvaküsitluses osalenud elanike arv 21,
ehk 1,90% nimekirja kantud elanikest;
3) küsimusele “Kas toetate Sangaste valla,
Otepää valla ja Puka valla ühinemist üheks omavalitsusüksuseks?“
antud „Jah“ vastuseid kokku 17,
ehk 80,95% arvamuse avaldajatest
ning „Ei“ vastuseid kokku 4,
ehk 19,05% arvamuse avaldajatest.

PROJEKTID
Sangaste Postipunkt
Projekti kirjeldus: Sangaste kogukonnale ühtse

teenuste punkti loomine kus on võimalik kasutada
erinevad kogukonna jaoks vajalikke teenuseid:
posti teenus koos maksete vahendamise teenusega, avalik internetipunkt ning müügipakenditesse
pakendatud väiketoodete müügipunkt.
Teenuseid osutatakse Sangaste vallale kuuluvates ruumides asukohaga Valga mnt.7, Sangaste alevik.
Sangaste Postipunkti klientidele on loodud mugav keskkond teenuste tarbimiseks. Sangaste
Postipunktis teenindab kliente üks töötaja.
Raamatukogu tegevus asub eraldi asetsevas
ruumis ja teenust osutab Sangaste Vallavalitsus.
Projekti periood: 20.10.2016 – 30.04.2017.a.
Toetaja: PRIA (LEADER).
Toetuse saaja: MTÜ Sangaste Asundused,
projekti maht 8 886,52 eurot, toetus 7 997,87
eurot. Töös.

KUULUTUSED
Kaevetööd miniekskavaatoriga
ja veoteenus väikekalluriga.
Tel. 5076791
Kaeve- ja planeerimisteenus
väikeekskavaatori ja Bobcatiga.
Puksiirabi. Tel. 5255545
Müüa lõhutud küttepuid (kask,
lepp), erinevad mõõdud, kohaleveoga. Tel. 5117109
Müüa lõhutud küttepuid teile
sobivas mõõdus (lepp, kask, segapuu) märg ja kuiv. Tel 5260859
Müüa kuivad pakitud kütteklotsid, kamina- ja pliidipuud. Vedu
tasuta. 5056107

Ohtlike puude raie & hooldus
56 866 157.

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

ILUSALONG MEIBY BEAUTY
Klassikaline maniküür
Küünte lakkimine
Klassikaline pediküür
Spa pediküür
Geelküünte paigaldus ja hooldus
Kulmude keemiline värvimine ja
korrigeerimine
Ripsmete keemiline värvimine
Kunstripsmete paigaldus ja hooldus
Tuuli Tamm
Telefon 55 646 690
Kääriku küla, Valgamaa

Ostan hõbedat, ehteid, raamatuid, märke, münte! 56495292
Teostame katuse-, fassaadi-,
üldehitus- ja vundamenditöid.
OÜ VIIMVAL. Tel. 55548863
Ostan Belarus traktori.
5609 6431.
Ostan seismajäänud põllumajandustehnikat. 522 2777.
Müüa tubli lapse kasvuhoone.
Hind 200 eurot. OÜ Techne,
tel 5089416
ProPrits pakub mobiilset sooda- ja liivapritsi teenust. Tuleme kuhu vaja. Pakume parimat
lahendust, parimate hindadega!
5837 5516.
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ÜLDEHITUS –
REMONTTÖÖD
OMANIKU JÄRELVALVE

EhitusEST OÜ

506 7848

ehitusest@gmail.com
www.ehitusest.eu

Kiviraiduri teenused

SOOVID
KINNISVARA
MÜÜA?

Rebas

PALU KIVI OÜ-lt

Kutseline maakler
Janek Moros

Hauakivid, -plaadid, tasapinnad.
Kivide lõikamine, lihvimine,
seinaplaadid.

info@varaleidja.ee
12 aastat kogemust!

Info tel. 5107 312.
Asume Otepää - Rõngu tee 8. km.

Tel. 529 4294

		
		
		
		

Sangaste Veed OÜ teostab
-

võlvitud maakivikeldrid
maakivimüürid
maakivisillutised
betoonvundamendid
Tel. 5569 7176
www. maakivimuur.ee

EDGARI

wEu

külalistemaja, pood, trahter

EDGARI TRAHTER JA KAUPLUS

Anni Butiigis

Pühajärve tee 2, Otepääl

sünnipäeva nädalal
27.-29. aprill 2017
kõik hinnad all

15 %

Käsitöö, -materjalid, -tarvikud,
seemned, sibulad jne.

E-R 9.00 – 18.00
L 9.00 – 16.00

Tänuavaldus

pakub tööd

MÜÜJALE JA KOKALE

(kokal ei pea olema koka pabereid).

Suvehooajaks (juuni, juuli, august) pakume tööd
köögitöölisele ja
Trahteris klienditeenindajale
(töö sobib ka õpilastele).

Vaikses leinas kodumaja...

AS Pühajärve Puhkekodu
võtab tööle
HOTELLI ADMINISTRAATORI

ANDRES VUKSI

TOITLUSTUSTEENINDAJA

mälestust austamas ning
andsid lohutust ja jõudu
tugevate
kallistustega ärasaatmisel.

CV saata: liina@pjpk.ee

Väljaõpe kohapeal!
Võta julgesti meiega ühendust.

Tänutundega omaksed

Tule kohale või helista:
56624430, juhataja KARIN, karnivoor@hot.ee

Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku. Tõsteteenus 3,5t kraana.
Tel: 5291256
Otepää korstnapühkija Aivar
Sapelkov, tase 4 (eramajad,
kortermajad, majutusasutused).
Küttekollete remont ja korstnapitside ladumine. 5662 8835
Vajatakse töölist vaarikaistandusse. Info tel 5698 5765
Soovin üürida või osta garaažiboksi. Tel: 5649 3880
Müüa kruusa, liiva, mulda, killustikku koos veoga. Tel 5064 084

Täname südamest kõiki
sugulasi, sõpru, naabreid,
kursusekaaslasi, kalamehi,
jahimehi ja kolleege,
kes olid meile toeks kalli

VALERI BULANOV

20.11.1939 - 24.04.2017

ASTA SARV

ASTA KALA

05.04.1934 - 21.04.2017

09.10.1930 - 21.04.2017

Iga lahkumine on raske,
iga teelesaatmine kurb...

Sügav kaastunne lähedastele
kalli

Ka lühikeses elus peitub pika ehtsus.
Ta suurus pole aastates, vaid tehtus.

Kallis Eha laste peredega!
Tunneme südamest kaasa kalli

ASTA SARVE

ANDRESE

kaotuse puhul.

kaotuse puhul.

Richard, Riina, Inga

Milvi ja Kalju lastega

Treener

Lahkus

Soovin osta maja Otepää linnas
või selle lähi ümbruses 56224141
VALERI BULANOVIT
mälestavad Otepää Spordiklubi
endised mudellendurid.
Meie kaastunne omastele.

Otepää
Aianduse ja
Mesinduse Seltsi

Mälestame pikaajalist sõbralikku
head naabrit

üldkoosolek

Südamlik kaastunne lastele ja
lastelastele ema ja vanaema
kaotuse puhul.

30. aprillil kell 11.00
J. Hurda 5

Päevakord
1. Valimised juhatus, revident
2. 2017 ürituste plaan
3. Sõnavõtud, ettepanekud

ASTA SARVE

Mälestab Aita, Thea ja Aili pere.

VALERI BULANOV

20.11.1939 - 24.04.2017
Omaksed

Südamlik kaastunne
Merle Valgepeale

EMA
kaotuse puhul
Töökaaslased
Pühajärve Puhkekodust

Sel kevadpäeval seisma jäi aeg...

OLEV HERMANN

30.10.1928 - 04.05.1997
20. surma-aastapäeval mälestavad
abikaasa ja lapsed peredega.
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Hajaasustuse programmi 2017. aasta taotlusvoor
10. aprillist algas hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Helme, Hummuli, Karula, Otepää,
Puka, Põdrala, Sangaste, Taheva, Tõlliste ja Õru
vallas.
Taotlus koos kohustuslike lisadokumentidega
tuleb esitada kas paberil või digitaalselt allkirjastatuna vallavalitsusse hiljemalt 12. juunil 2017.
Hajaasustuse programmi eesmärk on tagada
hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning seeläbi aidata
kaasa elanike arvu püsimisele maapiirkondades.
Programmist toetatakse majapidamistele
hooneteväliste vee- ja kanalisatsioonisüsteemide ning juurdepääsuteede rajamist. Juhul kui
majapidamine ei ole elektrivõrguga liitunud,
toetatakse ka autonoomsete elektrisüsteemidega seotud tegevusi.
Projekti elluviimisega tuleb jõuda tervikliku
lahenduseni, mis tagab joogivee kättesaadavuse,
aastaringselt läbitava juurdepääsutee, heitvee
nõuetekohase kanaliseerimise või leibkonna vajadustele vastava elektrisüsteemi.
Toetust saavad taotleda füüsilised isikud, kes
vastavad järgmistele nõuetele:
taotleja elukoht on alaliselt ja ka rahvastikuregistri andmete kohaselt majapidamine, millele
projektiga toetust taotletakse (hiljemalt alates
1.01.2017);

taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotleja suhtes kehtivad taotlejale esitatud nõuded.
Kaastaotlejal tuleb projekti elluviimisse panustada rahaliselt ning tema majapidamine peab projekti tegevuste elluviimisest kasu saama.
Maksimaalne toetus programmist on 6500
eurot ühe majapidamise kohta. Toetus ei või
olla suurem kui 66,67% projekti abikõlblikest
kuludest. Taotleja omafinantseering peab olema
vähemalt 33,33%. Toetuse eraldamise aluseks
on põhjendatud ja projekti eesmärkide saavutamist tagav eelarve. Kui majapidamine on saanud
toetust eelnevatest hajaasustuse programmidest
perioodil 2012-2016, siis arvestatakse saadud
toetus uuest võimalikust toetusest maha. Iga valdkonna (joogivesi, kanalisatsioon, juurdepääsuteed ja elekter) jaoks võib programmist toetust
saada üks kord – ka sel juhul võetakse arvesse viimasel viiel aastal saadud toetusi.
Toetatakse tegevusi majapidamistes, mille
omanikuks on taotleja, tema lähisugulane või
hõimlane. Kui taotleja on majapidamise valdaja,
siis on tal õigus saada toetust tingimusel, et
valduse kasutamise aluseks on kirjalik leping, mis
kehtib vähemalt kolm aastat taotluse esitamise
päevast arvates.

Töid on lubatud alustada pärast seda, kui taotluse osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse
saajaga on sõlmitud toetusleping. Uuringud, projekteerimine, riigilõivud, notaritasud, teostusjoonised ja veeanalüüsid on teatud juhtudel abikõlblikud enne toetuslepingu sõlmimist.
Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimise maksimaalne kestus on 15 kuud.
Toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude
loetelu ning taotlemise tingimused on kehtestatud riigihalduse ministri käskkirjaga 28.03.2017
nr 052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument”.
Valdkonnaga tegelev ametnik maavalitsuses on
peaspetsialist arengu alal Kersti Lepik, tel. 766
6112, kersti.lepik@valga.maavalitsus.ee.

Hajaasustuse programmi
kontaktisikud valdades
Otepää – Mairo Kangro, tel 766 4810, 530 33035,
mairo.kangro@otepaa.ee,
Puka – Lea Madissov, tel 518 7285,
lea.madissov@puka.ee,
Sangaste – Kajar Lepik, tel 5662 7688,
kajar@sangastevv.ee.

OTSIME
KODUHOOLDUSTÖÖTAJAID
JA TUGIISIKUID
Otepää Vallavalitsus
võtab tööle
4 koduhooldustöötajat ja 2 tugiisikut
ESF projekti Koduteenuse ja tugiisikuteenuse arendamine Otepää, Palupera,
Puka ja Sangaste piirkonnas (20142020.2.02.16-0015) raames.
Töö kirjeldus:

Koduhooldustöötaja peamised töökohustused – hooldusvajadusega inimese abistamine igapäevaelu toimingutes, sh hooldustoimingud, eluruumi korrashoid, toiduainete toomine ja/või söögi valmistamine jms, abistamine
ja juhendamine väljaspool kodu asjaajamisel jms.

Tugiisiku peamised ülesanded – psüühikahäirega

tööealise inimese abistamine, juhendamine, jõustamine
ja motiveerimine igapäevaelu toimingutega hakkamasaamisel. Vajadusel tugivõrgustiku kaasamine ja nõustamine
ja abistamine arendavate tegevuste elluviimisel jne.
Nii koduhooldustöötaja kui ka tugiisik lähtub
iga abivajaja puhul tema isiklikust abivajadusest.

Nõuded kandideerijale:

• vähemalt põhiraridus
• motivatsioon töötamiseks
• autojuhiload
• vene keele oskus suhtlustasandil
• kasuks tulevad eelnevad kogemused ja teadmised
hooldustööst ja tugiisiku ülesannetest
• tööle tulijal võiks olla empaatiavõime, pingetaluvus,
hea suhtlemisoskus, kohusetundlikkus.

Kandideerimiseks esitada: elulookirjeldus (CV) ja
lühidalt motivatsioonikiri, kus palume põhjendada, miks
just Teie sellele tööle sobite. Dokumendid palume saata: Otepää Vallavalitsus, Lipuväljak 13, 67405 OTEPÄÄ
või e-posti aadressile vald@otepaa.ee.
Projekti rahastatakse kaks aastat.
Tähtaeg – 30.04.2017.
Lisainfo – Angelika Armolik mob. 5303 3032.

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.
2016. aastal toimus Otepää vineeritehase laiendamine. Sellega tõsteti
tehase tootmismaht 90 000 kuupmeetrini aastas ja loodi kokku 40 uut
töökohta. Projekti raames ehitati lisaks uus biokütusel töötav katlamaja,
mis kasutab vajaliku soojusenergia tootmiseks ainult tootmise käigus
tekkivaid jääke. See tähendab väiksemat keskkonnamõju.

Võtame tööle

PUIDUPINGITÖÖTAJA,
kes töötab erinevatel vineeritootmisseadmetel.
Ootame Sind kandideerima, kui oled töökas, soovid õppida ja areneda,
saavutada eesmärke koos kolleegidega, mõistad kvaliteedi ja tööohutuskultuuri olulisust ning Sul on võimalik töötada 12-tunniste vahetustega
(sh öövahetused).
Uuele töötajale pakume väljaõpet kogenud kolleegide juhendamisel, koolitusi ning võimalust omandada kutsekvalifikatsioon vineeritootmises, korralike töötingimusi ja -tasu, mitmekeskist tööd ning erinevaid soodustusi.
Kandideerida saab läbi CV Keskuse ja Töötukassa portaali või saates
CV hiljemalt 07.05.2017. a. evrika.lepik@upm.com.
Lisainfo 767 9108.

PÜHAJÄRVE JAANITULI 2017
22.-23. juunil
Otepääl, Pühajärve pargis
PÜHAJÄRVE JAANITULI TOOB OTEPÄÄLE SOOME ROKKANSAMBLI THE
RASMUS JA MAAILMAKUULSA TANTSUMUUSIKA PRODUTSENDI NETSKY.
Aasta kõige olulisemat suvepüha peetakse Otepääl 11. korda suurejoonelise jaanipäeva festivaliga
"Pühajärve Jaanituli". Looduskauni Pühajärve ääres.
22. ja 23. juunil toimuv jaanipidu võõrustab sel aastal Soome tuntuimat rokkbändi The Rasmus ja maailmakuulsat muusikaprodutsenti Netsky.
Pühajärve Jaanituli 2017 pakub jaanipühadel meelelahutusprogrammi Pühajärve pargis, rannas ja lauluväljakul. Eesti artistide nimistu on juba 11. aastat toimuvale vabariigi suurimale jaanitulele omane: 2
Quick Start, Tanel Padar & The Sun, Smilers, Terminaator, Eestit Eurovisioonil esindav Koit Toome,
Karl-Erik Taukar, Liis Lemsalu, Ott Lepland, Shanon, Traffic, Merlyn Uusküla, Beyond Beyond, Reket
ja esmakordselt Lõuna-Eestis suure välikontserdiga esinev räpisensatsioon Tommy Cash.
Lisaks heale muusikale, suvisele meeleolule ja armastatud staaridele on Pühajärvel võimalik end proovile panna traditsioonilistes jaanipäevamängudes, sooritada looduskauni Pühajärve kohal benjihüppeid
ning lõbutseda lugematutel atraktsioonidel. Majutuseks on Otepääl rohkem kui 2000 hotellikohta. Festivalialal on avatud unikaalse asukohaga, maalilise pühajärve kaldal asuv telklaager.
Pühajärve Jaanituli 2017 piletid on alates 16.märtsist müügil aadressil www.jaanituli.ee.
Registreerimine soodusmüügile on juba alanud!
NB! Otepäälase kaardi omanikule soodustus Pühajärve jaanitule kahe päeva piletile hinnaga 25 eurot
(tavapilet 36 eurot).Üks kaardiomanik saab osta 2 piletit, sooduspileteid on müügil 200 tk. Kiirustage!
Piletid müügil Otepää Turismiinfokeskuses.

