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Otpää vald sai 2,3 miljoni
kroonise lisaeelarve
Talvepealinn avatakse
20. detsembril

Tänavu makstakse sünnitoetust 3000 krooni

Nagu eelnevatel aastatel, on
tänavugi kavas Otepää kesklinn talvepealinnale kohaseks
muuta. Linn tahetakse talveehtesse saada esimeseks
advendiks.
Talvepealinn avatakse 20.
detsembril raekoja ees.
Toimuvad sportlikud jõukatsumised suve-, kevad- ja pärispealinnade vahel, ilutulestik,
talvepealinna lipu heiskamine; kultuurikeskuses algab
kell 11 talvelaat ja kell 18
ETV tütarlastekoori tasuta
jõulukontsert.
Volikogu turismikomisjoni
eestvõttel ja koostöös looduspargi töötajatega on valmimas
suusa- ja mootorkelguradade
kaart, lisaks antakse välja uus
talvetrükis. Suusa- ja mootorkelgurajad saavad eritähistuse, samuti paigaldatakse
hoiatavad liiklusmärgid radade ja sõiduteede ristumiskohtadele. Radade korrashoiuga hakkavad tegelema suusaja mootorkelgukeskused.
Raadio 2 teeb jätkuvalt
iganädalasi otseintervjuusid
Otepäält. Ka teised raadiojaamad on huvi tundnud koostöö vastu talvepealinnaga.
Soov on Otepää talveinfot
enam kajastada ka teleekraanil. Eesmärk on lume ja
radade info edastamine ETV
kaudu. Piirkonna infot on valmis kajastama nii Valgamaalane, Lõunaleht kui ka
Postimees.
Vana tava kohaselt on kavas
talve jooksul jälgida piirkonna
ettevõtjate tegevust, et kevadel talvepealinna lõpetamisel
saaks välja kuulutada tänavuse talvepealinna tegija, teenindaja, köögi ja kujunduse.
Konkursid kestavad 20. detsembrist 1. märtsini. Täiendav
info konkursside kohta Otepää
koduleheküljel: www.otepaa.ee
Talvepealinna projekti
juhib seekord Otepää turismiinfokeskuse spetsialist Berit
Bendi.
OT

Tänu Otepää valla
paranenud majanduskeskkonnale on tänavune tulumaksu laekumine prognoositust
suurem. Vallavanem
Aivar Nigoli sõnutsi on
seetõttu võimalik eraldada täiendavaid
vahendeid mitmele
valdkonnale.
Otepää vallavolikogu võttis
20. novembril vastu tänavuaastase lisaeelarve. Kehtiva
tava kohaselt on vallaeelarvet
kujundatud rahandusministeeriumi prognoosi järgi ja konservatiivsel põhimõttel – pigem planeerida tagasihoidlikumaid tulusid ja kulusid, kui
peljata aasta lõpul tulude
puudujäägist tingitud finantskrahhi.
Raha saadi ka konkreetsete
ülesannete täitmiseks
Lisaks 1,5 miljoni krooni
suurusele üksikisiku tulumaksu ülelaekumisele on lisaeelarves tuluna laekunud raha
konkreetsete projektide elluviimiseks. Näiteks on rahvusvaheline suusaföderatsioon
toetanud Otepää suusamuuseumi arendamist 50 tuhande
krooniga; koolide õppematerjalide hankimiseks on riik eraldanud 187 tuhat krooni XXI
sajandi kooli projektist; valitsus eraldas täiendavateks
toimetulekutoetusteks 300 tuhat ja maakonna ühisüritusteks 60 tuhat krooni.
Valla teede remondiks eraldas riik lisaks senisele 328 tuhandele veel 59 tuhat krooni.
Lisaks sihtotstarbelisele rahale kulub vastuvõetud lisaeelarve kohaselt infotehnoloogiale 74 tuhat, majandamiskuludeks 123 tuhat, valla teedele
70 tuhat; turismiinfokeskuse
tegevuseks 15,5 tuhat; valla
teede registri tellimiseks 30
tuhat; heakorrakuludeks läheb
täiendavalt 86 tuhat ning 72
tuhat krooni tuleb tasuda valla omaosalusena Phare veeprojekti realiseerimiseks, lisaks
kulub 56 tuhat rajatiste
rekonstrueerimiseks. Tänava-

Kevadel sündinud Otepää tüdruk Deili on rõõmsalt üllatunud, et
vald tema olemasolu väärtustab.

valgustusele lähevad täiendavad 80 tuhat krooni.
Muusikakooli renoveerimise
lõpetamiseks on 233 tuhat, lisaks saab muusikakool 94 tuhat krooni, millest 65 tuhande
eest hangitakse uus mööbel
muusikakooliks renoveeritud
vanasse koolimajja. Ka küttekulude katteks eraldatakse
osale valla allasutustest täiendavat raha.
Polikliinikule uued aknad,
spordihoone saab sisustuse
Valla lisaeelarvest saab
Otepää tervisekeskus polikliiniku hoone akende vahetuseks
50 tuhat, vastsesse spordihoonesse hangitakse 232 tuhande eest inventari ja kaetakse juba tehtud kommunaalkulutused. 4,5 tuhat krooni eraldati Pühajärve raamatukogule ning 58 tuhat spordija kultuurivaldkonnale ürituste korraldamiseks.

Lisaraha kulub veel teistes
koolides õppivate laste eest
tasumiseks ning sotsiaaltoetusteks
Palju kulub valla eelarvest
teiste omavalitsuste koolides
õppivate laste eest tasumiseks. Planeeritud 175 tuhandele kroonile tuleb juurde
maksta veel 110 tuhat krooni.
Ka õpilasliinide majandamiseks kulub 20 tuhat krooni
enam.
Täiendavateks peretoetusteks on kavandatud 60 tuhat, millest pool raha makstakse tänavu sündinud laste
vanematele. Sel aastal
maksab Otepää vald sünnitoetust 3000 krooni varasema tuhande asemel.
Lisaeelarve on täies mahus
valla kodulehel www.otepaa.ee
ning raamatukogudes.
AIN KRUUSMAA,
OT

Otepääl toimub säästva turismi seminar
10. detsembril algusega kell 10
toimub Karupesa hotellis säästva turismi jätkuseminar.
MTÜ Eurohouse ja Otepää Looduspargi korraldataval seminaril tutvustatakse säästva turismi ideed ja
keskkonnamärgiseid.
Seminarile oodatakse turismiettevõtjaid, omavalitsuste esindajaid ja
teisi huvilisi. Osavõtjad osalevad
säästva turismi tegevusjuhise
koostamises.
Üritus on tasuta. Lõunasöök
osalejate endi kulul.
Eelregistreerimine ning info Otepää
Looduspargi tel 765 5876 või e-post:
Otepaa.Looduspark@mail.ee

Turism on kujunenud Eestis üheks arvestatavaks tegevusvaldkonnaks. Lõuna-Eestis näitab turismi olulisust
ning perspektiivikust ainuüksi see, et siinse kuue maakonna arengukavadest on viiel
nimetatud strateegiliste eesmärkide seas turismi edendamist prioriteetseks.
Lõuna-Eesti kaunid maastikud, siinne ajaloo- ja kultuuripärand ning aktiivse tegevuse pakkumine nii suvel kui
talvel on heaks aluseks turismi arendamisel. Teisalt loob
turism eeldused maapiirkondade arenguks, suurendades
tööhõivet ning elavdades kohalikku majandust.
Säästev turism on suund

ökoloogiliselt puhtale mõttele, võttes arvesse keskkonna huve ning säilitades sotsiaalsete ja majanduslike
mõjude sobiva tasakaalu.
Säästva turismi põhiprintsiipideks on ressursi säästlik
kasutus, kohalike toodete
eelistamine, kogukonna
kaasamine ning kohaliku
majanduse
toetamine.
Lääne-Euroopas on säästva
arengu põhimõtteid järgiv turism populaarne juba täna,
kusjuures säästva turismi
toodete eest ollakse nõus rohkem maksma. Ka Eestis on
osa ettevõtteid juba täna
adunud säästva turismi toodete pakkumise olulisust. Nii
näiteks omavad mitmed Ees-

ti ettevõtted rahvusvahelist
keskkonnamärgist Roheline
Võti, neist üheksa asuvad
Tallinnas ja kaks Pärnus.
Kohalikest ettevõtetest
osaleb Rohelise Võtme projektis ja on märgise taotlemist alustanud Pühajärve
puhkekeskus.
Eesti Ökoturismi Ühenduse loodud ökomärgist
«Ehtne ja huvitav Eesti»
omab Eestis viisteist toodet.
Hiiumaal on kasutusel Hiiumaa Roheline Märk, mille
kasutamise õigus on seitsmel
Hiiumaa toitlustus- ja majutuskohal.
MARGIT TURB,
Otepää Looduspargi spetsialist

neljapäeval
Rahvakoosolek
Otepää vallavalitsus kohtub rahvaga 8. detsembril kell 18-19.30
kultuurikeskuses.

Leigo järvemuusika ja
Viljandi folk on LõunaEesti parimad
turismimagnetid
Sihtasutuse Lõuna-Eesti Turism
konkurssidel selgusid parim turismiobjekt/projekt ja parim turismi
toetaja. Tänavu läks peaauhind
jagamisele Viljandi pärimusmuusika festivali ja Leigo järvemuusika vahel.
Palupera vallas asuv Leigo turismitalu on mitmel aastal korraldanud järvemuusikakontsertide sarja, mis on toonud kohale
maailmakuulsaid esinejaid ja hulgaliselt pealtvaatajaid.
Ära märgiti ka Kääriku lähedal
asuv Kekkose matkarada. Edu tõi
aastaringne matkateenuste pakkumine, hooldustööde teostamine rajal ning Kekkose kolmikürituse ja
teiste spordiürituste korraldamine.
Turismialaste konkurssidega
püüab Tartu, Põlva, Valga, Viljandi, Võru ja Jõgeva maakondi ühendav sihtasutus tõsta Lõuna-Eesti
kui turismipiirkonna mainet ja
konkurentsivõimet ning motiveerida turismiteenuseid pakkuvaid
firmasid tutvustama siinseid
puhkevõimalusi.
Varasematel aastatel on meie
piirkonnast parimaiks tunnistatud
terviseklubi Toonus Pluss (1997),
Pühajärve puhkekodu (2000),
Saku Suverull (2002).
Tänavuseks parimaks turismi
toetajaks kuulutati Haanja vald
Võrumaal, kus on sel aastal ehitatud puhkekompleks, antud välja
trükiseid ning alustatud Suure
Munamäe vaatetorni remondiga.
Esmakordselt selgitati Lõuna-Eesti parim turismi toetaja 2002. aastal ja siis oli selleks Otepää vald.
ARVO SAAL,
Valgamaalane
Meediagrupp Süd-Est

Otepää spordihoone
haldamiseks moodustati
sihtasutus
Otepää vallavolikogu otsusega
asutati vastse spordihoone haldamiseks sihtasutus Otepää Spordirajatised, mille eesmärgiks on Otepää vallas aktiivseks sportimiseks
ja puhkamiseks ning sportlikuks
õppetööks tingimuste loomine ja
teenuste pakkumine; Otepää spordihoone ja teiste spordirajatiste
haldamine ning arendamine; spordi-, meelelahutus-, ja heategevusiürituste korraldamine.
Esimeses etapis keskendub loodud sihtasutus vastse spordihoone
käivitamisele ja haldamisele.
Sihtasutuse juhtorganiks on viieliikmeline nõukogu (Alar Arukuusk,
Riho Karu, Kaido Kukk, Voldemar
Tasa, Aivo Meema). Nõukogu otsusega on välja kuulutatud sihtasutuse juhataja konkurss. Kuni juhataja leidmiseni täidab tegevjuhi
ülesandeid vallasekretär Ants
Manglus.
Oktoobri lõpul toimus sprodihoone
tehniline vastuvõtt, osa väliseid heakorratöid lõpetatakse kevadel. Hetkel on lõpusirgel spordihoone sisustamine ning kooliõpilased peaksid
uut spordisaali kasutama hakkama
uuest õppeveerandist.
AIVAR NIGOL,
vallavanem
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Aivar Nigol käis Brüsselis ja Berliinis
piirkonna võimalusi selgitamas

OT küsib vallavanemalt sõitude
eesmärke ning nende olulisust
meie piirkonnale.

Mis sõidud need olid ja mida seal
nähti?
Oktoobri lõpul külastas Valga maakonna delegatsioon Euroopa Liidu (EL) institutsioone ja Eesti esindust Brüsselis.
Olin nimetatud delegatsiooni liige. Kuna
Eesti saab 1. mail EL täisliikmeks, oligi
sõidu eesmärgiks tutvuda EL juhtorganitega ning Eesti esindatusega Euroopa
südames. Täna on küll Eesti riigil esindajad Euroopa Liidu ja Nato juures ja
saatkond Beneluxi maades, kuid omavalitsuste ja regioonide esindatus piirdub
vaid Tallinna linna esindajaga. Praegu on
Brüsselis esindatud üle maailma 220
erinevat regiooni.
Kas kunagi peaks siis ka Otepää
oma esindaja Euroopa Liitu saatma?
Nii väiksel omavalitsusel kui Otepää,
pole praegu mõttekas oma esindust Brüsselisse looma hakata. Küll aga on otstarbekas kaaluda näiteks kogu KaguEesti või Valga ja Valka maakondade
ühise esinduse loomist. Sarnaselt on käitunud meie maakonna sõpruspiirkond
Jämtland Rootsis ning loonud ühise esinduse norrakatega.
Euroopa Liidu ideoloogia ongi suunatud just regionaalsele ning piiriülesele koostööle.
Kellega ja mis teemadel pidasite
konsultatsioone Eesti arenguprojektide teemadel?
Kohtumisi oli mitmeid, olulisemaks
võiks pidada Euroopa Komisjoni Regionaal- ja Ühtekuuluvuspoliitika Peadirektoraadi esindajatega peetud arutelu.
Tegemist oli Eestiga otseset tegelevate
ametnikega, kes otsustavad struktuurfondide ja ISPA rahade jagamise üle.
Teatavasti ehitatakse ISPA rahadega

Valga linna reoveepuhastusüsteemi,
samuti on sama allika rahastamisel
uuendatud Tallin-Ikla ja Tallin-Narva
maanteid. Kogu ISPA abi on suunatud
tehnilise infrastruktuuri väljaarendamisele.
Meie maakonna huvi on seotud Via
Hanseatica projektiga – see on turismi ja
transpordi arengukoridor, mis algab Riiast
ja suundub läbi meie maakonna Tartu
kaudu Peterburgi. See arengukoridor võimaldab tulevikus Otepää piirkonnal olla
majanduse tuiksoonel. Samuti on maakonna huvi Rail Baltica raames planeeritava
raudteemagistraali kulgemine Valga-Tartu kaudu.
Kas tänased EL ametnikud suhtuvad tõsiselt uue, alles ELi pürgiva riigi ühe piirkonna esindajaisse?
Eestist oli Valgamaa delegatsioon regioonidest esimene ja minu hinnangul suhtuti meisse kui tulevastesse koostööpartneritesse täie tõsidusega. Brüsseli ametnikke huvitas väga kohalik informatsioon
otsestest allikatest. Nad tahtsid teada
meie seisukohti abiprogrammide rakendamisel.
Mis oli kahe nädala eest toimunud
Berliini koosoleku peateema?
Berliinis toimus Euroopa Kohalike ja Regionaalsete Omavalitsuste Nõukogu
(CEMR) keskkonnakomisjoni koosolek.
Osalen selle komisjoni töös Eesti Linnade Liidu esindajana, olles ühtlasi ainsaks esindajaks Balti riikidest. CEMR
hõlmab Euroopas üle saja tuhande omavalitsuse. Komisjoni koososleku peateemaks oli kohalik Agenda 21.
Teatavasti on Agenda 21 ülemaailmne
tegevusprogramm, mille eesmärgiks on
keskkonnasõbralik majanduslik ja sotsiaalne areng.
Kuivõrd on Eesti seni selle programmiga seotud?
Kuigi Eestis on tänaseks vaid neljal

PALUPERA VALLA TEATED

omavalitsusel kohalik Agenda 21, tegeletakse säästva arengu probleemidega
paljudes kohtades. Põhiline on selgitustöö: elanikkonna ja ettevõtjate keskkonnateadlikkuse suurendamine.
Milliseks võib täna hinnata Otepää
keskkonnaalast tegevust Eesti ja Euroopa kontekstis?
Agenda vajadus on eelkõige tööstuspiirkondades ja suurlinnades, kus on tõsiseid probleeme õhusaastega, transpordi korraldamisega ja muu elukeskkonna
kvaliteediga. Kuigi meil oma Agendat
pole veel vastu võetud, oleme valla
arendustegevuses juhindunud säästva
arengu põhimõtetest.
Milline on Eesti keskkonna olukord
Euroopa mastaabis?
Kuna üks keskkonna kahjustaja – põllumajanduslik suurtootmine – on praktiliselt lõppenud ning meil pole ka suurlinnu ja globaalseid tööstuspiirkondi, on
olukord võrreldes paljude suurriikidega
parem. Samas peame tõsiselt tegelema
järjest suurenevast tarbimisest tulenevate probleemidega: olmeprügi ja reovete
ümbertöötlemine, keskkonnakahjulike
jäätmete kogumine ja käitlemine, liikluse korraldamine väiksemat saastet
eemärgiks seades jne.
Milles näed oma rolli selles komisjonis ning mida saab ja suudab see organisatsioon keskkonnaprobleemide
lahendamiseks ära teha?
Osalen komisjoni töös nõuandva liikmena. Näen ühena oma rollidest Eesti omavalitsuste huvide esindamist, näiteks et
suures eurotuhinas ei võetaks vastu direktiivi, mis võiks keelata meie randade
kasutamise või keelustaks Eestimaa
talude salvkaevudest joogivee tarbimise.
Meie komisjon teeb keskkonnaalaseid
ettepanekuid Euroopa komisjonile vastavate direktiivide kehtestamiseks.

Loodusturism Elva puhkepiirkonnas

Elva puhkepiirkond (Vapramäe-Vellavere-Vitipalu ehk
VVV) on puhkekohaks nii
lastele kui täiskasvanutele,
sobivaks õppe- ja praktikakohaks tudengitele, keskkonnateadlastele ja loodussõpradele. Kuigi VVV sihtgrupiks
peetakse eelkõige tartumaalasi, on ka naabermaakonna
loodushuvilised puhkekohti
sageli kasutama hakanud.
Via Hanseatica arengukoridori arenedes hakkab aga Elva
puhkepiirkond eeldatavasti
huvi pakkuma ka välisturistile.
VVV SA üheks liikmeks on
ka Palupera vald, kelle esindajana oli mul võimalus projekti
«Loodusturism – Elva puhkepiirkonna säästva arengu võti»

PÄEVATEEMA

raames veeta septembris kolm
päeva Soomes Perniö vallas,
mis on Elva sõprusvald. Mainitud projekt haakub paljude
teiste projektidega, nagu Emajõe jõeriigi projekt, mis tutvustab ka Elva jõge kui Emajõe
lisaharu kanuu- ja süstamatkade ning puhke- ja ööbimiskohtade rajamise kaudu.
Soomemaal sai läbitud
hulgaliselt hooldatud matkaradasid ja objekte, võrreldud
loodut Elva puhkepiirkonnas
väljaehitatuga ja saadud meeldivaid kogemusi ning mõtteid.
Matkarajad on just need kohad, kus on võimalik küllalt
edukalt ja loomulikult tõsta
elanike keskkonnateadlikkust
ja suunata loodust säästvat

mõtteviisi. Looduses puhkamine on üks taskukohasemaid
võimalusi kõigile elanikkonna
kihtidele, kuna see on tasuta
kasutamiseks.
Matkaradade läbimise käigus nägime suurt ala hõlmavat skautide laagriplatsi, eurorahadega kohaliku valla taastatud vanu hooneid, mis täna
teenindavad turiste; mootorita
autode sõidurada, golfiväljakuid, soorada, harrastuslõhepüügi keskust, ajaloolist küla
ja erinevaid puhkekohti. Lisaks looduses viibimisele oli
programmis ka mitu seminarivormis õppust.
Soomes viibitud päevad olid
sisu- ja elamusterohked ning
samas meie 15liikmelisele

grupile meeldivaks vahelduseks, lõõgastuseks ja üksteise
avastamiseks.
Sama projekti raames on lisaks koolitusele kavas välja
anda ka loodusturismi ja
säästvat arengut tutvustav
pakett (puhkeala trükis, infotahvel, õppefilm, lauamäng ja
fotokartoteek).
Soomlaste teadlikkus looduses toimuvast on meist sammuke ees. Meilgi tuleks meenutada endale ja õpetada
lastele vanasõna: ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et
sinule tehakse!
Perniö valla esindus tuleb
vastukülaskäigule järgmise
aasta kevadel.
TERJE KORSS

Mida ette võtta tüütu rämpspostiga

Üha rohkem on koos tellitud ajalehtedeajakirjadega hakanud meie postkastidesse siginema mitmesuguseid reklaame ja brošüüre, mis nii mõnelegi meist
suurt peavalu põhjustavad. Tuhandete
reklaamlehtede laialikandmine suurendab vaid postiljoni töövaeva, sest rämpspostist saavad kasu vähesed.
Hommikul postkastist värsket ajalehte
otsides ning leides selle vahelt ka kataloogi «uute» rõivamoodidega, võib pahameel
olla suur. Enamus selliseid reklaamlehti
läheb otseteed prügikasti. Vähe on neid,
kes huviga uut kataloogi või mõnd muud
reklaamlehte ootavad.
Tellimata reklaami jagamisel tuleks
arvestada mõlema sihtgrupiga. Paraku

seda ei tehta. Kirjakastile tellimata posti keelava kleepsu panemisest reeglina
kasu ei ole. Kuna vastav seadus puudub,
ei taga sellised hoiatavad kleepsud soovitud tulemust. Eesti Posti seisukohalt
peavad postiljonid tellimata reklaami ka
siis postkasti panema, kui sellel on keelavasisuline kleeps. Küsimus taandub antud juhul tulule, mida postiettevõte teenib reklaami jagamisest.
Otepää piirkonna kirjakastidesse
saabuv rämpspost on seni jäänud veel
mõistuse piiridesse. Hoopiski hullem olukord on aga suuremates linnades, kus reklaam ei piirdu üksikute kaubabrošüüridega, vaid lausa iga päev ilmuvad mahukad
reklaamlehed.
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Reaalne moodus rämpspostist vabanemiseks on kirjutada Eesti Postile vastav
avaldus. See ei taga siiski sajaprotsendilist tulemust, kuna reklaami kannavad
peale Eesti Posti laiali ka mitmed teised
firmad.
Sideameti postiside osakonna juhataja Kaia Kulla arvates peaks inimestel
olema võimalus rämpspostist keelduda
ja kindlasti ei peaks selleks kuhugi avaldust kirjutama.
Alates järgmisest aastast võib loota
tüütu rämpsposti voolu lõppu, sest uue
postiseaduse kohaselt ei tohi inimesi
soovimatu reklaamiga häirida.
LY AUNAPU

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
(076) 55 355
oteataja@hot.ee
www.otepaa.ee
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

• 14. oktoobril 2003 kehtestas Palupera
vallavolikogu otsusega nr. 1-1/22 Palupera puurkaevu maa-ala detailplaneeringu.
• Palupera valla vaba põllumajandus- ja
metsamaa plaani avaliku väljapaneku
järgselt saab erastamisavaldusi esitada
2003. aasta lõpuni Palupera vallavalitsuses. Avalduse esitaja peab olema
eelkõige Äriregistrisse kantud juriidiline
või füüsiline isik, kes tegeleb vallas põllumajandusliku tootmisega või/ja metsamajandusega. Avaldusi võib teele saata
ka tähitud kirjaga. Info tel 767 9504, Tõnu
Kukk.
• Palupera vallavalitsuse poole on pöördutud ettepanekuga muuta Kalmemäe bussipeatuse (rahvasuus Mõrtsuka) asukohta: viia praegusest kohast 400 m Elva poole,
Elva-Kintsli ja Nõuni-Sookuru teede ristumiskohta. Kuna aga siiani oleme kuulnud-lugenud vaid väheste seisukohta selles küsimuses, siis palume asjast
huvitatutel avaldada oma arvamust. Kirjalikku või suulist seisukohta ootame vallamajja hiljemalt nädala jooksul peale
teate OTs ilmumist. Tel 767 9501, 767
9502.
• Seoses 2004. aasta eelarve koostamisega
otsib Palupera vald lastesõbralikku bussijuhti, kellega vallavalitsus saaks koolide
bussiringide suhtes kokkuleppele jõudes
lepingu sõlmida (alates jaanuarist 2004).
Teenindada tuleb Palupera põhikooli (nii
Paluperas kui Nõunis) ja Otepää gümnaasiumi. Orienteeruv töömaht 175 tööpäeva
aastas, kilometraaþ päevas orienteeruvalt
150 km. Info tel 767 9502. Pakkumine saata hiljemalt 15. detsembriks aadressil
67502 Valgamaa Hellenurme, Palupera
vallavalitsus.
• Palupera vallavalitsus palub kõiki
Palupera valla põllumajandusliku maakasutuse lepingu alusel põllumaa kasutajaid (välja arvatud kinnistute omanikud) täpsustada 2004. aasta maakasutust 22. detsembriks k.a. Täpsustamine
on vajalik, et vältida arusaamatusi järgmise aasta maamaksude määramisel.
Info tel 767 9504, Tõnu Kukk.
• MTÜ Hellenurme Mõis kuulutab välja konkursi põhikirjaliste ülesannete täitmisel vajamineva transportteenuse
osutaja leidmiseks (lasteaed, hooldekodu,
majandusveosed). Läbisõit kuus ca 3000
km. Tasustamine sõidupäeviku alusel.
Kilomeetri hinnapakkumine, koos pakutava teenuse iseloomustusega (sõidukid
jms) esitada hiljemalt 10. detsembriks k.a
aadressil 67502 Valgamaa Hellenurme,
Palupera vallavalitsus, märgusõna «Mõisa transport». Info tel 0517 4740, Terje
Korss. Väljavalituga sõlmib juhatus lepingu uuest kalendriaastast.
• Palume haridus-, kultuuri- ja spordiürituste korraldajatel, kes soovivad 2004. aastaks rahalist toetust valla eelarvest oma
üritustele, esitada Palupera vallavalitsusele taotlused hiljemalt 15. detsembriks k.a. Lisaks taotleja andmetele tuleb
taotluses ära näidata ürituse raames
toimuvad tegevused, eelarve ja teised toetajad, taotletav summa ja vastutaja.
Seejärel saame teha kokkuvõtteid.
• Peagi saabuvad lumesajud ja tuisud ning
Palupera valla teed vajavad aktiivseid
lumelükkajaid, kellega vallavalitsus
saaks kokkuleppele jõudes lepingu sõlmida. Selleks jaotatakse valla teede registris
olevad teed 3-4 lepingu vahel. Hinnapakkumine palutakse teha lumelükkamise 1
km-le. Infot lumest koristatavate teede
kohta saab vallamajast. Teata oma masina mark ja kilomeetri hind. Hinnapakkumisi kinnistes ümbrikutes märgusõnaga
«Lumi 2004» ootame vallasekretäri juurde
8. detsembriks. Info tel 767 9501, Terje
Korss.
• Palupera valla arengukava 2004-2010
projektiga saab tutvuda vallamajas, Nõuni raamatukogus ja valla koduleheküljel
http://www.palupera.ee. Muudatusettepanekuid ootame 10. detsembrini.
Plaanis on arengukava veel sel aastal ka
vastu võtta. Tule tutvuma!
Trükk:

Telefon
(07) 362 119

Järgmine
Otepää
Otepää
kirikukoor
kutsubTeataja
vanu jailmub
uusi lauljaid
laulma18.
29. septembril
kell 12.30
detsembril
kirikumõisas.
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OT kirjakast
Õpetajatest ei pääse keegi
ja õpetajate kohta on igaühel
midagi öelda. Viimasel ajal on
asi päris palavaks läinud. Kes
arvab, et kannatus on viimase
piirini otsas, kes vastupidi, et
hästi elavad: palk riigieelarvest,
pool päeva tööd ja «jalad-seinal»
koolivaheajad pealekauba.
Kuidas tegelikult on? Keskealisel lapsevanemal on ehk oma
koolipäevilt meeles, et vähemasti reaalainete õpetajad olid enamasti mehed. Praegu… Tähendab, meesõpetajate järjepidevus
on juba katkenud. Üleöö neid
kooli ei too. Pole küll poliitiliselt
korrektne küsimus, aga kui suur
peaks olema palk, et meesinimene kooli tuleks? Nende puudumise mõrud viljad on juba tunda – nagu ütles Toivo Niiberg, on
kõrgkoolides noormehi katastroofiliselt vähe. Aga kellega siis
hiljem täisväärtuslik pere luua?
Oi ei, jälle jõuame iibeni… ja
näiteks ka insenerihariduse
nõrkuseni. Juba põhikooli järel
langevad välja tihti just poisid.
Tüdruk on visam ja kannatlikum. Naisõpetaja samuti. Kuid
ka neid pole summas direktori
ukse taga ootamas. Kuidas seda
«head õpetajat» siis leida?
Asi pole selles, kui palju või
vähe naabrinaine palgapäeval
tasku paneb. Küsimus on selles,
kui konkurentsivõimeline on
õpetaja-amet. Mitte parem või
halvem kui teised ametid. Lihtsalt tuleb otsustada, kuivõrd
oluline on meile meie laste õpetamine.
U.E. (Kirja autor on OT-le teada)

Alal tunnustati tegijaid
21. novembril korraldas Valgamaa Kodukandi Ühendus Ala
rahvamajas kodukandi kadripäeva, kuhu olid oodatud kõik
külades tegutsevad aktiivsed
inimesed üle Valgamaa. Seekord oli pearõhk pandud tegusamate tunnustamisele.
Omavalitsuste poole oli pöördutud palvega nimetada oma
vallast tegusaim küla, edukaim uusüritaja ja säravaim
sädeinimene. Otepää vallas on
tegusamaks külaks Pilkuse,
mille külavanem Merike Tootsi sai ka säravaima sädeinimese tiitli. Edukaimaks uusüritajaks on sel aastal olnud
Eike Jodsche Pühajärve külast.
Palupera vallas pälvis tunnustuse Palupera küla P-rühm,
edukalt käesoleval aastal oma
tegevust alustanud Neeruti
küla ja mitmekülgse eestvedajana tuntud Kalev Lõhmus.

Piirkonna koolide õpetajad
osalevad TALO streigil

Otepää Teatajale
teadaolevalt osaleb
enamus piirkonna
koolide õpetajaist järgmisel neljapäeval TALO
korraldataval streigil.

Otepää gümnaasiumi direktor Riina Raja ning ametiühingu
usaldusisik Kaidi Palmiste
teatavad, et kuna TALO ja Vabariigi Valitsuse vahelised palgaläbirääkimised ei andnud
õpetajate palkade osas 2004.
aastaks soovitud tulemusi, siis
ühinevad 4. detsembril toimuva
streigiga ka OG haridustöötajad
ning sellel päeval õppetööd ei
toimu.
Palupera kooli õpetajate
nimel teatab õpetaja Dagmar
Uibo, et TALO poolt korraldatavast haridustöötajate streigist
võtavad osa kõik Palupera põhikooli töötajad, kes kuuluvad
haridustöötajate ametiühingusse. «Otsustasime streikida,
sest senised meetmed (kirjad,
pöördumised) pole soovitud tulemusi andnud. Toetame suuremat osa TALO nõudmistest,
sealhulgas kõrgharidusega õpetajate palkade alammäärade
tõstmist, senise õpilaskoha
maksumuse arvestamise süsteemi muutmist ja eraldi normatiivide kehtestamist väikeste

maakoolide säilitamiseks,» seisab Palupera kooli õpetajate
pöördumises.
Ka Palupera koolis ei toimu 4.
detsembril õppetööd ning lapsevanemailt palutakse mõistvat
suhtumist.
Pühajärve kooli direktrissi
Miia Pallase teatel korraldavad
4. detsembril 16 töötajat ühepäevase streigi ajavahemikus
kell 8.30 kuni 16.00. Streigi
põhjuseks on toodud asjaolu, et
TALO ja Vabariigi Valitsuse
vahelised palgaläbirääkimised
ei ole andnud õpetajate palkade
osas 2004. aastaks soovitud tulemusi ning riikliku lepitaja 10.
novembri otsusega töörahu kohustus ei kehti.
Pallase sõnul on tal äärmiselt
kahju, et õpetajad peavad oma
murede kuulutamiseks nii äärmuslikku meetodit kasutama,
aga see on nende valik ja demokraatlik viis oma tahet väljendada. Koolijuhina toetab ta õpetajate nõudmisi, sest kõigi kõrgharidusega töötajate palga alammäär, kui ta töötab täistööajaga
kõrgharidust nõudval ametikohal, peaks olema prognoositava
vabariigi keskmise töötasu suurune, s.o 7362 krooni.
«Isiklikult arvan, et igasugused kokkulepped tuleb saavutada rahumeelsel teel,» on

Pallase seisukoht. «Kuna minul
lasub vastutus õpilaste ja nende
vanemate ees, siis teen teatavaks, et Pühajärve põhikoolis ja
lasteaias toimub 4. detsembril
tavaline õppepäev. Milline see
saab olema, selgub kooli ÕOV
esinduse, lastevanemate ja tööl
viibivate töötajate vaheliste
läbirääkimiste tulemusena,»
edastab OT-le Pühajärve kooli
juht. Samas loodab ta, et streigini jäänud nädala jooksul leiavad TALO ja Vabariigi Valitsus
lahendused õpetajate nõudmistele ning haridusasutuste töö
võiks jätkuda häireteta.
Puka keskkoolist teatas direktor Toivo Punga, et streigil
osalevad kõik õpetajad ja sellel
päeval õppetööd ei toimu. TALO
streik on suunatud Eesti Vabariigi valitsuse vastu: valitsus ei
soovi palgatingimuste kokkulepet sõlmida. Streigijuht Puka
koolis on ametiühingu usaldusisik Kaja-Karin Liigand.
Aakre algkoolist teatab
ametiühingu usaldusisik Eha
Päiviste, et Aakre lasteaed-algkooli kõik kuus täiskohaga õpetajat osalevad 4. detsembril kavandatavas streigis. Meid toetab
ka kooli teenindav personal (6
inimest). Kool on sellel päeval suletud ja õppetööd ei toimu.

Punane Rist õpetab
eluks vajalikku

Otepää Looduspark
kutsub metsaomanikke
metsapäevale
28. novembril Lannussaare
kinnistul toimuval metsaretkel arutatakse, millisena
võiks välja näha metsamajandus looduspargis. Retke
juhendab metsaekspert Rainer
Kuuba. Kogunemine kell 10
Looduspargi keskuse juures.
Retkel osalejaile pakutakse
sooja suppi.
Eesti metsandus on oma
raiekoormuste poolest ühele
pinna- ja juurdekasvuühikule
maailmas esirinnas. Ja kuigi
Eesti on oma rangelt kaitstavate metsade ligikaudu 7%-lise
osakaalu poolest Euroopas
liidripositsioonil, ei korva see
kaugeltki raiete mõju vanade
ja looduslike metsade liigistikule, mis metsade intensiivse
majandamise tingimustes ei
suuda eksisteerida.
TARMO EVESTUS,
Otepää Looduspargi
loodushoiuspetsialist

Valgamaa Punase Risti Selts
on sisustanud koolilaste vaheaegu juba aastaid. Õppeaastate
jooksul on viidud läbi 4 laagrit 714 aastastele lastele. Pea igas
vallas on selline ettevõtmine
toimunud. See eeldab head
koostööd kohaliku omavalitsusega ja suhtlemist sotsiaalnõunikuga. Punasel Ristil ei ole
vabatahtlike aktiivi kõikjal,
seega saame infot laagrite
korraldamiseks sotsiaaltöötajatelt.
Oktoobri lõpus korraldasime
lastelaagri Palupera valla
vähemkindlustatud perede
lastele Tehvandi olümpiakeskuses. Tänavused lastelaagrid on hea koostöönäide Punase
Risti ja teiste laste heaks tegutsevate institutsioonide vahel.

Koostööd on meile pakkunud
Valgamaa Politseprefektuuri
noorsoopolitsei töötajad. Neil on
huvitav programm lastele seaduste tutvustamiseks, väärkäitumiste olukordade lahendamise ülesandeid jms. Linda Oks
ja Ülo Kets oskavad lastes igati
huvi tekitada selle vastu, mis on
halb ja mis õige.
Kahepäevase laagri päevakava sisustati ka Valgamaa Uimastiennetusnõukogu toetusel
programmiga «Hea tervise
nimel». Lastele räägiti suitsetamise, alkoholi ja uimastite
kahjulikkusest kasvueas noorte
organismile. Huvitavalt ilmestatud teemasid käsitles lastearst Aasa Põder. Kuidas toimida uimastimürgistuste korral ja
milline on esmane abi, rääkis

lahti esmaabiõpetaja Piia Künnapuu. Ta õpetas lastele ka sidumisvõtteid, haava puhastamist
ja plaastrite kasutamist. Õnnetusjuhtumites käitumist vaatasid lapsed lisaks veel videofilmilt.
Punase Risti vabatahtlike kohustus on tutvustada organisatsiooni embleemi, põhimõtteid ja
tegevust noortega. Igas lastelaagris valmistavad osalejad Punase
Risti laualipu.
Punase Risti laager pakkus
lastele vaheldust, andis uusi eluks
vajalikke teadmisi. Transpordi
korraldas Palupera vald. Täname
Tehvandi olümpiakeskust hubaste ruumide eest ja köögitädisid
maitsvate toitude eest.
AINA PÄÄRO,
Eesti Puanse Risti Valgamaa Selts

LÜHIDALT
Toivo Lukka on
maakonna
kabemeister
Valgamaa meistrivõistlused
kabes võitis meestest Toivo
Lukka (Otepää) 7,5 punktiga.
Teine oli Enno Allev (Puka) ja
kolmas Toivo Tiislär (Valga),
mõlemad kogusid 7 punkti.
Naiste turniiril olid paremad
Alli Mannine (Valga), Malle
Ein (Otepää) ja Meeli Pällin
(Valga).
Meediagrupp Süd-Est

Otepää valla
vabade
metsamaade plaan
20. novembrist 20. detsembrini on Otepää vallavalitsuses
vabade metsamaade plaani
avalik väljapanek. Ühe kuu
jooksul pärast vabade maade
plaani avalikustamise lõppu
saavad maa erastamiseks
avaldusi esitada äriregistrisse kantud füüsilisest
isikust ettevõtjad, kes tegelevad Otepää valla territooriumil põllumajandusliku
tootmisega või metsamajandusega.

Otepää lihatööstuse
verivorstid parimad
Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni (ELA) konkursil
«Parim jõulutoode 2003» hinnati jõulutooteid erikategooriates: ahjulihad, verivorstid
ja vaba valik. Parimaks ahjulihaks valiti Nõo lihatööstuse
jõulusink. Parimaks verivorstiks valiti Otepää lihatööstuse jõuluverivorst seentega.
Vaba valiku lihatoodete hulgas osutus võitjaks Arke
lihatööstuse keel tarrendis.
Otepää lihatööstuse juhataja Maie Niit ütles, et vorsti
tootmisel kasutatud seened
pärinevad Lõuna-Eesti metsadest. «Tegime kunagi seentega keeduvorsti, aga seened
ei jäänud seal sees kuigi kaunid,» rääkis Niit. «Mõni aeg
tagasi tekkis mõte, et tänavuse hea seeneaasta saak
tuleks ära kasutada.»
Niidu sõnul õhutas ta suve
lõpus kolleege seeni korjama.
«Mõnevõrra me neid ikka
varusime, aga nüüd peame
veel soolaseeni kokku ostma,»
lausus ta. «Need on kõik kodumaised metsaseened – pilvikud, puravikud, männiriisikad. Ðampinjonid läheks
väga kalliks ja seda verivorsti ei ostaks keegi.»
Niidu jutu järgi ei tohi väga
palju seeni vorsti sisse panna,
nende kogus peaks jääma 5 ja
10 protsendi vahele. «Põhiline
on muidugi tangud, sea- ja
veiseveri, veidike liha ja
süldirasv, kus maitseained
juba sees.»
Maks & Moorits tootetutvustusel valiti uudistoodete
seast parimaks ahjuliha.
Valga Lihatööstuse juhataja Elmut Paaveli sõnul
on Maks & Moorits jõulutooted uued nii sisult kui vormilt. Esimesena Eestis on
hakatud tegema nö õhemast
õhemaks viilutatud sinki.
Nii Vana-Otepää Lihatööstus kui Valga Lihatööstus
kuuluvad Eesti Lihatöötlejate Assotsiatsiooni (ELA),
mis turustab oma tooteid
märgi all Aus Kaup. Märk
näitab, et tooteis pole kasutatud kondilihamassi.
Postimees
ELA
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KULTUURI- JA SPORDIINFO
27. nov kell 19 kogunevad eksliibriseklubi liikmed kultuurikeskuses
28. nov kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Bassein
28. nov kell 17 kultuurikeskuses
poplaulustuudio laste kadripäevakontsert, töötab puhvet
29. nov kell 11 Pühajärve kooli võimlas traditsiooniline Mardi-Kadri
võrkpalliturniir
29. nov kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Reliikvia
30. nov kell 17 jõulurahu väljakuulutamine raekoja ees
3. dets kell 14 puuetega inimeste
päeva tähistamine Otepää kultuurikeskuses, muusikat teeb Pille
Plinte Nõunist, esinevad lapsed
Võrukaelast
5. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Kaabu
6. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Reliikvia
5.–7. dets Pühajärve puhkekeskuses
Pühajärve IV kiirmaleturniir
7. dets kell 16 kultuurikeskuses
Soome iseseisvuspäevale ja Lepalinnu
10. juubelile pühendatud kontsert
12. dets kell 16 lasteaias Pähklike
heategevuslik jõululaat
12. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Qvalda
13. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Dolores
13. dets kell 16 kultuurikeskuses
jõulukontsert, esinevad Pühajärve
puhkpilliorkester ja OG hobikoor
15. dets kell 18 kultuurikeskuses
muusikakooli jõulukontsert
17. dets kell 13 lasteetendus «Lohe
Lonni jõuluseiklus» OG lasteteatrilt
19. dets kell 16 noortekeskuse jõulupidu
19. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans AG Projekt
20. dets kell 20 Pühajärve puhkekeskuses ans Dolores
18.-20. dets kultuurikeskuses
jõulukompositsioonide valmistamise kursus ja näitus
19. dets A.Laanese IV mälestusvõistlused murdmaasuusatamises
20. dets kell 11 sööstlaskumisvõistlused Väikesel Munamäel
20. dets kl 11 jõululaada avamine
kell 18 ETV tütarlastekoori jõulukontsert kultuurikeskuses (tasuta)
kell 20 talvepealinna ametlik
avamine raekoja ees
21. dets kell 12 talvekirikus Otepää
vanamuusika ansambli jõulukontsert
21.-22. dets Eesti karikavõistlused
laskesuusatamises Ansomäe lasketiirus
23. dets kell 19 raekoja saalis
kitarrimuusikat Kuldar Kudult ja
Peep Petersonilt
26. dets kell 15 kultuurikeskuses
jõulukontsert eakatele
26. dets kell 20 kultuurikeskuses
aastalõpuball
27.-28. dets Eesti MV meeskondlikes suusahüpetes ja kahevõistluses Tehvandil
28. dets Eesti MV murdmaasuusatamises, I etapp Tehvandil
28. dets kell 17 kultuurikeskuses
Relami jõulukontsert
31. dets Pühajärve puhkekeskuse
pubis ansambel BBX
31. dets kell 23 Otepää kirikus
orelimuusikakontsert

_______________________________
KOOLIDE JÕULUPEOD
OTEPÄÄ GÜMNAASIUMIS:
1.-4. klassidele 19. dets kell 18
5.-12. klassidele 22. dets kell 18

PÜHAJÄRVE KOOLIS:
22. dets kell 9 teater «Räpaka lumehelbekese jõulud» algklassidele
22. dets kell 18 jõulupidu
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Karupesa Team uute startide ootel
Eelmise aasta augustis lõi
grupp ettevõtlikke lapsevanemaid Otepääl noorte
murdmaasuusatajate treeningrühma Karupesa Team.
Tol ajal ei olnud kuidagi võimalik ette näha treeningrühma tormilist arengut: kui
2002.a augustis oli nimekirjas 12 tulevast olümpialootust, siis käesoleva aasta
septembrist on treeningtöös
osalemas juba 43 last vanuses 6-16 aastat. Seoses laste
arvu olulise suurenemisega
asus tiimi teise treenerina
(esimese treenerina jätkab
endiselt Kalju Ojaste) meile
appi põline Otepää mees
Taivo Tigane, kelle hoole all
on 16liikmeline algettevalmistusrühm. Määrdemeistrina
jätkab ka sellel hooajal Eesti
järelkasvukoondise määrdemeister Tarvi Kuus.
Uued peasponsorid
Tänu Andrus Veerpalu,
Jaak Mae ja Eesti murdmaasuusatamise koondise peatreeneri Mati Alaveri toele on
oluliselt kasvanud ka tiimi
toetavate ettevõtete hulk. Nii
on alates sellest hooajast
sõlmitud peasponsorlepingud
kolme suurfirmaga. Soome
firmaga Patrol OY, kes on
selliste kaubamärkide nagu
Fischer, Swix ja Asics maale-

tooja, on sõlmitud kolmeaastane koostööleping. Näiteks
nähakse lepingus muu hulgas
ette parimatele noorsuusatajatele ja ka parimatele harjutajatele tasuta Fischeri võistlussuusad, samuti on laste
kasutuses erihindadega kogu
Fischer, Swix ja Asics toodete
valik. Teiseks peasponsoriks
on kõigile teada-tuntud Tartu
ettevõte Ilves-Extra, kes on
valmistanud meie lastele erihinnaga ilusad võistlusriided,
millele käesoleva aasta detsembris lisanduvad spetsiaalselt Karupesa Team´i
jaoks kujundatud talvejoped.
Kolmanda peasponsorina asub
alates sellest suusahooajast
Karupesa Team´i toetama Eesti üks vanemaid kinnisvarafirmasid Arco Vara AS. Siinkohal tänusõnad Arco Vara
Otepää esindajale Janek Morosile, kes omal initsiatiivil
koostöö välja pakkus ja ka ellu
viis. Sellest ka Karupesa
Team´i hooaja mütsilogo.

Eesti AS Karupesa Hotell).
Liitunud on ka uusi toetajaid: Erko Karo (Plekitööstus
OÜ), Allar Levandi (A&T Sport,
kaubamärgi Salomon maaletooja), Maimor Vill (Hansapanga Valga harukontor), Elmut Paavel (AS Valga
Lihatööstus), aga ka Otepääle
jõuliselt uue suurettevõtte
loonud Kaido Kukk (FSS Plywood AS). Kaido Kukk toetab
ka Oti-Audentese spordiklubi
noorte laskesuusatajate Zahkna Team´i. Tema toel viis OtiAudentese spordiklubi sel suvel Otepää IV rattasõidu
raames
läbi
ka
laste
mägirattakrossi. Tänan kõiki
ettevõtjaid, kes on aidanud
kaasa Otepää laste sportimisvõimaluste parandamisele.
Lõpetuseks võiks tsiteerida
Mati Alaveri mõtet, et suusatamises nagu ka igal teisel
spordialal on oluline terviklike
taustajõudude olemasolu. Ma
usun, et tänu aktiivsetele
lapsevanematele on Otepääl
õnnestunud luua igati konkurentsivõimeline noorsuusatajate treeningrühm ja on ainult
aja küsimus, millal me kellelegi neist tänastest lastest,
pöidlad peos, teleekraanide ees
kaasa elama hakkame.
TOOMAS LIIVA,
Karupesa Team´i manager

Täname toetajaid
On rõõm tõdeda, et kohalikud
firmad, kes tiimi eelmisel aastal toetasid, jätkavad ka tänavu. Nii on tiimi rahaliste vahenditega toetamas Raivo Kalda (Oti pubi), Toomas Soo ja
Toomas Kont (AS Lignator),
Katrina Liiva (Scandic Hotels

Comenius-projekt Otepää gümnaasiumis
5.-9. novembrini osalesid
Otepää gümnaasiumi kolm
õpetajat (Marge Kaiv, Pille
Lassmann, Liina Maks) ja
kaks õpilast (Viivika Eljand ja
Kaija Lukka) Comenius-projekti koosolekul Poolas, Elblagis.
Comenius 1 projekt on
rahvusvaheline koostööprogramm, millest võtavad osa
erinevad koolid Euroopa Liidu
liikmes- ja kandidaatriikidest.
Otepää gümnaasiumi partneriteks on Vihti kool Soomest,
Elblagi majanduskallakuga
kool Poolast ning Belforti tehnikakallakuga kool Prantsusmaalt.
Projekti rahastab Socratese
büroo, toetust antakse nii reisikulude katteks kui ka projekti
läbiviimiseks vajalike vahendite muretsemiseks. Aastal
2002/2003 osales OG projektis
vaikiva partnerina, kuid alates
2003.a sügisest juba aktiivse
osapoolena. Projekt kestab

2005.a kevadeni. Teemaks on
«Vesi, turism ja keskkonnakaitse».
Projektitöö käigus valmib
veeteemaline sõnastik, kus
erinevad terminid ja mõisted on
tõlgitud nii inglise, saksa, poola,
soome, rootsi kui ka eesti keelde. Partnerkoolides viiakse õpilaste hulgas läbi uurimus vee
tarbimisest koduses majapidamises, kohalikest veepuhastusjaamadest, joogivee
kvaliteedist jpm, mis otseselt
meie igapäevaelu ja veega seotud.
Käesoleva aasta sügisel alustatakse ka fotoseeria ettevalmistamisega, mis peaks tutvustama meie kodukoha ilusamaid
paiku ja turistidele atraktiivseid puhkamisvõimalusi. Üks
projekti alateemasid on ka
«Vesi legendides».
Mõnede projektiteemadega
tegeletakse juba praegu, teistega alustatakse eeloleval talvel.
Projektikoosolek Poolas oligi

eelkõige tehtud töödega tutvumine, uute ideede genereerimine
ning ajakava täpsustamine. Ülejäänud õppeaasta vältel toimub
koolidevaheline infovahetus interneti kaudu. Kokku saadakse kaks
korda aastas, 2004.a mais on meil
võimalus võõrustada partnerkoolide esindajaid Otepääl.
Õpilastele on käesolev projekt
heaks võimaluseks õppida tundma
ümbruskonna loodust, veekogusid,
joogivee kvaliteeti ning võrrelda
neid teiste riikide omadega. Väga
oluliseks küljeks taoliste rahvusvaheliste projektide puhul on
loomulikult ka nii õpilaste praktilise keeleoskuse kui ka üldise silmaringi arendamine.
Koosolekupäevad Poolas olid
hästi organiseeritud ja tiheda ajakavaga. Sellele vaatamata jäi piisavalt aega ka kohalike ja ümberkaudsete vaatamisväärsustega
tutvumiseks.
LIINA MAKS,
OG saksa keele õpetaja,
projektijuht

INVAÜHINGU JÕULUPIDU
TOIMUB 18. DETSEMBRIL KELL 14
EDGARI TRAHTERIS
OTEPÄÄ

Eelregistreerimine kuni14. detsembrini
tel 765 5330 (Heino Saar).
Osavõtumaks 10 krooni.
Kui soovite teha sõbrale jõulupakki,
kirjutage sellele kindlasti nimi.

VALLA

EAKATE JÕULUPIDU

26. DETSEMBRIL KELL 15
OTEPÄÄ KULTUURIKESKUSES
Sel aastal on eakatele valla poolt kingituseks kaunis
kontsert, kus musitseerivad
Silvi Vrait ja Jaak Jürisson.
Kontsert on kõikidele osalejatele tasuta ning kavas on
ka väikesed üllatused.
Palume kõikidel maapiirkonna elanikel ja erivajadustega inimestel, kes soovivad
peole ja pärast koju jõudmiseks tasuta transporti,
anda oma soovist teada
hiljemalt 15. detsembriks
sotsiaal- ja haridusteenistusele tel 765 5382, et saaksime korraldada teie jõudmise peole.

Jõulupakid valla lastele
Otepää vald kingib tänavu jõulupaki kuni 13 aasta vanustele
lastele. Pakid toimetatakse kõikide laste asutuste jõulupidudele.
Pakke saab kätte ka vallavalitsuse sotsiaalametist alates 17.
detsembrist.
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SÜNNID
HANS MARKUS DANILAS

Otepää gümnaasiumi abipalve
•Kallid otepäälased: kui teil on suusavarustust, mida enam ei kasutata, siis palun kinkige-annetage see kehalise kasvatuse tundide läbiviimiseks lastele, kel endal pole võimalik varustust muretseda.
• Pikapäevarühma laste tarvis ootame teie peres seisma jäänud lauamänge, lotosid, puslesid.
•Austatud firmajuhid: OG toimetulekuklassi lapsed tunnevad suurt
puudust õppetööks vajalikust televiisorist ja videomakist. Võib-olla leiate võimaluse toetada nende laste arenemisvõimalusi.
Info tel 766 8241

kool@nuustaku.edu.ee

6. oktoober

RASMUS LEOPARD
19. oktoober

HANNA-LOTTA KÜRSA
23. oktoober

CHRISTABEL MÄGI
10. november

ANETTE PALM
19. november
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Noored väljendasid
suhtumist uimastitesse

Vahva pidu Pühajärve lasteaias
14. novembril oli Pühajärve lasteaias üks väga vahva pidu. See oli
korraga sügispidu, isadepäevapidu
ja lasteaia 10. sünnipäeva tähistamine. Pidu toimus kooli aulas, mis
oli lipukeste, maskide, värviliste
öökullide ja isade portreedega kaunistatud.
Pidu algas laste kontserdiga,
milles laulude ja tantsudega näidati, milline on tavaline lasteaiapäev.
Tore lasteaiapäev algab teretamisega. Enne rühma minemist pestakse käed puhtaks. Seejärel vaadatakse, kas sõbrad on juba lasteaeda jõudnud. Sõprade otsimisest oli
lastel lõbus laulumäng, milles kordamööda tuli üksteise jalgade alt
läbi ronida. Lõpuks moodustus 18
lapsest sõprade rong. Igal hommikul on hommikuring, kus räägitakse, mida keegi huvitavat teinud
või näinud on, ja mängitakse
sõnamänge. Poistetoas on alati kopsimist kuulda, kui autol tuleb ratas
ära, on meistrimehed kohe olemas.
Tantsida, hüpata ja joosta saab

lasteaias ka. Õppimistunnis õpitakse tähti, ehkki tundus, et tähed
on küll kõigil, isegi kõige pisematel
selged.
Isadele oli kõigil lastel valmistatud autokujuline kaart ja öökull,
mis koos suurte kallistustega issidele kingiti. 6-aastane Anu
Saaremäe mängis klaveril pala
mäkkeronimisest. Kunagine lasteaialaps Aile Sumberg esines hoogsa palaga, mis kõigil jalad tatsuma
pani.
Esinesid ka kõik emad. Seekord
laulsid nad isade rõõmuks laulu
«Süda tuksub». Isade nägudest oli
näha, et nende süda tuksus pärast
veelgi rõõmsamalt.
Ükski tõeline pidu ei saa läbi üllatuseta. Lastele valmistasid üllatuse isad Andrus, Rain ja Peeter.
Nad ilmusid äkki välja idamaise
muusika saatel, peas uhked sinised
torukübarad. Kaasas oli neil suur
paljundusmasin, mille tööpõhimõte
oli väga lihne – viskad midagi masinasse ja saad mitmekordselt ta-

gasi. Laps viskas õuna masinasse.
Võlusõnad. Ja tuligi välja 18 punast
õuna. Järgmisel korral prooviti porganditega. Masin andis igale lapsele porgandi, mida kohemaid nosima
asuti. Nii paljundati veel autosid,
raamatuid, komme ja limonaadi.
Kõige lõpuks pandi masinasse autotee ja imede ime – tuligi mitme
teega autoparkla välja. Peo lõpetas
lastevanemate kingituse, suure
vihmavarjude ja palmidega tordi
söömine ja limonaadi joomine.
Näha sai ka lasteaialaste tööde
näitust, kus olid üleval maskid,
joonistused ja klaasist kaunistustega vaasid. Eriliselt ilusad olid
savist meisterdatud ja glasuuritud
taldrikud, vaasid ja kausid.
Aitäh kõikidele lastevanematele,
kes andsid panuse peo õnnestumisele. Suur aitäh kasvatajatele Marge
Kimmelile, Lii Petersonile ja Sirje
Laasile vahva peo eest. Meil on,
mille üle uhkust tunda!
PILLE KANGUR,
lapsevanem

Isadepäev Otepää gümnaasiumis
Plakatikonkursil II koha saavutanud Pühajärve põhikooli
võistkond: Andres Tamm, Rihard Orav, Toomas Vihermäe.
Valgamaa uimastiennetusnõukogu ellu kutsutud plakatikonkursi idee oli anda noortele võimalus väljendada oma
eitavat suhtumist sõltuvusainete tarbimisse. Konkurss
toimus 20. novembril Valga kultuuri- ja huvialakeskuses,
osalema olid tulnud Valga maakonna koolide 7.-9. (osales 9
võistkonda) ja 10.-12. (osales 4 võistkonda) klasside 3-liikmelised võistkonnad. Nooremas vanuserühmas oli þürii hinnang järgmine:1. Hummuli põhikool, 2. Pühajärve põhikool
j a 3. Tõrva gümnaasium. Vanema astme plakatitest saavutas 1. koha Valga gümnaasium, 2. koha Puka keskkool ja
3. koha Tõrva gümnaasium.
AVE KRUUSMAA

10. novembril toimus Otepää gümnaasiumi saalis
isadepäeva õhtu. Osalema olid tulnud nii isad kui emad
koos lastega. Osavõtjaid oli küllaltki palju. Üritus algas rivistusega ja ühiselt tehti soojendusharjutusi Ilder Tallo juhendamisel. Galopphüpe osutus paljude
jaoks kõvaks pähkliks. Seejärel asusid isad võistlema
karikale (korvpalli vabavisked, noolevise, rippes kätekõverdamine, hüpitsaga hüppamine, mitmikhüpe), ka
emad ja lapsed proovisid jõudu erinevatel aladel. Kõik
isad võtsid aktiivselt võistlustest osa. Seekord osutus
kõige sportlikumaks isaks Anti Parik, kes edestas teise
koha saanud Andrus Niitu 4 punktiga ja kolmanda koha
saanud Margus Mölli 9 punkiga. Nooleviskes oli täpsema käega poiss Sass Suiste, tüdrukutest jagasid
esikohta Elve Vaher ja Merilin Viks, emadest oli parim Evelin Altosaar. Hüpitsaga hüppamises sai poistest parima tulemuse Georg Niit, tüdrukutest Mari-Liis
Uprus, emadest Elle Luhtaru. Lõuatõmbamises ja-

gasid esikohta Mihkel Oja Siim Raudsepaga, tüdrukutest oli parim Marju Meema. Emadest oli täpseim
viskekäsi Aile Viksil.
Pärast individuaalvõistlusi moodustati isadest,
emadest ja lastest kolm segavõistkonda. Võistlusalad
olid väga põnevad: kotijooks, hüppepallil hüppamine,
õhupalli ajamine ja muu selline, mis ei jätnud ükskõikseks võistlejaid ega kaasaelajaid. Sportlik osa lõppes
võistulaulmisega, mis kujunes väga tasavägiseks.
Kõikidele lastele jagus kommi, osavõtjad said autasustatud kosutavate auhindadega Avallone Lõuna-Eesti
ASilt ning Otepää Lihatööstuselt Edgar.
Üritus oli meeldiv ja lõbus! Suur tänu sponsoritele,
isadele-emadele, lastele ja kohtunikele. Ootame teid
taas meie kooli üritustele.
ENELIN ALTER,
9 a kl. õpilane

Arvutiga joonistamine – kerge või raske?
Puka keskkooli õpilased osalesid
kahel arvutijoonistuste võistlusel:
Poola koolide poolt algatatud rahvusvahelisel «A Trip Around Europe» ja
EENeti 10. aastapäeva märkimiseks
korraldatud võistlusel.
Tulemused olid rõõmustavad.
EENeti arvutijoonistuste võistlusel
sai 5. klassi õpilaste ühislooming
keskmises vanuserühmas 845 töö
hulgas 2.koha.
Nooremas vanuserühmas 594 töö
hulgas Teadus- ja Haridusministeeriumi poolt ära märgitud töö autoriks oli
4. klassi õpilane Taavi Tiidt. Parima
juhendaja auhinna sai arvutiõpetaja
Eve Mäeorg, sest Puka keskkoolist oli
finaalis kõige rohkem tõid ja punktide üldsumma suurim. Üldse osales
võistlusel 1901 tööd.
Rahvusvaheline võistlus, kus Puka
keskkooli õpilased kätt proovisid, oli
kunstilise arvutigraafika võistlus.
Töid hindas rahvusvaheline þürii.
Nooremas vanuserühmas saavutas 5.
klassi õpilane Kelian Oras (10a) 4.
koha ja keskmises vanuserühmas
samuti 5.klassi õpilane Sander Ööbik
(11a) 2. koha. Wroclawis korraldatakse võistlustööde näitus ja paremad tööd avaldatakse Poola ja rahvusvahelistes ajakirjades. Võistluses

UnoX kampaania
võitjad selgunud!
Kelian Oras, 4. koht
osales 2890 õpilastööd 620st Euroopa koolist.
Õpilaste arvates ei olnud see sugugi kerge võistlus. Kui pilt ei tulnud välja, tuli alustada otsast peale. Kelian
Oras kirjutab oma võidutöö kohta järgmist: «… algul proovisin teha autot,
aga see tuli välja nagu mingi lennuki
moodi asi... Nüüd tuligi mõte teha lennuk. Kustutasin kõik ära ja asusin
uuesti tööle. Kuna elan Eestis, joonistasin lennukile Eesti lipu…»
Auhinnatud töö autor Sander Ööbik
arvas: «Arvutiga joonistamine on
väga raske ja ma usun, et seal oli väga
tihe rebimine. Ma ise lootsin, et meie
klass saab esimese koha, kuid teine
koht sobib ka.»
EVE MÄEORG,
Puka keskkooli arvutiõpetaja

Õpetajate päeva järelmõtteid
Sel aastal tõi õpetajate päev Palupera kooli midagi erinevat. Pedagoogi
rolli astusid kooli hoolekgu liikmed ning
aktiivsed lapsevanemad. Siina Raudsepp, Valentina Raig, Helju Voolaid,
Terje Korss ning Jaan Uibo asusid õpetama vanema astme lapsi, algklassijütsidele suundusid tundi andma üheksandikud Kaidi, Kairi, Margarita,
Joosep, Kalju ja Mihcel. Õpetajate tuba
sai nende debüüdieelset sagimist ja
ärevust täis. Tunti muret, kas kõik
plaanitu saab täidetud. Kartused olid
asjatud, päev sujus ladusalt.
Õpetajad tegid samal ajal kunstnik

Kaja Petersoni juhendamisel üksteise
portreteerimise katseid. Lõpuks ülesseatud näitusel tundis nii mõnigi ennast ära. Hiljem järgnes ujumine ja
bowling Pühajärve puhkekeskuses. See
oli üks tore päev. Oma osa tuju tõstmisel oli ka kauneil sõnadel, mis laste
lauludest-luuletustest kõlasid ning
asjaolul, et saime koolielu veel paremini
mõistva ja toetava hoolekogu.
Meie maja oli heades kätes. Aitäh
hoolekogule, 9. klassile, kogu kooliperele! See päev jääb «suhkrutükiks»
mis «pipraterad» magusaks teeb.
Õpetajate nimel DAGMAR UIBO

Nädalavahetusel Otepää tanklas
korraldatud 3 x 3000 krooni loosimise
võitjad on:

Maiu Miller
Aivo Jurken
Urmas Reigo
Õnnitleme!
Kampaania korraldaja võtab võitjatega ühendust.
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AMETLIK INFO
Palupera
vallavalitsuses
1. Määrati hooldajad kuuele sügava ja raske puudega inimesele.
2. Tunnustati majutusettevõtet
OÜ Kirmatsi (Sina kodumajutus)
ja anti korraldus tunnistuse
väljastamiseks.
3. Anti korraldus Urmi külas 2,35
ha suuruse Tamme maaüksuse
erastamise võimalikkuse kohta
Krista Laane poolt.
4. Nõustuti maa jätmisega riigi
omandisse: Raiga-Räbi-NõuniLutike tee nr 23238 pindaalaga 8,6
ha ja Hellenurme-Mäelooga tee nr
23239 pindalaga 4,0 ha.
5. Tunnistati kehtetuks Palupera
Vallavalitsuse korraldused
hooldajate määramise kohta (nr.
2-1/44 28.04.2003.a. ja nr. 344
20.12.2001.a.)

AMETLIK INFO
Otepää vallavalitsuses
1. Tunnustati Arula külalistemaja, Karu-Mati puhkemaja,
Pohlametsa puhkemaja, Marguse-Järve puhkemaja ja motell
Hundu vastavust kehtestatud
nõuetele.
2. Väljastati kauplemisload:
FIE Kai Kattaile aroomteraapia
teenuse osutamiseks Pühajärve
tee 3 asuvas ilusalongis; FIE Tiiu
Kiilile põllumajandussaaduste
jaemüügiks Otepää turul; OÜle
Pele arvutikaupade ja kontoritarvete jaemüügiks aadressil
Lipuväljak 28; ASile Lehti-Maja
Eesti toidukaupade, alkohoolsete
jookide, esmatarbekaupade, trükiste ja tubakatoodete jaemüügiks Uno X Otepää tankla RKioskis; ASile Hydro Texaco Eesti mootorkütuste jaemüügiks Uno
X Otepää tanklas.
3. Väljastati taksoveoluba ja
sõidukikaart Rene Alterile
taksoveo teenuse osutamiseks
ning OÜle Kikkas& Reisid sõiduautole sõidukikaart taksoveoteenuse osutamiseks.
4. Kooskõlastati soojuse piirhinna kooskõlastamiseks ASi
Otepää Veevärk poolt esitatud
alljärgnev
hinnavalem:
H=S(kK+eE)+1313000x1,03(n)
S
Hinnavalemi tähendused: S müüdud soojusenergia (MWh); K
- kütuse rahaline kulu 1MWh
müügi kohta (kr/MWh); k - kütuse
hinna muutus kordades; E - elektrienergia rahaline kulu 1MWh
müügi kohta (kr/MWh); e - elektrienergia hinna muutus kordades;
n- aastate arv algaastast; H 1MWh soojusenergia müügi hind
(kr/MWh).
Hinnavalemit kasutatakse soojuse piirhinna kooskõlastamiseks
soojusettevõtja AS Otepää Veevärk taotlusel tema tegevusest
sõltumatute ja soojuse hinda
mõjutavate tegurite ilmnemisel.
5. Kooskõlastati hinnavalemi
alusel ASi Otepää Veevärk poolt
müüdava soojuse piirhinnaks 470
krooni/MWh (hinnale lisandub
käibemaks). Nimetatud piirhind
hakkab
kehtima
alates
01.02.2004. Kohustati ASi
Otepää Veevärk avalikustama
soojuse piirhind ajalehes Valgamaalane.
6. Väljastati kirjalik nõusolek
Urmas Laivile väikeehitise (reovete puhastussüsteem) ehitamiseks Kruusamäe maaüksusele Pühajärve külas; OÜle Vana
Mustametsa väikeehitise (kuuri)
ehitamiseks Vana-Mustametsa
maaüksusele Märdi külas; OÜle
Andu Turismitalu väikeehitise
ehitamiseks Marsina maaük-
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Puka vallavolikogus
1. Otsustati osaleda Keskkonnaministeeriumi kaudu Euroopa
Komisjoni Ühtekuuluvusfondile
esitatavas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni investeerimisprojektis
«Valga maakonna omavalitsuste
veemajandus».
2. Võeti vastu Puka valla arengukava aastateks 2003 – 2008 (tutvuda saab Puka vallavalitsuses,
valla raamatukogudes, veebilehel)
3. Otsustati astuda Eesti Maaomavalitsuse Liidu liikmeks ning
ühineda üleriigilise omavalitsusüksuste liidu tegevusega. Esindajatena maapäeval käisid Heikki Kadaja ja Karin Kõrgesaar.
4. Õppevahendite kulude katmiseks Puka lasteaias ja Aakre
lasteaed-algkoolis
kehtestati
lasteaias käivate laste lastevanemate poolt kaetava osa
määraks alates 1. jaanuarist 2004
kuni 4aastastel 40.- krooni kuus ja

susele Pedajamäe külas.
7. Väljastati ehitusload: ASile
Eesti Energia JV Indrek Tiido liitumisühenduse ehitamiseks Kaurutootsi külas; Anti Kase liitumisühenduse
ehitamiseks
Kääriku külas; OÜ Rimo Varuosad liitumisühenduse ehitamiseks Pühajärve külas; OÜle
Kohuke puhkemaja ehitamiseks
Pühajärve külas; Ü. JärvekülgLuomale elamu ehitamiseks
Otepää linnas Palupera tee 33;
OÜle Lenario puhkemaja ehitamiseks Nüpli külas.
8. Väljastati projekteerimistingimused P.Padumäele elamu,
asukohaga Paju tn 4 ehitusprojekti koostamiseks;
9. Moodustati valminud spordihoone vastuvõtmise komisjon
koosseisus Riho Karu, Aare Kitask, Tatjana Vasjuta, Olev Laul,
Neeme Nurmoja, Neeme Koks,
Riina Raja, Neeme Ernits,
Toomas Rein, Peeter Sooväli.
10. Pikendati Jaasi A-306,
Sootalu nr 6, Turu nr 3, Matto 29B,
Külmalätte nr 36, Matsi nr 32,
maa tagastamise toimingute
tähtaega kuni 1. veebruarini
2004.
11. Tagastati õigusvastaselt
võõrandatud maa Reet Trummile, pindalaga 10,77 ha Kaurutootsi külas; Mart Urmile, 6,53 ha,
Kaurutootsi külas; Leo Urmile,
11,99 ha Kaurutootsi külas; Malle
Kurmile 5,17 ha, Kääriku külas;
E.Terale ja I. Kurvele 4350 m Arula külas; A.Reedile 12,28 ha Tõutsi külas; Tõnu Dorchile 43,84 ha
(millest tagastatava maa pindala
on 34,07 ha ja erastatava maa
pindala 9,77 ha) Ilmjärve külas E.
Terale 8,29 ha Arula külas; L.
Täärile 8,81 ha Vidrike külas.
12. Anti nõusolek A. Puuritsale
Vahtraoru kinnistu jagamiseks 2
katastriüksuseks: Vahtramäe
pindalaga 0,4613 ha ja Vahtraoru
pindalaga 1,1334 ha; I. Haagile
Puura kinnistu jagamiseks 2
katastriüksuseks: Piirimetsa
pindalaga 25,85 ha ja Puura pindalaga 41,41 ha; T. Tarosele ja T.
Tarosele Antsu kinnistu jagamiseks 2 katastriüksuseks:
Kondisoo pindalaga 5,09 ha ja
Antsu pindalaga 1,44 ha;
E.Lohule Säremaa II kinnistu
jagamiseks 5 katastriüksuseks:
Väike Laasi pindalaga 0,1344ha,
Laasi pindalaga 3,00 ha, Särematee pindalaga 0,4218 ha, Säremaa
III pindalaga 5,09 ha ja Säremaa
II pindalaga 12,01 ha; E. Koplile
Teoreinu kinnistu jagamiseks 4
katastriüksuseks: Vanapoisi pindalaga 5,04 ha, Teoreinu pindalaga
31,64 ha, Lükardi-Kääriku tee
pindalaga 0,24 ha ja Ojakääru
pindalaga 2,09 ha.
13. Anti nõusolek ostueesõi-

5-7aastastel 50 krooni kuus.
5. Tehti muudatusi avaliku internetipunkti kasutamise eeskirjadesse.

Puka vallavalitsuses
1. Otsutati maksta toimetulekutoetust 26 taotlejale.
2. Väljastati kauplemisluba Moora R-Jaamad Osaühingule kauplemiseks ööpäevaringselt Puka
vallas Kolli külas naftabaasi kinnistul asuvas tanklas.
3. Anti nõusolek vabade metsamaade jätmisega riigi omandisse
kokku 41 maatüki osas.
4. Anti nõusolek maa ostueesõigusega erastamiseks: Hele Käremaale Puka alevikus Koidu tn 3
maaüksus 2426 m2; Kunnar Vahile Kibena külas Müta maaüksus 6160 m 2 ; Tühistati korraldus
Elva Tarbijate Ühistule Plika
külas Elva TÜ Kaupluse maaüksus 879 m2 erastamise võimaldamiseks; kinnitati Palagusega erastada maad OÜle Atlanter, Mäha külas asuva ehitise
teenindamiseks vajalik maa pindalaga 3440m²; K. Metsarile ja E.
Metsarile Vidrike külas asuva
elamu juurde kuuluv maa pindalaga 7,3 ha; E. Talvistule ja
A.Kõndile Tõutsi külas asuva elamu juurde kuuluv maa pindalaga
20478 m²; A. Saareotsale Koigu
külas asuva elamu juurde kuuluv
maa pindalaga 27,2 ha; Mustamäe linnaosa valitsusele ja
spordiklubile Aeg Arula külas
asuva puhkebaasi teenindusmaad pindalaga 1286 m²; Ü. Zoppile Otepää linnas Kuuse tn 1 asuva ehitise teenindamiseks vajalik
maa pindalaga 983 m².
14. Väljastati kasutusluba J.
Aartile Lille tn 6b asuva ehitise
kasutamiseks minihotellina.
15. Tunnistati soodsamaks OÜ
Kagumerk esitatud pakkumine
Alajaama biotiikide renoveerimiseks projekti «Otepää valla Alajaama küla (endine Võrgurajoon)
biotiikide renoveerimine» raames.
16. Algatati OÜ Andu Turismitalu omandis oleva Marsina kinnistu, asukohaga Pedajamäe küla,
detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistu võimaliku kruntideks jagamise ja servituutide vajaduse väljaselgitamine ja ehitusõiguse alade
määramine.

Otepää vallavolikogus
1. Kehtestati Otepää valla eelarve
koostamise, vastuvõtmise ja täitmise kord, milles sätestatakse
eelarve ülesehituse, koostamise,
vastuvõtmise, muutmise ja täitmise põhimõtted.
2. Määrati kaugküttepiirkonnaks
Otepää linna generaalplaani alusel Tehvandi- Mäe- Pühajärve teeLille- Palupera tee- Võru mnt.Valga põik- Valga mnt tänavatega piirnev ala ning Pühajärve valla üldplaneeringu alusel Otepää
küla keskasula. Otepää linnas on
võrguettevõtjaks AS Otepää
Veevärk ja Otepää küla keskasulas on võrguettevõtjaks AS Bach.
3. Kehtestati avaliku korra eeskiri, mille ülesandeks on tagada
koos vastavate riigi õigusaktidega vallas avalik kord ja kodanike
turvalisus.
4. Katkestati Otepää valla ehitusmääruse II lugemine. Valla ehitusmääruses kehtestatakse planeeringute koostamise, vastuvõtmise ja kehtestamise põhimõtted,
nõuded ehitustegevusele, valla
miljööväärtuslike hoonestusalade
planeerimise ja ehitamise
põhimõtted ja nõuded, vallavolikogu ja vallavalitsuse ülesannete jaotus ja tähtajad planeerimise- ja ehitusvaldkonna korraldamisel. Menetluses oleva

muste külas asuva Punga-Veski
maaüksuse suuruseks 15,84 ha.
5. Toetati majanduslikult raskes
olukorras olevaid abivajajaid
kokku 1950 krooni ulatuses.
6. Tagastati õigusvastaselt võõrandatud maad: Aili Uffertile Kähri
külas Murelu maaüksus 11,39 ha;
Ivar Mõtsale, Hillar Mõtsale ja
Mare-Anne Mõtsale Meegaste
külas Teppani maaüksus 60,77ha.
7. Lõpetati OÜ Explenti (endine
Kooperatiiv EX) senine maakasutus
ca 1,0 ha ulatuses Soontaga külas
asuva elamu varemete juures ning
määrati teenindusmaaks ca 0,1 ha
tingimusega võimaldada selle ostueesõigusega erastamine elamu taastamisel 1. jaanuariks 2005.
8. Kinnitati õigusvastaselt võõrandatud maade maksumused ja
kompensatsioonisummad tagastamata jäänud Vaardi külas Torga A-7, Purtsi külas Josti nr 45,
Aakre külas Siimoni A-41, Aakre

külas Tammiku A-1 , Pühaste
külas Lohu, Puka alevikus Eluasemekrunt nr 32, Meegaste külas
Rebase-Tooma nr 29, Aakre külas
Savi A-36, Kibena külas Mägimõisa nr 7, Sepa A-72 talumaade eest.
9. Väljastati ehitusluba RMK
Aakre Metskonnale Purtsi külas
Pikasilla-Niguri-Tagametsa teel
Niguri oja truubi ehitamiseks; Ene
Ustavile elumaja rekonstrueerimiseks Purtsi külas Andresjärve
talus; Eesti Energia ASile Soontaga külas Greete maaüksusel
kompleksalajaama ja kaabelliini
ehitamiseks.
10. Väljastati kasutusluba Arno
Kanarikule Komsi külas asuva
elamu kasutamiseks, Jaak Lepasaarele sauna kasutusotstarbe
muutmiseks elumajaks.
11. Väljastati projekteerimistingimused Ahto Kadajale Punga
vesiveski rekonstrueermiseks.
12. Määrati hooldajad viiele sügava ja raske puudega invaliidile.

määruse eelnõuga on võimalik
tutvuda vallakantseleis või
Otepää valla kodulehel aadressil
www.otepaa.ee.
5. Volitati vallavalitsust korraldama maakatastriseaduses
kohaliku omavalitsuse pädevusse
antud küsimuste lahendamist
6. Tunnistati Pühajärve külas
Kannistiku 1 asuvasse hoonesse
rajatavad eluruumid sotsiaalkorteriteks. Otsuse kohaselt on renoveerimist vajavat korterelamut
võimalus tulevikus hakata kasutama sotsiaalpindadena sotsiaalkorterit taotlevate kodanike
ja sundüürnike tarbeks.
7. Otsustati taotleda munitsipaalomandisse Pühajärve külas
Kannistiku 1 asuva korterelamu
alune maa. Nimetatud elamu on
Pühajärve
vallavolikogu
30.09.1999 otsusega nr 25 tunnistatud peremehetuks. Käesolevaks
hetkeks on hoone lagunenud.
Otepää vald kavandab eelnimetatud peremehetu hoone baasil
välja ehitada sotsiaalkorterid.
8. Kehtestati Vahtraoru kinnistu
detailplaneering. Planeeritud
maa jääb väljapoole Väikese Munamäe aktiivse puhkeala kasutuse tsooni ja on asukohalt suhteliselt isoleeritud. Planeeringuga
jagatakse Vahtraoru kinnistu kaheks. Ühele krundile jääb olemasolev hoonestus ja planeeritav
tiik. Teisele krundile määratakse
lubatud ehitusalune ala maksimaalselt ühe elamu ja kahe abihoone ehitamiseks ning krundi
madalamale osale jäetakse tiigi
rajamise võimalus
9. Asutati sihtasutus Otepää
Spordirajatised. Sihtasutuse eesmärgiks on Otepää vallas aktiivseks sportimiseks ja puhkamiseks
ning sportlikuks õppetööks
tingimuste loomine ja teenuste
pakkumine; Otepää spordihoone
ja teiste spordirajatiste haldamine ja arendamine ning spordi-,
meelelahutus- ja heategevusiürituste korraldamine. Moodustati
sihtasutuse nõukogu koosseisus
Riho Karu, Alar Arukuusk, Aivo
Meema, Kaido Kukk, Voldemar
Tasa. Sihtasutuse juhataja leidmiseks on välja kuulutatud konkurss. Kuni juhataja valimiseni
täidab ajutiselt juhataja kohustusi vallasekretär Ants Manglus.
10. Vabastati Neeme Nurmoja ja
Rein Pullerits revisjonikomisjoni
liikme staatusest.
11. Avaldati umbusaldust revisjonikomisjoni esimehele Rein
Vikardile. Umbusalduse avaldamise põhjustas asjaolu, et revisjonikomisjoni esimees ei ole
lähtunud revisjoniakti koostamisel seadustes esitatud nõuetest, koostatud akt on oletuslik, ei
tugine faktidele, ei ole tõendatud

dokumentaalsete tõenditega, esimees ei ole järginud revideerimise
head tava ning ei ole esitanud volikogule seadustes nõutud õigusakti eelnõud. Samuti on esimees levitanud otepäälastele valeinformatsiooni ning laimavaid lendlehti
ning toime pannud omavolilise liitumise ühisveevärgiga.
12. Võeti vastu Otepää valla
2003.a. II lisaeelarve ja muudeti
Otepää valla 2003.a. eelarvet.
Vastuvõetud lisaeelarvega on võimalik tutvuda vallakantseleis või
Otepää valla kodulehel aadressil
www.otepaa.ee.
13. Otsustati anda ASile Otepää
Veevärk otsustuskorras üle
ratastraktor MTZ 82, lumesahk,
lumepuhur, lumeketid, soola-liivapuistur. AS Otepää Veevärk
hakkab traktoriga osutama
lumetõrjeteenust talveperioodil.
14. Toimus esimene lugemine
üürimäärade kehtestamises Lipuväljak 13 asuva hoone üüripindadele. Ettepaneku kohaselt on
hoone keldrikorruse 1 m² üürimääraks kuus 16 krooni ja mujal
hoones 1 m² üürimääraks kuus 40
krooni.
15. Kehtestati Jusa-Kaarna
kinnistu detailplaneering. Planeeritud maa-ala asub Otepää
külas Jusa-Kaarna kinnistul
Kaarna järve ja Kanepi-Võru mnt
vahelisel 2,3 ha maa-alal. Planeeringu eesmärk on puhkekompleksi rajamine, maa sihtotstarbe
muutmine, ehitusõiguse määratlemine ning servituutide ja kitsenduste vajaduste väljaselgitamine.

Otepää valla
detailplaneeringud
Lõpule on jõudnud Vahtraoru ja
Jusa-Kaarna kinnistu detailplaneeringute koostamine. Detailplaneeringute avalik väljapanek
möödus pretensioonideta ning
Otepää vallavolikogu kehtestas
Vahtraoru kinnistu detailplaneeringu 23.10.2003 ja JusaKaarna kinnistu detailplaneeringu 20.11.2003 istungil.
Algatatud on vallavalitsuse
14.11.2003 korraldusega detailplaneering Marsina kinnistule,
asukohaga Otepää vald Pedajamäe küla, pindala 20,20 ha.
Kinnistu omanik ja planeeringu
tellija on Andu Turismitalu OÜ.
Planeeringu eesmärk on läbi planeerimisprotsessi välja selgitada võimalik kruntideks jagamine ja ehitusõiguse alade
määramine 3-4 talukompleksi
väljaarendamiseks.
AIRE PRIKS,
valla maanauõunik
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Otepää REISIBÜRÖÖ
Lipuväljak 11 Otepää
E–R
9 - 16 (lõuna 12 -13)
Tel 765 4060

• Laeva- ja lennupiletid
• Kuulutused ajalehtedes
• Reisikindlustus
• Rahvusvaheline liikluskindlustus
• Kohustuslik liikluskindlustus
• Kaskokindlustus
• Varakindlustus
Võimalus valida omale SOODSAIM Salva,
Inges, Nordea ja IF kindlustuse vahel.
ENNE KINDLUSTUSPOLIISI PIKENDAMIST KÜSIGE MEILT HINNAPAKKUMIST!

MÜÜA MAJA OTEPÄÄL
Koolitare tn 1; krunt 884 m2;
227,1 m2 , 9 tuba, remonti vajav;
480 000 kr
Tel 0744 1144; 0520 5493
www.uusmaa.ee

Üürime 1-4 toal
krt, toa eramajas.
Tel 0515 8137

Müüa uued korterid Otepääl,
Munamäe 16

OÜ Swimo Auto
PUKSIIRABI

2-, 3- ja 4-toalised korterid

KÄIVITUSABI
Tel 24h 0525 5545

www.hot.ee/otepaamaja
Otepää Maja
Lipuväljak 11
Tel 0505 5545

AS
PLASTO
TARTU
PLASTIKAKNAD
PLASTIKUKSED
Müük ja paigaldus

MÜÜA elamukrundid
Otepää aedlinnas Sulaojal

Tartu Riia 24 tel 0742 7470
0514 5266
tartu@plasto.ee/www.plasto.ee

Tel 0744 1144; 0524 5907
www.uusmaa.ee
9. detsembril saab Mellex Auto 10 aastaseks.
Sellega seoses toimub 8.-13. detsembrini
SUUR SÜNNIPÄEVANÄDALA

SOODUSMÜÜK !
Tere tulemast!
Lipuväljak 28a Otepää, tel 765 5168

Miks kasutada maakleri teenuseid?

Avaldame sügavat kaastunnet Kaarel Meesakule

JANEK MOROS

ÕE

Sinu maakler Otepääl
Arco Vara
Tel: 0529 4294
Kes on tegelikult kinnisvaramaakler ja mis puhul tema poole peaks pöörduma?
Maakler on eelkõige nõustaja ning isiklik abimees kõiges kinnisvaraga seonduvas. Kogemustele tuginedes jagab maakler erinevaid nõuandeid nii korteri õiglase hinna, müügivõimaluste
kui ka üldiselt turul toimuva kohta. Professionaalne maakler on usaldusväärne, sõbralik ning
valmis Sind kõiges kinnisvaraga seonduvas aitama. Tihedas konkurentsis peab hea maakler
seisma vaid kliendi rahulolu eest ning garanteerima, et kõik tehinguga seonduv on seaduslik
ning vastab nõuetele. Maakler aitab juriidiliste küsimuste lahendamisel, dokumentatsiooni
ettevalmistamisel, notari külastusel, ta jagab ka nõuandeid vajaliku remondi, hinnataseme
või sobiliku sisustuse osas. Maakleri tasu on tegelikult marginaalne – sõltuvalt tehingust
3-5% tehingu väärtusest.
Samuti teeb maakler ostetava või müüdava objekti kohta põhjaliku eeltöö ning garanteerib,
et osapooled mõlemaid pooli rahuldava tehinguni jõuaksid.

Soovitused pettuse vältimiseks:
G Sa ei pea olema ekspert kinnisvaratehingutes – usaldusväärne
kinnisvaramaakler aitab sind kõigi tehingute sõlmimisel ning viib riskid
miinimumini
G Üldisest hinnatasemest märgatavalt odavamad kinnisvaraobjektid on reeglina
probleemsed ning vajavad eriti hoolikat lähenemist
G Ettemaksuraha maksa ainult kinnisvarafirma või notari deposiitarvetele
G Veendu, et näidatav ja müüdav kinnisvara on üks ja seesama
G Üürnikuna nõua üürileandjalt näha volitusi üürilepingu sõlmimiseks
G Üürileandjana veendu üürniku maksevõimes ning deponeeri tagatisraha
Hetkel on maakleriteenus kasutatusel peamiselt suuremates linnades, sest seal ollakse enam
teadlikud võimalikest ohtudest ning võimalikest halbadest tagajärgedest. Ometi on ka Otepääl
järk-järgult kinnisvaratehingute arv kasvamas ning kuna tegemist on suurte summadega, siis
tasuks kõigil tähelepanelik olla. Maakleriga on võimalik alati ka niisama konsulteerida ja nõu
küsida, kuid vajadusel aitab maakler kogu juriidilise poole korraldamisel ning leiab ka uue
ning sobivama elamispinna olgu siis Otepääl või kus iganes mujal Eestimaal. Anname enda
poolt parima, et meie kliendid nii Eestis, Lätis kui ka Leedus alati rahule jääksid ning leiame
parima lahenduse just kliendi soovile vastavalt.
Julgege küsida ja aitame alati! Vaata ka www.arcovara.ee/otepaa

surma puhul.
Tiiu perega

AINO JÄÄR
25. V 1917 - 24. IX 2003

LUDMILLA
KALLASSALU
1. VII 1925 - 10. XI 2003

HILDA KASE

Mälestust Sa hella väärid,
väärid austust, sõnu häid.
Mälestuste kauneid jälgi
meile hinge Sinust jäi ...

Lahkus meie armas ema

ELSA TAGEL
2. V 1935 - 21. X 2003
Mäletsavad tütar ja poeg

16. IX 1916 - 27. X 2003

AINO OONA
03.02.1924-22.10.2003

EHA-HELVE MÕTTUS
7. III 1935 - 4. XI 2003

HELMINE LUMI
23. III 1918 - 10. XI 2003

KALJU JULLIS
26. I 1934 - 15. XI 2003

Olgu koit Sul küünlatuleks,
õhtulambiks ehajoon.
Olgu vaikne tuulekohin
unelauluks Sinule.

MARGARITA
MATTHEAS
sünd 1. V 1919
Mälestame vaikses leinas.
Avaldame siirast kaastunnet poeg Erikule, pojalastele Avele, Eevale,
Kaiele ja Marekile.
Kopli 1a majanaabrid

Mälestame endist
kauaaegset töötajat

MARGARITA
MATTHEAST
1. V 1919 - 13. XI 2003
Tehvandi Olümpiakeskus

Avaldame kaastunnet Pilvile
isa

VELLO KULLA
surma puhul.
Endised klassikaaslased Otepää
gümnaasiumist
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TÖÖ

NB! Lumepuhurid
TPÜ õppekeskus
Vana-Otepääl
vajab

HÄID JÕULE ja RÕÕMSAT AASTAVAHETUST!

Valga põik 3
Otepää
Tel 766 1890

kokka

ja hooajaks kööki
abitöölist ja koristajat

Hõi talumiis! Viska no vana saeromu nukka ää,
mootorsaevabrikun om Sinu jaos tuliuue‘
ja verivastsõ‘ kettsae valmis tettu!

Info telefonidel:
0506 7161
767 9223

uus
p o o l p r o f i
mootorsaag aasta lõpuni 1000 kr
odavambalt!

TÖÖ
Tartu Linna Spordibaasid pakub
tööd kohusetundlikule

komandandile

Otepää lähedal asuvas
spordibaasis.
Kasuks tuleb pedagoogilise töö
kogemus või kehtiv
laagrijuhi litsents.
Info telefonidel:
0501 5825
746 1062

TÖÖ
Vajatakse

propaaniballoonide
vedajat-paigaldajat

136
päkapikuhinnaga 3990 kr
Hõi mõtsamiis! Inne mõtsa minekit astu Mehka poodist läbi,
et tüüriist kõrran oles. Mootorsae ja võsalõikuri; keti, plaadi,
varuosa ja kõik muu mõtsatüüs vajalik poodin oleman.
Ja egä Euroliitu saa vatikuvvega minnä, kõrralik tüürõivas
võta Mehkast ilmtingimädä manu. Igäle bensiinimootoriga
Husqvarna massina ostjale lämmi pluuse vai muid vidinit üten.

Kõikidel toodetel alates 5000 kroonist järelmaksuvõimalus

Oma transport.
AS Techne Töökoda

ReeDe Villa ILUSALONG

Info tel: 0508 9416

Pühajärve tee 3

AVATUD: T – R 9 -20 • E ja L 9 -14

TÖÖ
OÜ Otepää
Maamõõdubüroo
võtab tööle

maamõõtja.

Vajalik erialane haridus,
arvuti kasutamise oskus
(CAD programmid)
Info tel: 0517 8493

OÜ Ökoteh
müüb pidevalt:
ehituslikku saematerjali
haava ja männi voodrilaudu
ostab: maad ja kasvavat metsa
Tel 0505 6829 Olev
www.okoteh.ee

OSTAME

 igasugust metsamaterjali
 kasvavat metsa
 metsakinnistuid
 teeme metsa
ülestöötamise teenust

•
•
•
•
•

juuksurid Annika Sarik ja Riina Laks
pediküür-maniküür ja SPA-maniküür Ingrit Alter
aroom- ja klassikaline massaaþ Kai Kattai
kosmeetik Marika Puidak
käte parafiinravi ja kreemipood
Info ja aegade tellimine tel 766 3606

kutsub ujuma ja bowlingut mängima!
Kallid sõbrad Otepääl ja mujalgi!
Tuletame meelde, et jõulud on saabumas.
Karupesa restoran pakub jõulumenüüsid
nii oma restoranis kui ka tellija ruumides.
Iga sündmus on ainulaadne ning seepärast
kuulaksime kõigepealt ära Teie soovid.
Helistage meile ja me räägime kõigest lähemalt!

Tel 766 1500
Scandic Hotel Karupesa,
Tehvandi 1a, Otepää,
e-mail: karupesa@scandic-hotels.ee

kaevurõngaid otse
tootjalt, h=80 cm,
d=81 cm.
Tüki hind 275 krooni +
transport.
Info tel 0525 7121

Müüa
ehituslikku prussi,
haava ja lepa
voodrilauda ning
järgatud küttepindu.
Teeme saekaatri
teenuslõikust.
Tel 0529 5948

Ujula
täispilet
E-P

7-10

25.-

õpilane
pensionär
25.-

perepilet

E-P

10-17

35.-

25.-

90.-

E-N 17-23

50.-

45.-

140.-

R-P

17-23

60.-

45.-

140.-

Kuukaart
(kehtib igal ajal)

400.-

—

—

Sooduskuukaart
(E-N, R kuni 16ni)

300.-

200.-

5 korra kaart
(kehtib igal ajal)

250.-

—

5 korra sooduskaart
(E-N, R kuni 16ni)

150.-

100.-

70.-

VESIAEROOBIKA teisipäeviti ja neljapäeviti algusega kell 11 ja 18

Huvi korral helista:
0502 7930

Müüa

Hinnad alates 1. detsembrist

Bowling
Müüa või üürile anda 3-toaline korter Keskuse 2, Otepää. Info tel
0 5662 8718.
Müüa täisklaasist sauna- ja siseuksed, alates 1400,-.
Tel 0 5344 3234; 0655 5252.
Müüa elektrikreissaag ja omavalmistatud traktor. Info telefonil
765 5262 või 0 5805 3712.
Müüa teler Samsung 54Ø ja puidust
telerialus. Info tel 0 5558 1226.
Müüa vähekasutatud kontorimööblit. Info tel 0524 1005.
Avatav pesula vajab autopesijat.
Tel 0 5660 1983.
Võtame tööle müüja. Kauplus Jaani Äri. Tel 0516 0838.

Ostan maatulundusmaad (põldu,
metsa, raba), võib vajada erastamist, kiire vormistamine. E-mail:
viatrader@hot.ee Tel. 0 5569 6038.

E-N
E-N
R, L
R, L
P

15-17
17-24
12-17
17-24
12-24

Detsembris käivitub jõusaal!

Müüa haned. Tel 0519 74916,
766 9016.

Kauplus KAKS

100.120.150.250.150.-

Tel 766 5592, www.pyhajarve.com

Lipuväljak 5

SOODUSPAKKUMISED DETSEMBRIS:
Wõro Kommerts:
•Tõmmu poolsuitsuvorst
39.90
• Krakovi vorst
49.90
• Lastevorst
29.90
• Hommikuviiner
29.90
• Suitsuverivorst
23.90
• Karoliina õli 1l
13.90
• Perenaise
võileivamargariin 400gr
7.90
• Maria majonees 1kg
15.90
• Hektor marineeritud kurk 1l
10.90
• Laura premium kohv 500 gr
19.90

Mülleri kelder
1. detsembrist avatud
P–N

12 - 18

R–L

12 - 23

Komplekslõuna 35 krooni!

