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Rahvalemmik Jaanus Raidal sai vallavanemaks
oma ala professionaal, ta peab
Vaatamata eelmises lehes
teenindama valla elanikke,
esitatud väitele, et volikoaga mitte tegelema poliitiliste
gu liikmed ei usalda Jaamängudega. Mõningad muudanus Raidalit valda juhtitused tulevad ka vallavalitsuse
ma, andsid uue volikogu
struktuuris. Näiteks praegu
10 Rahvaliidu fraktsiooni
puudub meil abivallavanem,
liiget 11. novembril oma
kes kureeriks haridust, kulpoolthääle Raidali vallatuuri ja turismi. Kahjuks on
vanemaks saamisele.
senine vallavanem rikkunud
OT on aga jätkuvalt veenduhead tava ja peale valimisi
musel, et selle otsuse taga pole
vormistanud vallavalitsusse
mitte üleöö tekkinud usaldus,
inimesi tööle (raamatupidavaid pigem patiseis, millest
ja ning heakorraspetsialist).
muul moel üle ei suudetud saaSee poliitiliselt ebakorrektne
da. Mõned koalitsiooni liikmed
käik võib tuua valla rahakotile
on maininud, et tegelikult ei
põhjendamatuid kulutusi. (Valsoovi nad Raidalit vallavanelavalitsuse selgitus: mõlemale
mana näha ja ennustavad talle
ametikohale viidi läbi avalik
lühikest ametiaega.
konkurss, valiku tegi konkurNapi vähemusega opositsiooni jäänud Reformierakonna ja
Jaanus Raidali (vasakul) vallavanemaks saamisel oli suurim teene endisel sikomisjon).
OT: Sinu viimane töö omaRes Publica 9 liikmest moodusPühajärve vallavolikogu esimehel, Rahvaliidu fraktsiooni juhil Jüri Korgil.
valitsusjuhina jääb üle 10
tatud fraktsioon Laiapõhjaline
aasta tagusesse aega. MillisKoostöö ei pidanud soliidseks
OT palus vallavanem Jaanus
OT: Kes kuuluvad uude valtele kogemustele saad vallavasel moel vallavanemat valida, Raidalilt (JR) kommentaare
lavalitsusse?
vaid soovis vastavalt valimiste eel tema tegevuse kohta uues
JR: Sooviksin uue vallavalitsu- nema ametis tugineda?
antud lubadusele korraldada val- ametis. Jutuajamine leidis
JR: Olen kogu aeg kuulunud
se moodustada viieliikmelisena,
lavanema leidmiseks konkursi.
toimetuses aset päev enne
kuhu kindlasti kuuluvad peale Otepää vallavolikokku ja saanud
Opositsiooni arvates rikuti ka lehe trükkiminekut.
vallavanema kaks abivallavane- kohaliku elu arengut jälgida ning
vallavanema valimise korda. UsOT: Kes on Sinu mõttekaas- mat ja teised tippametnikud. Aga analüüsida. Minu vundament
kumatu demokraatia eiramisena
ma ei taha enne volikogu istungit peaks olema küllaltki tugev: õpei antud vallavanemakandidaadi- lased-toetajad-nõustajad valla nimesid nimetada.
pisin organisatsiooni juhtimist,
le volikogu ees enesetutvustuseks elu kujundamisel?
OT: Sinu fraktsioonikaaslased lõpetasin kõrgkooli haldus- ja
JR: Tänan oma valijaid, kes ongi
võimalust ega lubatud volikogu
sotsiaalteaduste kateedris.
liikmetel talle esitada ainsatki minu toetajad. Ilma teie suure on mõista andnud, et Raidali
Minu tugevuseks saab olema
küsimust. Kas see on uus demo- toetuseta poleks võimalik Ote- ülesanne on vaid vallavalitsu- tugev meeskond ja fraktsioonipääl uuendusi ette võtta. Tänan ses «plats puhtaks lüüa». Ka ise kaaslaste toetus. Kutsume Otepää
kraatia Otepää moodi?
Opositsioon on esitanud mitu ka kõiki Rahvaliidu fraktsiooni oled väitnud, et vallavanema elu arendamisele kaasa aitama
kaebust ka volikogu juhi valimise teiste liikmete valijaid ning lu- amet on ajutine vaheetapp Rii- ka seni volikogu teele takistusi
ja reglemendi rikkumiste kohta, ban anda endast parima Otepää gikogu valimisteni?
veeretanud fraktsiooni LaiapõhjaJR: Olen veendunud, et olen line Koostöö. Sellele Reformieramis seni rahuldamata jäänud. OT valla elu paremaks muutmisel.
on seisukohal, et sellised kaebami- Iga vallaelanik peab tundma end vallavanema ametis kõik neli konna ja Res Publica saadikutest
sed ei vii kuhugi. Mõistlik oleks väärika kodanikuna. Teeme koos aastat kuni järgmise volikogu moodustunud kooslusele pakume
hetkeolukorraga leppida ja lasta nii, et ettevõtjatel oleks arengut valimisteni. Riigikokku kandidee- kohti ka volikogu komisjonides.
asjadel areneda oma loomulikku ja raha ning töövõtjatel tööd ja rimist ma praegu ei kommenteeri
Otepää elanikud on seda väärt,
väärikas palk. Nõuandjateks valla – teinekord puhutakse suits üles et kõik vallavolinikud ning vallarada.
Viimased 12 aastat Otepää linna juhtimisel on kõik meie fraktsioo- ka ilma tuleta.
ametnikud annaksid endast paPlatsi puhtaks löömist pole mul- rima oma valla elu edendamisel.
ja valda juhtinud Aivar Nigol on ni liikmed. Mina ei kuulu ühtegi
saanud mitmeid tööpakkumisi erakonda, aga vallavanemana le küll fraktsioonikaaslaste poolt Soovin kõigile otepäälastele edu ja
ning asub peagi uude ametisse, juhindun volikogu enamuse sei- ülesandeks tehtud. Ei tea, kust vallajuhtidele kainet mõistust.
selline jutt on võetud. Aga loomukuna võimule saanud Rahvaliidu sukohtadest.
likult mõningad ümberkorraldukoalitsioon ei vajanud tema kogesed tulevad. Ametnik peab olema
musi valla juhtimises.

Lugejaid huvitab, miks nende valitud Jaanus Raidal ei
saa juba vallavanema toolile
istuda.
OT selgitab: Rahvas saab
valida volikogu. Volikogu valib vallavanema. Seadusest
tulenevalt ei alga aga uue
vallavanema volitused volikogu liikmete käetõstmise järel.
Peale vallavanemaks valimist
saab vallavanem alles volituse
alustada läbirääkimisi valitsuse moodustamiseks.
Alles siis, kui uus vallavanem on esitanud vallavalitsuse
koosseisu ning volikogu on
selle ka kinnitanud, tekivad
vallavanemal volitused valla igapäevaelu juhtimiseks.
Seega sai vastne vallavanem
ametisse asuda kõige varemalt
täna hommikul (juhul kui eileõhtune volikogu tema esitatud
valitsuse koosseisu kinnitas).
Eelnevast peaks küsijaile
selguma, et seni meedias esitatud väited, justkui ei lastaks
Raidalit vallavanema toolile,
on eksitavad.

Volikogu esimees Ants Manglus on
veendunud, et opositsioonipoliitikute kaebustel pole alust.

Hellenurmes avati Lõuna-Eesti hooldekeskus
P

alupera vallas tähistati 17. novembril mitte just liiga tihti ette
tulevat sündmust: avati uusehitus
– Lõuna-Eesti hooldekeskus Hellenurmes.
Meie vallas võib hooldekodu tegevuse alguseks pidada täpselt 12 aastat
varasemat päeva – 17. novembrit 1993,
mil vana mõisamaja võttis enda hoole
alla esimesed viis eakat.
Mittetulundusühingule Hellenurme
Mõis, mis alustas tegevust augustis
1999, usaldas kohalik omavalitsus
täitmiseks oma ülesanded alusharidusteenuse osutamise ja hoolekandelise teeninduse valdkonnas. Palupera
vald ostab vanurite hoolekande teenust
täna vaid kuuele eakale ja lasteaiateenust ühele liitrühmale. Eelkooliealiste
laste arvu kasvu ja lastevanemate huvi
tõttu avatakse 2006. aasta veebruarismärtsis ka teine liitrühm.
Kuue aasta jooksul on Palupera
vallale lisandunud veel mitmeid omavalitsusi, kes oma valla eakaid just

Hellenurmes on soovinud hooldada.
Mõistagi katab iga vald oma kulud.
Tänaseks on mittetulundusühing
saavutanud iseseisvuse määral, mis
võimaldas alustada uue hooldekeskuse ehitustegevusega juulikuus. Raha
saadi põhjendatud äriplaaniga Hansapangast laenu võttes. Loomulikult
on uusehitusele kulunud 9,5 miljonit
krooni suur vastutus ja see tuleb tagasi teenida vaid omatulu kaudu. Kui
praegu elab hooldekodu kahes majas
110 vanurit, siis peagi lisandub neile
uude elukorpusesse veel 45 hoolealust.
Hooldekeskuse kohamaksumus peab
tagama vanurile mitte ainult igapäevase kvaliteetse teeninduse ja
elutingimused, vaid ka keskuse laenukoormuse tagasimaksmise, töötasud
ja püsikulud.
Turumajanduslikus ühiskonnas
tuleb ka kolmandal sektoril lähtuda
turumajanduse reeglitest. Et areneda,
peab kasvama omatulu osakaal, mis on
üheks sissetulekuallikaks ka kolman-

da sektori organisatsioonidele.
Palupera vallavalitsusel on heameel
tõdeda, et on loodud hulgaliselt uusi
töökohti, arendatud infrastruktuuri,
renoveeritud, ehitatud. Loomulikult
on õnnestumiste jõuks inimesed, nende koostöö. Samas on pidevalt vaja
lahendada igapäevaprobleeme ja eks
arenguruumi veel jagub.
Mittetulundusühingu töökollektiivil
paistab entusiasmi jätkuvat – juba on
paberil ja mõtteis uued kavad, finantsskeemid ja teise elukorpuse ehitustegevustki alustatud. Seekord saadi
toetusena esimesed 3 miljonit krooni
juba riigieelarvest. Eks väetada tuleb
ikka seda taime, mis kasvab.
Mitte kõik kolmanda sektori organisatsioonid pole ühte nägu ja ei peagi
seda olema. Igaüks neist on tekkinud
omadel eesmärkidel, vajadustel, huvidel.
TERJE KORSS,
Palupera vallavanem,
valla esindaja MTÜs Hellenurme Mõis

Hooldekeskuse juhataja Vambola Sipelgas (vasakul) ja
maavanem Georg Trašanov enne vastvalminud hooldekoduhoone lindi läbilõikamist.
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Ametist lahkuv vallavanem Aivar Nigol võtab
kokku valla arenguprojektid
Valla juhtimist üleandval
vallavalitsuse juhil on paslik
teha kokkuvõtlik ülevaade
viimastel aastatel elluviidud
ning teostusjärgus ja ettevalmistusstaadiumis olevatest projektidest, et uuel
vallavalitsusel oleks mugav
teatepulk üle võtta ja valla
arengu eesmärgil alustatud
tegevused lõpule viia.

120 – 292,4 tuhat krooni (kiriku
fassaadi ja vabadussamba valgustamine, kirikuaia renoveerimine,
Lipu toa uuendamine, J. Hurda
toa avamine).

Aastatel 2002-2005 tehtud
investeeringud ja elluviidud
projektid

(siinkohal pole võimalik kõiki projekte
üles lugeda, koondina on välja toodud
vaid olulisemad)

• Otepää spordihoone ehitamine – 24 miljonit krooni.
• Pühajärve põhikooli õppekorpuse renoveerimine – 6 miljonit krooni.
• Gümnaasiumi õpilaskodu
rajamine – 2,3 miljonit krooni.
• Vana koolihoone rekonstrueerimine – 2,4 miljonit krooni
(lõpetati hoone rekonstrueerimine, hoones on saanud ruumid
muusikakool, toimetuleku- ja abiõppeklassid, kooli muuseum).
• Kultuurikeskuse toolide
soetamine ja fuajee remont – 210
tuhat krooni.
• Kino helitehnika ja ekraani
soetamine – 250 tuhat krooni.
• Noortekeskuse arendamine – 148,7 tuh krooni (ruumide
renoveerimine, bänditehnika
hankimine).
• Sihva seltsimaja renoveerimine – 0,5 miljonit krooni.
• Laste mänguväljakute rajamine asulates – 204 tuhat krooni.
• Juubeliüritus Eesti Lipp

Koostöös ASiga Otepää Veevärk
realiseeritud projektid

• Linna veemajanduse infrastruktuuri arendamine – 6
miljonit krooni (Phare programmi
abiga ehitati Pika ja Munamäe
tänavate torustikud).
• Alajaama asumi biotiikide renoveerimine – 349,7 tuh
krooni.
• Sihva küla torustike renoveerimine – 114 tuh krooni.
• Aedlinna vee- ja kanalisatsioonitorustike ehitus – 1,1 milj
krooni (Uus, Saare, Tennisevälja
tn, Pühajärve tee).
• Tehvandi tn reoveetorustike avariirekonstrueerimine – 578
tuh krooni.
• Valga mnt torustikud – 278
tuh krooni.

alusdokumendid soojamajanduse
arendamiseks Otepää vallas kaugküttevõrgustiku ja katlamajade
tulevasteks investeeringuteks).
• Linna reoveepuhasti rekonstrueerimine – 16 miljonit
krooni (AS Otepää Veevärk).
• Pühajärve rannapargi
arendamine aktiivse puhkuse
keskuseks III etapp – 4,3 miljonit
krooni (renoveeritakse rannahoone, laululava, rannapark, juurdepääsuteed, pallimängude väljak
ja trepid; uuendatakse viidasüs-

Käimasolevad projektid
Pühajärve koolimajas likvideeriti
ehitusvead, ehitati uus katus ja soojustati esialgselt laeküttega ehitatud
võimla, paigaldati uued aknad ja
välisuksed, rajati automaatkatlamaja. Klassiruumide valgustus vahetati
välja, ehitati ventilatsioon arvutiklassi
ja puidutöökotta. Kooli aula sai
uue põrandakatte ja saalitäie uusi
toole. Sama projekti raames sai
uued uksed-aknad raamatukogulasteaiahooone.

• Erivajadusega inimese elamistingimuse parandamine – 56,8
tuh krooni (kohaldati eluruumid
liikumispuudega inimesele).
• Jäätmereostuse likvideerimine Vana-Otepää ja Mäha külas
– 105,8 tuh krooni.

• Otepää keskväljaku arendamine – 7,6 miljonit krooni
(valmivad modernne külastuskeskus ja turupaviljon, rajatakse
promenaad ning rekonstrueeritakse keskväljak; külastuskeskuse
(bussijaama) hoone ehituse lõpetab AS Facio detsembri lõpuks;
paigaldatud on asfaldi aluskiht
ja soodsatel ilmastikutingimustel
kaetakse kivisillutisega platsi
keskosa – nende töödega tegeleb
OÜ Valga Teed; teine asfaldikiht,
konteinerhaljastus ja istepingid
paigaldatakse kevadel).
• Otepää keskkatlamaja küttelao ehitus – 2 miljonit krooni
(AS Otepää Veevärk).
• Ettevalmistustööd katlamajade ja kaugküttevõrgustiku arendamiseks – 481,9 tuh
krooni (koostatakse vajalikud

teemi, teostatakse rannapargi
dendroloogiline uuendamine; paigaldatakse ujuvsillad ja liurenn
ning lasteatraktsioonid).
• Kannistiku asumissse munitsipaalelamu rajamine – 3,7
miljonit krooni.
• Otepää ajaloo teemapark
– 1 miljon krooni (teemapargi
investeeringuteks ettevalmistamisel valmivad turundusvideo
ja -trükis, muinsuskaitseuuring,
detailplaneering, arengu- ja turunduskava).
• Valgamaa turundustegevused prioriteetsetel välisturgudel
– 1,1 miljonit krooni (valmivad
Otepää ja Valgamaa trükised,
kaardid, meened ja turismiportaal, korraldatakse testreis Saksamaa reisikorraldajatele ning
osaletakse turismimessidel Soomes ja Lätis).

Olulisemad ettevalmistusjärgus projektid

Linna keskväljaku rajamisel on
tegemist mitme projekti kokkusobitamisega ja erinevatest allikatest raha
saamisega. Kuna kõik osapooled pole
jõudnud oma plaane teostada ning
viimase aastaga on toimunud Eesti
ehitusturul ka hüppeline hinnatõus
ja ehitajate põud, viibivad nii turupaviljoni ehitamine kui selle juurest
keskväljakule rajatava promenaadi
rajamine.

• Otepää ajaloo teemapargi
infrastruktuuri väljaarendamine.
• Otepää turismipiirkonna
puhkemajanduse teemaplaneering.
• Otepää jäätmekeskuse
rajamine.
• Otepää tervisekeskuse
rekonstrueerimine (sotsiaal- ja
erivajadustega inimeste tegeluskeskuse loomine).
• Otepää linnaraamatukogu
laiendamine.
• Otepää haldushoone energiasääst.

Ajaloo teemapargi projekt jõuab lõpusirgele
Ülejäänud arendusprojektidega
võrreldes vajab ehk enam selgitamist Linnamäe orgu kavandatava
ajaloo teemapargi projekt.
Asjast huvitatuil on võimalus
osaleda projekti lõpuseminaril
8. detsembril algusega kell
11 Karupesa hotellis. Seal
tutvustatakse projekti tulemusi:
valminud detailplaneeringut,
turunduskava ning teemaparki
tutvustavat vaatefilmi.
Linnamäe ja selle oru atraktiivseks turismimagnetiks kujundamisest on räägitud aastaid.
Esimese sammuna teemapargi
idee arendamisel võib mainida
vanast stardimajast snowtubingu
keskuse rajamist. Esialgne kava
oli koostöös Lumelliuglemise Liiduga arendada Linnamäe orgu
teemapark noorte aktiivseks tegevuseks.
Tutvudes teiste riikide kogemustega ning pidades nõu ajaloohuvilise, rahvusvaheliselt tuntud
Otepää sepa Mart Salumaaga
tekkiski mõte laiendada esialgset
plaani ning arendada välja ajaloo
teemapark. Mõtted said koonda-

oleme saanud väga selge pildi,
mis kujul ning millises mahus on
võimalik teemaparki tulevikus
arendama asuda. Määratletud
on piirangud (nii muinsuskaitse- kui keskkonnaalased), välja selgitatud ehitusalad ning
antud ülevaade tekkivast hoonestusest, teedevõrgust, rajatistest, kommunikatsioonidest,
atraktsioonidest, haljastusest.
Projekti meeskonda kaasati
erinevate valdkondade parimad
asjatundjad-eksperdid (ajaloolased, muinsuskaitsjad, planeeringueksperdid, arhitekt,
turismiasjatundjad), mis peaks
tagama koostatud planeeringu
pädevuse.
Ka valminud turunduskava,
Valminud teemapargi maketilt saab juba ettekujutuse, milliseks põnevaks tutvustav trükis ning vaatefilm
peaksid aitama ajaloo teemaparkohaks Otepää Linnamägi kujuneda võiks.
gi ideed propageerida, mis loob
tud projektitaotluseks ja 2001. investeeringuteks ettevalmistava eeldused investeeringuprojektide
aastal esitasime Otepää ajaloo projektiga, mitte veel ehituseks käivitamiseks.
Oleme esitanud EAS-ile eeltaotteemapargi projekti Phare CBC saadava rahaga.
programmile. Esimesel katsel ei
Olulisemateks tegevusteks olid luse investeeringuraha saamiseks.
õnnestunud raha saada, kuid jär- tänaseks valminud teemapargi Eeltaotlus on saanud positiivse
jekindlus viis sihile ja uuel katsel maa-ala detailplaneeringu koos- hinnangu, mis võimaldas asuda
sai projekt positiivse hinnangu.
tamine ning keskkonnamõjude põhitaotlust vormistama.
Raha on kavas taotleda alljärgOluline on teada, et tegemist on hindamine. Planeeringu kaudu

nevatele tegevustele: peahoonemuuseumi ehitus, muuseumiruumide sisustamine ning ekspositsiooni valmistamine, kivilinnuse
müüride avariikonserveerimine,
ühendustee ja kommunikatsioonide rajamine ning infosüsteemi
arendamine.
Teemapargi valmimisega tekib
võimalus tutvuda muinaseestlaste elu-oluga ning arheoloogiliste
leidudega. Loodetavasti kujuneb
see ka rahvusvaheliste loomelaagrite läbiviimispaigaks atraktiivses
ajalookeskkonnas
Kohalikud käsitöömeistrid leiavad uue võimaluse oma toodete
tutvustamiseks-turustamiseks.
Teemapargi territooriumil tekib
võimalus kultuuriürituste läbiviimiseks, töötubade ja koolituste
korraldamiseks.
Projektitaotluses on planeeritud
ehitustegevusega alustada 2006.
aasta aprillis ja plaanitu peaks
valmima 2007. aasta oktoobriks.
Projekti eelarve on 11,4 milj krooni, millest EASi osa võiks olla 9
miljonit.
AIVAR NIGOL,

teemapargi projekti juhtrühma esimees

LAHKUV VALLAVALITSUS TÄNAB OMA KOLLEEGE JA PARTNEREID TEHTUD TÖÖ JA NÄHTUD VAEVA EEST NING SOOVIB UUELE VALLAVALITSUSELE JÕUDU KÕIKIDE ALUSTATUD PROJEKTIDE EDUKAKS LÕPULEVIIMISEKS.
Aadress:
Telefon:
e-mail:
Ajaleht internetis
Tegevtoimetus:

Lipuväljak 13, 67405 Otepää
766 4818
teataja@otepaa.ee
www.otepaa.ee/ot/
Ain Kruusmaa, Ave Kruusmaa, Kirsti Lambot

Trükk:

Järgmine Otepää
Teataja ilmub
22. detsembril
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Pukka rajatakse spordiväljakut
A

ksel Tiideberg oma raamatus
«Puka vald läbi ajalootuulte»
kirjutab tuletõrjemaja valmimisest
1928. aastal. Seda maja kasutame
tänaseni rahvamajana. Tõsi, pärast esialgset valmimist on seda
hiljem ümber ehitatud ja laiendatud. Pärast selle hoone valmimist
hakkasid Pukas aktiivselt arenema
maadlus ja tõstmine ning siin peeti
vabariigi ja maakonna esivõistlusi.
Aktiivsed olid noored ka teistel
spordialadel ja enamus paiku rajati ning vahendeid valmistati
ise. Jalgpalli- ja võrkpalliväljakud
tehti Ugoritsa talu heinamaale.
Tõsised kavatsused spordiväljaku
ehitamiseks samale kohale olid ka
Puka sovhoosil. Suuremahulisi töid
tehti selleks vertikaalplaneerimisel
ja trenaažisüsteemi ehitamisel.
Paisjärve rajamisel vahetusse lähedusse toimiti targalt turbaseguse
mullaga muru aluseks spordiväljakule. Varemtehtu oli loonud head
eeldused tööde jätkamiseks: 1999.
aastal koostatud detailplaneeringu
jätkuks oli eelmisel aastal vähempakkumise
korras tellitud Puka spordiväljaku tehniline
projekt. Soodsaim pakkumine laekus OÜ
Maaprojektilt (projektijuht Ants Aosilla).
Arhitektuur-ehituslik osa koos lisadega on
koostatud selgelt, üksikasjalikult ja rakendamiseks töös.
Millest spordiväljaku arhitektuur-ehituslik osa
koosneb?

On ette nähtud rajatis välja ehitada kahes
etapis. Esimeses etapis ehitatakse jalgpalliväljak, jooksurajad, kõrgus-, kaugus- ja
teivashüpperajad ning -kastid, odaviske,
ketteaheite, kuulitõukesektorid, parkla ja
jalakäijate tee. Teises etapis lõpetatakse
jalakäijate tee Pühajärve-Pukamõisa maan-

Pukas avati laste
mänguväljak
14. novembril avati Puka keskkooli
pargis laste mänguväljak. Avamisel
osalesid Puka vallavalitsuse, Politseiameti, Lõuna politseiprefektuuri ja
Puka keskkooli esindajad.

teelt ja võrkpalliplatsid. Perspektiivis on ka
staadionihoone, mida antud projekti mahus
ei käsitleta. Ujumisvõimalust pakub 0,8 ha
suurune puhtaveeline paisjärv.
Kõike seda kirjeldades tekib küsimus,
kas sellised kulutused on õigustatud? Arvan, et on. Spordiväljakut tuleb käsitleda
poolelioleva ehitisena, kus majandi ajal on
ära tehtud suur töö, mis tunduvalt odavdas
meile hinda.
Rahvastikuministri büroo tellimusel koostatud uuringus on Puka vallal lapsesõbralikkuse pingereas Valga maakonnas parim
positsioon. Spordiväljaku kasutuselevõtt
loob kõik võimalused sportimiseks ja soodustab lapsesõbralikku keskkonda veelgi.
Võrtsjärve suvemängude korraldamisel ei

lähe vaja ajutisi lahendusi võistluspaikadele. Miks peavad Bruno Jungi mälestusvõistlused toimuma Valgas, kui lahkunu
kodukoht on Pukas?
Tööde mahust parema ülevaate saamiseks toon ära ka mõned tehnilised andmed:
staadioni ala planeerimine 1,44 ha, huumuse
koorimine ja vallitamine 550 m³, kohalik pinnasevedu koos laadimise ja planeerimisega
910 m³, killustikualuse tegemine 2590 m²,
eriseguga ERMA06 katmine 2590 m².
Tööd teostab AS Valmap Grupp Kalle
Põldmägi juhtimisel. Objekt lõpetatakse 31.
maiks 2006.
VELLO SIIMANN,
Puka vallavalitsuse ehitusnõunik

Väljaku ehitamist rahastas Puka vallavalitsus ja Politseiamet läbi projektipõhise tegevuse. 2004. aasta märtsis
kirjutasin Politseiametile projekti.
2005. aasta kevadeks selgus ehitamise
rahastamine. Peale rahade laekumist
asusime otsima võimalikke ehitustööde
teostajaid.
Soovisime olemasoleva raha eest saavutada maksimaalselt head tulemust
ning ehitada võimalikult mitmekülgselt
kasutatav mänguväljak. Ehitustööd
muutis kallimaks asjaolu, et erinevate
atraktsioonide elemendid peavad vastama kehtestatud turvanõuetele. Tööd
teostas soodsaima pakkumise teinud
oma valla mees Margus Nagla. Projekti
kogumaksumuseks kujunenud 35 000
krooni eest püstitati mänguväljakule
kolm kiiku, kaks ronimisredelit, kaks
lõuatõmbamispuud, mägironimissein,
ronimisköis, trapets, ronimisvõrk ja
liumägi.
Peale objekti valmimist on valla poole
pöördunud mitmed naaberkülade elanikud sooviga ka teistesse küladesse
ehitada mänguväljakuid. Oleme võtnud
selle soovi teadmiseks ja asunud otsima
võimalusi projektidest rahaliste vahendite taotlemiseks.
Valiku tegemisel uue mänguväljaku rajamiseks arvestame külaelanike arvu,
samuti nende endi poolt ülesnäidatud
algatust ja aktiivsust.
KUNNAR VAHI,
Puka valla vanemkonstaabel

Helsingi mardilaadal esitleti Valgamaa
marsruudiraamatut
Millise jõulurüü saab talvepealinn?
Jõulud pole enam kaugel, vallarahvas on
huvi tundnud linna kaunistamise vastu
jõulude eel. Kuhu pannakse jõulukuusk?
Milliseks kujuneb Otepää kui talvepealinna nägu sellel aastal?
Linna kuusk paigaldatakse ka sel aastal linna
keskväljakule. Usutavasti on advendiaja alguseks
kuusk püsti. Hetkel on plats musta kloostrikiviga
katmata, kuuse valgustusküsimus lahendamisel.
Sobiva puu valikuga on tegeletud mitu kuud.
Paljud ilusad kuused asuvad eramaadel ja puude
omanikud ei taha neist loobuda. Kuusk toomata
muidugi ei jää, hetkel on valida kolme kaunitari
vahel. Suur jõulukuusk ehitakse sarnaselt eelmise
aasta Vabariigi presidendi kuusega Tallinnas.
Linna kaunistamiseks on leping sõlmitud OÜga
Adam. Põhiosas jääb talvepealinna üldpilt sarnaseks eelmise aastaga, kuid on ka muutusi: näiteks
lisanduvad uue bussijaama platsile kolm kaunist
lumehelbekest.
Varasematel aastatel ilmnenud elektriliste
probleemide vältimiseks on uue lahenduse pakkunud linnavalgustuse hooldaja Eltel Networks
ASi projektijuht Ilmar Kurro. Uus lahendus on
ka poole energiasäästlikum.
Jõuludekoratsioonide paigaldamine on alanud.
Esimeseks advendiks peab linn saama kaunistatud.
Koos advendiaja algusega on tavaks kuulutada
välja jõulurahu. Tahaksin loota, et ka Otepääl kui
talvepealinnas oleks poliitiline võimuvõitlus siis
rahunenud. Inimesed võiksid üksteisele rahulikult
otsa vaadata ja jõulutunnet nautida. Annaks veel
taevataat kingituseks parasjagu lund!
AARNE STEINBACH,
valla heakorraspetsialist

Möödunud nädala lõpul toimus
Helsingis EAS turismiarenduskeskuse ja Tuglase Seltsi koostöös 22.
korda mardilaat.
Valgamaa esitles Helsingis trükisooja
soomekeelset marsruudiraamatut «Valgamaa rännuteed» ja ingliskeelset maakonna 2006. aasta sündmustekalendrit.
Tutvustati ka Valgamaa käsitöömeistrite
toodangut.
Sihtasutus Valgamaa Turism osales
mardilaadal Soomes esimest korda.
Spetsiaalselt mardilaadaks valminud
«Valgamaa rännuteede» koostamisel
lähtuti Lõuna-Eesti brändi kommunikatsioonistrateegiast. Soome reisikorraldajaile ning pressile esitleti uut
trükist messile eelnenud EAS turismiarenduskeskuse vastuvõtul ning levitati
publikupäeval.
Helsingis Merikaapelihallis toimunud
mardilaada eesmärk oli tutvustada ja
müüa soomlastele Eesti madalhooaja
turismitooteid. Turismipinnal kasutati
atraktiivse kujunduselemendina põrandal asetsevat 11x17 meetri suurust
illustreeritud Eesti kaarti, millel paiknesid Eesti regioone tutvustavad letid.
Regioone tutvustaval pinnal asuski
Valgamaa ja Otepää infolett, kus jagati
lisaks üldtrükistele turismiettevõtete
infobuklette. Soome lõpptarbijale suunatud materjale saatsid mardilaadale
Tehvandi spordikeskus, Pühajärve puhkekeskus, Karupesa hotell, Taagepera
loss, hotell Metsis. Infoletis töötasid Valga ja Otepää turismiinfo konsultandid.
Mardilaada kauplemis- ja müügipinnal oli Valgamaa samuti esindatud
– eesmärgiks tutvustada maakonna
käsitöömeistrite toodangut. Müügil olid
Sangaste Linnase kinkekarbid ning
Kalevi kommivabriku jõulutoodang.

Mardilaada messieelsel vastuvõtul oli
Eesti ettevõtjatel hea võimalus sõlmida
Soome ettevõtjate või reisikorraldajatega otsekontakte. Õhtuses programmis oli
teiste hulgas ka Lõuna-Eesti tutvustus
koos slaidishowga, meelelahutusprogramm ning kiirloterii. Loteriid toetasid
Valga maakonna poolt Karupesa hotell,
Taagepera loss ja hotell Metsis, pannes
auhinnafondi oma tooteid ja teenuseid
ning SA Valgamaa Turism Valgamaa fotoalbumite ning suveniiridega.
Mardilaadast osavõtt oli Valga maakonna üks turismi turundustegevustest, mis sai rahastatud Phare 2003
turismi turunduse toetusprogrammi
projekti «Valgamaa turundustegevused

prioriteetsetel välisturgudel» raames.
Toetuse taotlejaks ja saajaks oli Otepää
vallavalitsus, partneriteks MTÜ Valgamaa Omavalitsuste Liit, SA Valgamaa
Turism ja SA Valgamaa Arenguagentuur.
Järgmise sammuna ilmuvad marsruudiraamatud inglise, saksa ja läti
keeltes, antakse välja Valga, Otepää ja
Tõrva linnakaardid, ilmuvad Valgamaa
ja Otepää esindusraamatud ning valmib turismiveeb. Järgmine konkreetne
turundusüritus toimub aga Riias turismimessi BALTTOUR 2006 raames.
MARE RAID,
infokonsultant
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Kuidas valgamaalased Tallinnas
mardilaadal käisid...

SPORDITULEMUSI
Eesti Maakilb algab
Otepääl
MTÜ Eesti Mälumänguliit
korraldab seitsmendat korda
üle-eestilise omavalitsustevahelise mälumängu Eesti
Maakilb. Selle aasta motoks
on «Lihtsuses peitub võlu».
Otepää vald on turniiri korra
võitnud ja olnud ka teine,
finaali on alati jõutud. Alustab ligi 100 võistkonda, Eesti
on jagatud eelvoorudes viide
regiooni, neist Otepää vald
alustab Ugandi regioonis. Esimene mäng peetakse Otepää
kultuurikeskuses laupäeval,
26. novembril algusega kell 12.
Mängu juhib tuntud Põlva mälumängur Koit Nook. Ootame
huvilisi oma valla võistkonnale
kaasa elama!

Korvpalliturniir Pühajärve
Karikas
29. oktoobril toimus kümnendat korda korvpalliturniir Pühajärve Karikas, kus osales
8 võistkonda. Tasavägiste ja
väga huvitavate mängude lõppjärjestus kujunes järgnevaks:
1. Kolmvedu (Valga), 2. Puka
(noored), 3. Tasa 13 (Võru), 4.
Mõndre (Otepää), 5. Kambja, 6.
Lõuna PP, 7. Vanad Sõbrad, 8.
Otepää gümnaasium.
Suurim tänu toetajatele, kes on
aidanud turniiri läbi viia.
TÕNU AINSOO,
korraldaja

Lahtised lauamänguvõistlused Pukas
12. novembril toimusid Puka
keskkoolis lahtised lauamänguvõistlused. Võisteldi kabes,
males, lauatennises.
Kabe (T): I koht Helis Teder,
II Kerli Kurg, III Cärol Tutk.
Kabe (P): I koht Remi Leopard, II Madis Tamm, III Raigo
Mekk. Kabe (naised): I koht
Elle Luik, II Ana Vink, III Aili
Popp. Kabe (mehed): I koht
Aivar Koemets, II Peeter Adler,
III Adu Kurg.
Male (poisid): I koht Remi
Leopard. Male (mehed): I koht
Aivar Koemets, II Adu Kurg,
III Kalev Kaseväli. Lauatennis (T): I koht Helis Teder, II
Cärol Tutk, III Triinu Nurmetu.
Lauatennis (naised): I koht
Rita Vaht, II Aili Popp, III Elle
Luik. Lauatennis (mehed):
I koht Toivo Punga, II Riivo
Tutk, III Raimo Koppel.
Puka Spordiklubi

IX

mardilaat Tallinna lauluväljakul 10.-13. novembril on tänaseks ajalugu, kuhu on jälje
jätnud ka valgamaalased, sisustades 11. novembril
kogu päeva rahvamuusika ja tantsuga.
Otsus Valgamaale maakonnapäeva korraldamise
kohta võeti vastu Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu
laiendatud volikogul veebruaris 2004. aastal.
Mardilaada avamisele 10. novembril oli tervitama
tulnud Valga maavanem Georg Trašanov ja Valga
maavalitsuse peaspetsialist kultuurialal Helve
Braun, neid saatsid Torupillitalu esindajad Ants ja
Triinu Taul. SA Valgamaa Turism koostöös Valga
ja Otepää turismiinfokeskustega tulid välja meie
maakonda tutvustava infoletiga, kus mardilaada
külastajad said soetada Valgamaa kohta käivaid
trükiseid ja saada suulist informatsiooni. Margus
Möll aitas vaatajateni jõuda Valgamaad tutvustaval video- ja slaidiprogrammil. Kogu laada vältel
sai vaadata ja osta valgamaalaste käsitöid, mida
vahendas Mai Norman Valga Käsitöökeldrist. Juba
kaheksandat aastat järjest oli eraldi väljapanekuga
esindatud kauplus Anni Butiik Otepäält.
Tallinnasse sõitsid taidlejad (kokku üle 150) Valgamaa kolmest piirkonnast: Valga, Tõrva, Otepää.
Esimese kolmetunnise plokina esinesid Tsirguliina
rahvamaja naistantsurühm Midrilinnud ja memmede rühm Madli, Valga muusikakooli kanneldajad, üksikpillimehed Ilmar Tiideberg kandlel,
Silvia Trosjanina suupillil, Tiina Jakobson lõõtsal
ja Koidu Ahk akordionil. Teine plokk oli täita
Otepää rahvamuusikutel-tantsijatel: Karupojad,
Karuotid, Musakarud, vokaalansamblitel Relami
ja Laulurõõm. Kolmandas plokis sai nautida Tõrva
piirkonna rahvamuusikute-tantsijate etteasteid,
milles osalesid Jauram, Jandali, Sillervo, Hermes,
Eideratas, Hõbetäht ja Tõrvatilgad. Päev lõppes
simmaniga, mida juhtis Lille Tali oma rahvamuusikakollektiiviga.

Kirjanikud Otepääl
Otepää raamatukogu on püüdnud igal
aastal tuua rahva ette mõne eesti kirjaniku. Sellel aastal õnnestus korraga
neli kirjameest Otepääle meelitada. Nii
käisid siin 27. oktoobril Tarmo Teder,
Jürgen Rooste, Mihkel Kaevats ja Karl
Martin Sinijärv. Otepää raekoja saali
kohtumisõhtule oli saabunud ligi 40
huvilist.
Telepeletisena end tutvustanud Sinijärv (ETV kultuurisaate «OP» üks juhte)
luges uhiuusi, samal hommikul loodud
luuletusi. Rooste lõbustas rahvast naljajuttude ja vemmalvärssidega. Tõsisemaid
lugusid rääkis novellikirjanikuna kuulsust kogunud Teder (tänavune Tuglase
novelliauhinna saaja). Kaevats võlus
publikut (eriti tütarlapsi) oma kaunite
lüüriliste meeleolupiltidega.
Huvi ürituse vastu annab julgust
ka edaspidi samalaadseid kohtumisi
kavandada. Otepääl käinud kirjanike
teoseid hakati kohe rohkem laenutama.
Vastukajad üritusel käinutelt olid selgelt
positiivsed.
Ootame arvamusi Otepää rahvalt, keda
järgmine kord külla kutsuda! Täname
Otepää gümnaasiumi rahvast aktiivse
osavõtu eest!
KAIDO MÄGI

Maitsva simmanilaua aitas katta Otepää lihatööstus Edgar, Terje Treu pagaripood ja kohvik Valgast,
mõnusa koduõlle eest hoolitses Mai Norman. Otepää Naisseltsi usinad daamid aitasid valmistada ja
pakkuda kõigile taidlejaile tasuta sooja lõunasöögi.
Ürituse kordaminekule aitasid materiaalselt ja moraalselt kaasa Eesti Rahvakultuuri ja Käsitöö Liit,
Valga maavalitsus, Eesti Kultuurkapitali Valgamaa
Ekspertgrupp, Eesti Kultuurkapital, Rahvakultuuri
Arendus- ja koolituskeskus, Otepää lihatööstus
Edgar, OÜ Sangaste Linnas, FIE Terje Treu, AS
Golden Sierra, Kalevite Kodu, Otepää rahvateater
ja Margus Möll, Otepää Naisselts ja veel paljud
tublid inimesed.
MARGE TADOLDER,
VRKK nimel

SÜNNIPÄEVAD
Armilda Morits Otepää 95
Alviine Raudsepp Hellenurme 95
Liine Teder Pühajärve 91
Mari Mägi Palupera 91
Marta Kaarna Mäelooga 91
Terese Kiivit Otepää 89
Jenny Rohtla Hellenurme 88
Elisaveta Uiga Otepää 87
Johanna Kurvits Mäelooga 87
Heinu Saar Otepää 86
Hellen Kongot Otepää 85
Salme-Emilie Paal Märdi 85
Olga Puusepp Nüpli 85
Ilse Viks Neeruti 85
Leida Uint Palamuste 83
Heisi-Harriet Mägi Otepää 82
Aksel Uibo Truuta 82

MTÜ Valgamaa Rahvakunsti ja Käsitöö Keskselts
(VRKK) registreeriti ametlikult 2005. aasta märtsis.
Juba enne VRKK registreerimist algas Valgamaa
päeva korraldamise organiseerimine ja plaanide paikapanemine. Paralleelselt
tegeldi ka VRKK sümboolika väljatöötamisega ning
trükiste kujundamisega. Selles osas oli suureks
abiks Ave Kruusmaa, kes aitas kujundada ka Valgamaa rahvakunsti ja käsitööd tutvustava voldiku
ning Valgamaa päeva kavalehe.
Valgamaa päeva korraldamine pole VRKK ainus
ettevõtmine. Oktoobris sai teoks pitsinäitus, mis
käis läbi Otepää, Tõrva ja Valga, olles igal pool
pisut erinev. VRKK-l on plaanis teisigi ettevõtmisi,
jälgige reklaami ja olge varmad meie ettevõtmistest
osa saama.

Jelena Unukainen Kääriku 82
Vladimir Luga Astuvere 82
Maudlin Rosanov Pühajärve 81
August Rummel Kolli 81
Hilja Saar Otepää 80
Meedi Kaha Tõutsi 79
Eva Peterson Sihva 79
Koidula Serglova Otepää 79
Meeta Toover Otepää 79
Vilma Vesterstein Otepää 79
Laine Kõiv Hellenurme 79
Hildegard Abermann
Hellenurme 79
Vilma Mals Mägestiku 78
Selma Raud Otepää 78
Endla Leverdant Komsi 78
Aino Kirm Neeruti 78

Otepää muusikakooli
juubelikontserdid jätkuvad
Juubeliaasta kontsertide sarja järgmine üritus
toimub 9. detsembril
kell 19 Otepää raekoja
saalis. Esinevad puhkpilliosakonna õpilased ning
külalistena astuvad üles
Pühajärve puhkpilliorkester ja Viljandi linnakapelli brass. Tõotab
tulla huvitav kontsert
– ootame kuulama!
Otepää muusikakooli juubeliaastaga seonduva kontsertide sarja avas 15. novembril Otepää raekoja saalis toimunud klaveriosakonna
kontsert. Lisaks Otepää lastele, kellest sellel kontserdil
esinesid Madli Lehes, Annika
Tiideberg, Laura Randla,
Marju Meema, Mirjam Randla ja Eva-Maria Oja (õpetaja
Anne Are), Priit Peterson
(õpetaja Liina Palu) ning
Katrina Ojavee, Mari- Ly
Kapp ja Lisett Segar (õpetaja

Anneli Narusk), astusid üles
ka külalised H. Elleri nim
Tartu muusikakooli noorteosakonnast. Tartlaste külaskäik sai suuresti teoks tänu
juba varasematest aegadest
välja kujunenud tihedatele
sidemetele Elleri-kooli direktrissi Kadri Leivategijaga.
Seekordse külaskäigu eestvedajateks olid klaveriõpetajad
Liina Kütt ja Andres Mutso.
Kokkuvõttes võib kontserti lugeda kordaläinuks.
Esinejad olid tublid ning nii
kaasõpilaste, teiste erialade
õpetajate kui ka lapsevanemate toetust kontserdi külastamise näol tuleb igati kiita.
Lisaks kontserdi kuulamisele oli huvilistel võimalus
tutvuda Otepää muusikakooli klaveriosakonna endiste ja
praeguste tegemistega, seda
nii sõnas kui pildis.
TUULI VAHER,
muusikakooli direktor

Veera Feldmann Pühajärve 77
Elli Susi Otepää 77
Linda Stets Puka 77
Aino Niklus Kastolatsi 76
Asta Possul Puka 76
Linda Viksi Lutike 76
Uno Aavola Otepää 75
Alevtina Koltšina Mäha 75
Virve Kroll Otepää 75
Aasa Kungus Nüpli 75
Koidula Kutsar Sihva 75
Johannes Laak Otepää 75
Aino Petai Otepää 75
Asta Raud Otepää 75
Valdik Sillaots Otepää 75
Nelli Uibo Pilkuse 75
Alvar Niit Kähri 75
Zinaida Kabral Pastaku 75
Eino Laul Otepää 70
Reete Terve Otepää 70
Elvi Jürgenson Puka 70
Arvo Mõttus Palupera 70
Ellen Mandel Otepää 65
Enn Sõrg Otepää 65
Kaarel Tigane Otepää 65
Endrik-Silver Viira Otepää 65
Mall Praks Puka 65

Koolide jõulupeod
Otepää gümnaasiumis
1.- 4. kl 21. detsembril kell 18 kooli
saalis
5.-12. kl 22. detsembril kell 18 kooli
saalis
Pühajärve lasteaias
21.detsembril kell 17
Pühajärve põhikoolis
22. detsembril kell 17
Palupera põhikoolis
22. detsembril kell 18
Oodatud on ka eelkooliealised lapsed.
Jõuluvana.

Ants Maranik Nõuni 65
Rein Smit Lutike 65

16. detsembril Otepää

keskväljakul kell 20 talvepealinna avashow, mis
jätkub kell 22 ööklubis
ComeBack

Aime Alev Märdi 60
Viivi Ilves Otepää 60
Ants Ilves Puka 60
Silja Valdner Puka 60
Aime Klais Pedaste 60
Valdeko Rogenbaum Prange 60
Helgi Lepik Pedaste 60

17. detsembril kultuurikeskuses talvepealinna
avakontsert (tasuta)

SÜNNID
Ramon Pedajas 1. oktoober
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KULTUURISÜNDMUSED

Jumalateenistused
Otepää Maarja kirikus
24. detsembril kell 17 püha
jõulujumalateenistus suures
kirikus
25. detsembril kell 11 I jõulupüha jumalateenistus talvekirikus
31. detsembril kell 16 vanaaastaõhtu jumalateenistus
suures kirikus, uut aastat saab
vastu võtta kirikus orelimuusika saatel.

Pukas

27. novembril kell 15.30 I advendiküünla süütamine Pukas
vallaesisel platsil jõulukuuse
juures
4. detsembril, II advendil kell
14 Puka rahvamajas valla
memme-taadi valimine
9. detsembril kell 20 Kuigatsi
külamajas klassikalise tantsumuusika õhtu
14. detsembril kell 13 pensionäride jõulupidu Aakre rahvamajas
17. detsembril Puka rahvamajas kell 13 koduste laste
jõulupidu
22. detsembril kell 20 Puka
rahvamajas jõulupidu ansambliga Ronja
23. detsembril kell 20 Aakre
rahvamajas jõulupidu ansambliga Gigolo
1. jaanuaril 2006 kell 1 Puka
rahvamajas uus-aasta pidu.

Paluperas

10. detsembril kell 12 Nõuni
kultuurimajas vanemaealiste
jõulupidu. Esinevad tantsurühm Helles, naisansambel
Lõbusad Lesed ja solistid. Osavõtumaks 15 krooni. Sõidab
buss – jälgi reklaami!
Laste ja eelkooliealiste jõulupidu Nõuni kultuurimajas 20.
detsembril kell 18 kontsert
Palupera põhikooli õpilastelt.
Jõuluvana. Buss sõidab Paluperast Nõuni.

Invaühingu liikmete jõulupidu

Otepää Evangeelne Vabakogudus
Palverändur
Pärna 15, Otepää

Ühingu jõulukoosviibimine toimub
20. detsembril kell 14 Edgari trahteris.

Eelregistreerimine kuni 13. detsembrini
tel 765 5330 (Eino Saar). Omaosalus 10 krooni. Võib
teha nimelise jõulupaki sõbrale.

Jõulukontserdid
10. detsembril kell 18 Tartu Kolgata
koguduse kammerkoor
17. detsembril kell 18 Elva BK koor,
jõulumõtisklused
6. jaanuaril kell 18 kolmekuningapäev,
tšellol Heiki Palm, klaveril Anne-Mai
Palm
Kõik kontserdid tasuta

Eakate jõulupidu

26. detsembril kell 15
Otepää kultuurikeskuses
ansambliga Laine

OTEPÄÄ VALLA AASTALÕPUPIDU
30. detsembril kell 19
Otepää kultuurikeskuses

Jõulujumalateenistused
24. detsembril kell 18 jõululaupäev
25. detsembril kell 11 I jõulupüha
25. detsembril kell 17 jõulupidu kõigile
31. detsembril kell 18 vana-aasta õhtu
1. jaanuaril kell 11 uusaasta

KOOLIELU

Esineb Rakvere saksofonikvartett,
tantsuks ansambel Kuutaga.
Õhtut juhib Ülo Lodeson.
Pileti hind kõigile 35.-

Õpilasvahetusega Saksamaal

Isadepäev Otepää
gümnaasiumis
Otepää gümnaasiumi isadepäeva
tähistati papside ja laste sportlike
võistlustega kooli võimlas. Osa võttis
36 lapsevanemat, neist mitmel oli
kaasas rohkem kui üks laps.
Võistlejad jagati nelja võistkonda.
Alustati erinevate rivistumisvõistlustega. Järgnesid paaristeatevõistlused, kus lapsevanemad võistlesid
innustunult koos lapsega. Teatevõistlused peetud, moodustati vanematest
kaks võistkonda ning tuletati meelde
rahvastepalli reeglid. Esialgu jäid
lapsed pealtvaatajaiks, sest ka neid
ootas võistlus ees. Siis olid isad kaasaelavalt nõuandjaiks. Tubli õhtune
trenn oli üheskoos tehtud. Kaotajaid
sel päeval polnud, kõik olid võitjad.
Lõbus oli nii lastel, nende vanematel
kui ka teistel pealtvaatajatel.
Kõik osavõtjad said tänukirjad ja
energiajoogi, kiirematele anti auhindadeks võileivasoolast. Lastele jagati
kommi, et tore õhtu meelde jääks.
Täname ürituse toetajaid: Avallone
Lõuna-Eesti, Otepää lihatööstus Edgar, Otepää gümnaasium.
TRIINU KARTAU 12A

Uue kooliaasta hakul käis Otepää gümnaasiumi 28 õpilasest ja 3
õpetajast koosnev reisiseltskond Saksamaal Tarpis. Reisi eesmärgiks oli eelkõige keelepraktika ja tutvumine Saksamaa kultuuri
ja elu-oluga.
Esimesel päeval tutvusime peredega ja veetsime ühiselt aega.
Järgmisel päeval uudistasime mereelukaid ja -taimi Tönningi meremuuseumis. Mõõna ajal käisime 6 km pikkusel mudamatkal Põhjameres ning uurisime elu Halligitel. Need pisikesed kaitsevallita
saared Põhjameres on ainulaadsed kogu maailmas. Majad saartel
on ehitatud küngastele, et neid üleujutuste eest kaitsta. Halligeid
on kokku kümme ja elab seal umbes sadakond inimest.
Mitmel koolipäeval osalesime tundides. See andis võimaluse
võrrelda kahe riigi õppekava ja -süsteemi. Osalesime traditsioonilisel Tarpi rallil, kus eestlastel tuli grupiti keskuses ringi liikudes
erinevatele Tarpi puudutavatele küsimustele vastuseid leida. Et
külalised ära ei eksiks, olid igas grupis ka kohalikud õpilased, kes
vajadusel nõu ja jõuga aitasid.
Järgmistel päevadel käisime lõbustuspargis ja uudistasime äsja
avatud gloobusmuuseumi Schleswigis. Traditsioonilisel lõpuõhtul
koos võõrustavate peredega mängiti saksa reeglite järgi rahvastepalli, grilliti ja jagati auhindu. Vanemad õpilased külastasid
kohalikku ööklubi Fantasy, kuhu pääseb alates 16. eluaastast.
Tagasiteel peatusime Berliinis, tutvusime pealinna vaatamisväärsuste ja parlamendihoonega.
Tahame tänada meie grupi kahte noort, asjalikku ja tublit tõlki
Rene Virksi ja Kaspar Trumsit ning õpetajaid Egle Tintset, Terje
Aasarohtu ja Tiie Jaanistet. Ja muidugi tänu meie bussijuhile
Guidole, kelleta reis poleks olnud selline, nagu ta oli.
Loodame, et meie õpetajatel on jõudu ja tahtmist õpilasvahetust
jätkata.
Otepää sõprussidemed Saksamaa väikelinna Tarpiga on kestnud
aastaid. Koolidevahelise suhte algatajaks oli Otepää gümnaasiumi
õpetaja Maila Värk.
HEIDI HEITUR, 11B ja TRIINU KARTAU, 12A

Rebaste ristsed Puka keskkoolis

30. detsembril kell 20 Nõuni
kultuurimajas aastalõpupidu
ansambliga Vennad. Õhtujuht
Heino Koosa. Pilet 40 krooni.
17. detsembril kell 12 Hellenurme kultuurimajas eakate
jõulupidu. Esinevad Otepää varajase muusika ansambel, tantsurühm Helles, naisansambel
ja meeskvartett. Üllatus. Külaliseks Otepää päevakeskuse
naisansambel. Kohvilaud.
27.novembril kell 12 Hellenurme kultuurimajas Palupera
valla memme 2005 valimine.
Sisutihe eeskava. Memmed
esinevad 4 voorus. Kohvilaud.
Buss alustab Tulev Leo juurest
10.30, edasi Hellenurme-Atra
(10.45)-Astuvere-Palupera-Hellenurme-Nõuni (11.15)-Päidla
(11.30)-Hellenurme.

KULTUURISÜNDMUSED

Lõpuks ometi jõudis kätte see päev, mida «rebased»
olid pikisilmi oodanud – ristsed.
Eks see sündmus tõotas põnevust mõlemale leerile:
rebasekutsikatele ootusärevust ja hirmugi, ristijatele
piiramatut fantaasialendu ja teostamisindu, seda
enam, et ajakirjanduses on teemat negatiivselt käsitletud. Võib-olla just seetõttu viisid abituriendid ürituse

läbi erinevalt varasemast – inimlikumalt.
Meie eesmärk oli üksteist paremini tundma õppida ja endast meeldivaid mälestusi
jätta, sest sellist üritust viime me kooliaja
jooksul läbi vaid korra.
Päeva juhatasime sisse hommikvõimlemisega. Vahetundidel sai rebasekutsikate
lauluhääl proovile pandud Puka kooli laulu ettekandmisega, tantsuoskus tibutantsu esitamisega ja antiikses kaugushüppes
rammu katsutud. Vaimset poolt näidati
luuletuste esitamistega teemal «Jumalik
abiturient». Lipuvardas võis uhkelt lehvimas näha rebasekutsikate poolt heisatud
lippu loosungiga «Elagu Puka keskkooli
abituriendid, 30. lend!»
Õhtu jätkus arstiabi andmisega kinniseotud silmadega, oma kunstioskuse
rakendamisega ja võimete proovilepanekuga osavusmängudes. Pärast põhjalikku
vaimset ja füüsilist pinget turgutati rebasekutsikaid «maitsva» õhtueinega, mida
kiideti taevani.
Küünal käes ja kätt südamel hoides
andsid kümnendikud pühaliku tõotuse, milles lubasid
käituda eeskujulikult ning järgida kõiges abiturientide soovitusi ja soove. Päev pakkus põnevust kogu
kooliperele.
KRISTJAN MOORAST,
Puka keskkooli abiturient

24. novembril kell 19 koguneb Otepää eksliibriseklubi
kultuurikeskuses. Ootame
rohket osavõttu.
25. novembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Günf
26. novembril kell 10 kultuurikeskuses mälumäng Maakilb
2005
26. novembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Brändy
27. novembril kell 17 Otepää
keskväljakul I advent ja jõulurahu väljakuulutamine
2. detsembril Pühajärve puhkekeskuses ans Hea Story
3. detsembril Pühajärve puhkekeskuses ansambel Brändy
6. detsembril kell 19 Otepää
kultuurikeskuses Rakvere
Teater «Siiralt valetades» (pilet 75.-/60.-)
9. detsembril kell 19 raekoja
saalis Otepää muusikakooli
puhkpillikontsert. Kaasa teevad Pühajärve puhkpilliorkester ja Viljandi linnakapell
(tasuta)
9. detsembril Pühajärve puhkekeskuses ans Mesipuu
10. detsembril Pühajärve
puhkekeskuses ansambel
Brändy
11. detsembril kell 18 kultuurikeskuses Soome Vabariigi aastapäevale pühendatud
kontsert Otepää isetegevuslastelt
13. detsembril kell 13 kultuurikeskuses Viljandi lasteja noorteteater Reky etendus
«Hans ja Grete» (pilet 35.-)
14. detsembril kell 16 kultuurikeskuses lasteaed Pähklikese heategevuslik jõululaat
16. detsembril Pühajärve
puhkekeskuses ansambel
Günf
16. detsembril Otepää keskväljakul kell 20 talvepealinna
avashow, mis jätkub kell 22
ööklubis ComeBack
17. detsembril Pühajärve
puhkekeskuses ansambel Bassein
17. detsembril kultuurikeskuses talvepealinna avakontsert (tasuta)
18. detsembril kell 17 Otepää kultuurikeskuses naisansambel Relami jõulukontsert
(tasuta)
18. detsembril kell 12.30
Otepää talvekirikus Otepää
varajase muusika ansambli
kontsert
26. detsembril kell 15 Otepää
kultuurikeskuses eakate jõulupidu ansambliga Laine
30. detsembril kell 19 Otepää
kultuurikeskuses Otepää valla
aastalõpupidu. Esineb Rakvere
saksofonikvartett, tantsuks
ansambel Kuutaga. Õhtut juhib
Ülo Lodeson, pileti hind kõigile
35.-

Õnnitleme Otepää kaubandus-ühistegevuse 95. aastapäeva puhul endisi ja praegusi
kaubandustöötajaid.
ETKA Otepää piirkonna
AÜ juhatus
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DETAILPLANEERINGUD

AMETLIK INFO
Puka vallavalitsuses
• Ühele isikule maksti lapse sünni puhul
sünnitoetust.
• Tagastati Vaardi külas asuv õigusvastaselt võõrandatud talumaa Arno Sildnikule
Maasikamäe maaüksus, 16,45 ha; Richard
Küllale Triisa maaüksus, 11,28 ha; Holger
Tähtile Veski maaüksus 30,78 ha.
• Jagati Plika külas asuv Alapaju katastriüksus kaheks maaüksuseks – Alapaju ja
Metsanurga, sihtotstarvetega maatulundusmaa.
• Väljastati ehitusluba OÜle Jaotusvõrk
Päästjärve alajaamast 0,4 kV kaabelliini
ehitamiseks 37 meetri ulatuses; Gerri
Kodresele Purtsi külas Silla kinnistul
suvemaja ümberehitamiseks.
• Väljastati kirjalik nõusolek Risto Lokkile
Kähri külas Piirimetsa talus väikeehitise
ehitamiseks.

Puka vallavolikogus
• Puka vallavolikogu esimeheks valiti Heldur Vaht ja aseesimeheks Toivo Punga.
• Vallavanemaks valiti Heikki Kadaja ning
kinnitati vallavalitsus koosseisus Heikki
Kadaja, Adu Kurg, Kalev Brikker, Airin
Hermann ja Elve Danilson.
• Moodustati seitse volikogu alatist komisjoni ning valiti komisjonide esimehed.
Kinnitati alatiste komisjonide koosseisud
ning moodustati revisjonikomisjon.
• Kinnitati Puka valla 2005. aasta eelarve
muudatused.
• Nõustuti OÜle PM Kaubandusgrupp Puka
vallas Helmi-Aakre maardlas Ruusamäe
maaeraldisel maavarade kaevandamiseks
loa andmisega.
• Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule esindajateks volikogust
Heldur Vaht, tema asendajaks Toivo Punga, vallavalitsusest Heikki Kadaja, tema
asendajaks Kalev Brikker.
• Toimus arutelu huvialakoolides õppivate
laste koolituskulude tasumise küsimuses
ning otsustati välja töötada vastav kord.

Palupera vallavolikogus
• Volikogu esimeheks valiti Vambola
Sipelgas.
• Volikogu aseesimeheks valiti Tõnu
Raak.
• Vallavanemaks valiti Terje Korss.
• Kinnitati vallavalitsuse liikmeteks Toomas Kikas, Tõnu Kukk, Teet Saul, Merike Terve, Anne Tutk ja Vaike Viks.
• Moodustati volikogu alatised komisjonid.
Revisjonikomisjoni esimeheks valiti Anu
Narits (liikmed Jaanus Juhkam ja Vahto
Sikk). Eelarve- ja rahanduskomisjoni esimeheks valiti Kalev Lõhmus; haridus-,
sotsiaal- ja kultuurikomisjoni esimeheks
valiti Maire Lemberg ning maa-, majandus- ja ettevõtluskomisjoni esimeheks valiti
Anti Kulasalu.

• Nimetati Valgamaa Omavalitsuste Liidu
üldkoosolekule esindajateks Vambola Sipelgas ja Terje Korss ning asendusliikmeteks Tõnu Raak ja Imbi Parvei.

Palupera vallavalitsuses
• Määrati Päidla külas maja nr 1 ja maja
nr 4 teenindusmaa suuruseks 14 843 m² ja
nimetati Uuemaja katastriüksuseks.
• Nimetati Päidla külas 25649 m² suurune
maatükk Tomsoni katastriüksuseks ja anti
nõusolek elamu omanikele Toivo Kutsarile
ja Tõnu Kutsarile maa ostueesõigusega
erastamiseks.
• Võeti vastu korraldus üürihinna tõstmiseks 1. jaanuarist 2006.
• Anti korraldus parkimiskaartide väljastamiseks invaliididele.
• Anti korraldus 74 katastriüksuse sihtotstarbe kaasajastamiseks.
• Anti korraldus ühekordsete toetuste andmiseks summas 2450 krooni.
• Nimetati MTÜ Hellenurme Mõis nõukogusse vallavalitsuse esindajaks Merike
Terve.

Otepää vallavolikogus
• Valiti vallavolikogu esimeheks Ants
Manglus.
• Valiti vallavolikogu aseesimeheks Miia
Pallase.
• Moodustati alatised komisjonid ja valiti
komisjonide esimehed: eelarvekomisjoni
esimeheks Jüri Kork; keskkonnakomisjoni
esimeheks Olev Matt; hariduskomisjoni
esimeheks Miia Pallase; turismikomisjoni
esimeheks Ants Manglus; spordikomisjoni
esimeheks Silver Eljand; sotsiaalkomisjoni esimeheks Ann Kull; kultuurikomisjoni
esimeheks Ivari Viigimets; turvakomisjoni
esimeheks Jaan-Kaarel Kukk; revisjonikomisjoni esimeheks Jaanus Barkala.
• Vallavanemaks valiti Jaanus Raidal.

Otepää vallavalitsuses
• Otsustati väljastada ehitusload: Andres
Oleskile üksikelamu püstitamiseks; Andrus Veerpalule tiigi rajamiseks; Andres
Luigele sõnnikuhoidla rajamiseks; OÜle
Ternes sõnnikuhoidla rekonstrueerimiseks;
ASile Pühajärve Puhkekodu katuste sadevee kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks;
Mare Seppale üksikelamu rekonstrueerimiseks; Tõnu Mäekerile üksikelamu
püstitamiseks; UPM Kymmene Otepää
ASile sõlm-alajaama lammutamiseks; ASile
Pühajärve Puhkekodu välisterrasside ja
fassaadide rekonstrueerimiseks; Indrek
Teppole üksikelamu püstitamiseks; ASile
Eltel Networks raadiolingi masti püstitamiseks; Otepää Looduspargi Administratsioonile matkaradade väikevormide
püstitamiseks; OÜle Matman üksikelamu
püstitamiseks;
• Otsustati väljastada kasutusload: ASile
Hansa Liising kuuluvale puhkemajale;

POLITSEIINFO
• 26. oktoobri õhtupoolikul teatati, et Nüpli külas on ühe talu
garaažist varastatud punast
värvi kahe istmega ATV.
• 28. oktoobril teatati Neeruti
külas lahtisest kuurist varastatud ATV-st Bombrider.
• 10. novembril varastati Hellenurmes noortekeskuse juurest
jalgratas Thunderbird.
• 11. novembril teatati, et
Komsi külas on ühest talust
varastatud mitmesuguseid
esemeid.
• 14. novembril edastati teade
Palupera alajaamas lõhutud
trafost.
• 15. novembril tabas politseipatrull Otepää kesklinnas kohtu poolt tagaotsitava isiku.

OÜle Otepää Oskar kuuluvale külalistemajale; Voldemar Tasale kuuluvale
paistiigi sildregulaatorile.
• Tunnistati kehtetuks OÜle Sinu Kinnisvara väljastatud ehitusluba.
• Otsustati väljastada kirjalik nõusolek
Märt Tombakule majandushoone rekonstrueerimiseks; Rein Pulleritsule
elamu tehnosüsteemide muutmiseks; Pille
Lehesele abihoone püstitamiseks.
• Määrati lapse sünnitoetus ühele valla
elanikule.
• Kehtestati Otepää gümnaasiumi õpilaskodu teenuse hind.
• Määrati kompensatsiooni õigusvastaselt
võõrandatud hoonete eest Helgi Simsonile,
Silja Lõhmusele, Medea Gnadenteichile,
Eesti Apostlik-Õigeusu Kirikule;
• Määrati kompensatsiooni õigusvastaselt
võõrandatud maa eest Mare-Mall ZastrovNilssonile; Andrus Mittile; Martin
Tervele; Medea Gnadenteichile; Eesti
Apostlik-Õigeusu Kirikule.
• Otsustati väljastada projekteerimistingimused OÜle Sinu Kinnisvara korterelamu rekonstrueerimise ehitusprojekti
koostamiseks; Indrek Kappile puurkaevu
ehitusprojekti koostamiseks; Edgar Rebasele elamu ja abihoone ehitusprojektide
koostamiseks; Asko Juhkamile puurkaevu
ehitusprojekti koostamiseks; Eva-Liisa
Arrole elamu ja abihoone ehitusprojektide
koostamiseks; Koit Luigele tiigi ehitusprojekti koostamiseks.
• Otsustati maa ostueesõigusega erastamine Toomas Katušinile; Peep Palumaale;
OÜle Revers OTT.
• Otsustati algatada järgmised detailplaneeringud: Kaarnaoja; Suure-Pursa; Oru
tn 10; Otepää-Auto; Lemme, Laudamäe,
Tagamäe ja Alamäe; Kullamäe.
• Otsustati anda nõusolek avalike ürituste
korraldamiseks: Orienteerumisklubile
Ilves Euroopa meistrivõistluste korraldamiseks orienteerumises 07.05-15.05.2006;
MTÜle Bricole Euroopa karikaetapi lumelauahüpetes Otepää Big Air 2006 korraldamiseks; Eesti Autospordi Liidule
Eesti rahvaralli meistrivõistluste 2005 VI
etapi Tartu Sügis korraldamiseks 19.-20.
novembril 2005.
• Määrati hooldaja ühele valla elanikule.
• Määrati puudega inimese toetust 10 valla
elanikule.
• Määrati ühekordset abiraha 23 valla
elanikule.
• Väljastati sõidukikaart Jaan Adamsonile.
• Otsustati katastriüksuste jagamine: Oru
tn 10; Oru; Männiku.
• Otsustati õigusvastaselt võõrandatud maa
tagastamine Madis Püssile.
• Otsustati kehtestada detailplaneering
«Otepää ajaloo teemapark».

Säästkem kaaskodanikke ilutulestiku põrgulärmist!
• 16. novembril hommikul
sai politsei teatate, et Otepää
raekoja pööningult leiti 1975.
aastal sündinud Läti kodaniku Marise surnukeha. Sündmuskohal töötanud eksperdid
esialgse ülevaatuse käigus
kuriteole viitavaid tundemärke
ei avastanud, surma põhjus
selgub kohtuarstlikul lahangul.
Mees pääses raekoja pööningule mööda hoone välisküljel
olevat tuletõrjeredelit.
• Ööl vastu 17. novembrit on
Hellenurmes lõhutud akna
kaudu sisse murtud mõisahoone teisel korrusel asuvasse kabinetti ning varastatud arvuti
Ordi, monitor 17 LG Flatran,
umbes 35 000 krooni sularaha
ja maiustusi.

Ilutulestiku vahendeid tuleb kasutada inimestest üle 30 m
kaugusel, lubamatu on häirida kaaskodanike rahu.
Allikas: www.arnika.ee

Politsei poole on pöördutud mitmel korral murega, et noorukid loobivad paukpadruneid ning paugutavad pürotehniliste
vahenditega. Politsei pöördub lastevanemate poole palvega
selgitada lastele, et paugutamistega rikutakse teiste inimeste rahu ning niimoodi käituda pole ilus.

Otepää ajaloo teemapargi detailplaneering on kehtestatud
Otepää vallavalitsus teatab, et Otepää
ajaloo teemapargi detailplaneering on
9. novembri 2005 vallavalitsuse korraldusega nr 2-4-601 kehtestatud. Otepää
ajaloo teemapargi detailplaneeringu
koostamise käigus valmis detailplaneering, kavandatavate tegevuste
keskkonnamõju strateegiline hindamine ja maastikukujunduse projekt ning
makett. Maketiga saab hetkel tutvuda
raekoja 3. korruse saali fuajees. Otepää
külastuskeskuse valmides saab makett
endale asukoha uutes ruumides.
Teemapargi projekti lõpuseminar toimub Karupesa hotellis 8. detsembril
algusega kell 11 ning oodatud on kõik
asjahuvilised. Vallavalitsus tänab kõiki,
kes aktiivselt planeeringuprotsessis
osalesid ja selle valmimisele kaasa aitasid. Suur tänu planeerijatele ja keskkonnaspetsialistidele ASist Kobras.

Algatatud detailplaneeringud
• Pühajärve küla Kullamäe kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks
on Neitsijärve läheduses asuva hoone
juurde iseseisva krundi moodustamine
ja ehitusõiguse ala määramise võimaluse väljaselgitamine kõrvalhoonete
püstitamiseks.
• Mäha küla Suure-Pursa kinnistu
detailplaneering, mille eesmärgiks on
välja selgitada kinnistu jagamise ja
ehitusõiguse alade määramise võimalused. Arendaja soov on moodustada
iseseisvad krundid viiele elamule.
Detailplaneeringu koostamise käigus
selgitatakse välja servituutide seadmise
vajadus.
• Kastolatsi küla Lemme, Laudamäe, Tagamäe ja Alamäe kinnistute
detailplaneering, mille detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada kinnistute jagamise võimalus elamukruntide
loomise eesmärgil ja ehitusõiguse alade
määramise võimalused.
• Otepää küla Otepää-Auto kinnistule detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on välja selgitada
kinnistu ja hoone jagamise võimalused
ja servituutide seadmise vajadused.
• Vana-Otepää küla Kaarnaoja
kinnistu detailplaneering. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistule
nelja elamu ehitamise võimaluse välja
selgitamine.

Palupera valla planeeringutest
• 21. novembril lõppes Palupera vallavalitsuses avalik väljapanek Vallamaja ja Hellenurme mõisa kalmistu
maa-alade detailplaneeringute osas.
Avalike väljapanekute käigus kirjalikke
ettepanekuid ega vastuväiteid ei tehtud
kummagi planeeringu osas.
• 21. novembril otsustas Palupera
vallavolikogu jätta algatamata Palupera farmi maa-ala keskkonnamõju
strateegilise hindamise. Algatamata
jätmise põhjendus – kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju.
Valgamaa Keskkonnateenistus nõustus
Palupera vallavalitsuse seisukohtadega
keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamata jätmise otsuse tegemisel
seoses Palupera farmi maa-ala detailplaneeringu koostamisega. Palupera
farmi maa-ala detailplaneering (nr T082-05) algatati Palupera vallavolikogu
otsusega nr 1-1/05/26 (06.10.2005).
Detailplaneeringu koostamise korraldaja on OÜ Palupera Agro. Detailplaneeringu koostajaks on määratud
OÜ Marksi Projekt. Detailplaneeringu
kehtestaja on Palupera vallavolikogu.
Detailplaneeringuga ja keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamata
jätmise otsusega saab tutvuda töö ajal
Palupera vallavalitsuses, Hellenurmes.
Info telefonil 767 9502.

7

24. november 2005

KONKURSS

KONKURSS

Puka vallavalitsus kuulutab seoses töölepingu
tähtaja möödumisega välja konkursi:

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 teenuse iseloomustusega
(sõidukid jm) esitada hiljemalt 1. detsembriks 2005 aadressil 67502 Valgamaa
Hellenurme sjk. Palupera vallavalitsus,
märgusõna «Mõisa transport».
Info telefonil 517 4740 (Terje Korss).
Väljavalituga sõlmib juhatus lepingu
uuest kalendriaastast.

- PUKA KESKKOOLI DIREKTORI
- AAKRE LASTEAED-ALGKOOLI JUHATAJA
1. jaanuarist 2006 vabanevate ametikohtade täitmiseks

Kandidaatidele esitatavad nõuded:
- vastavus haridusministri 26. augusti 2002 määruses nr 65 «Pedagoogide kvalifikatsiooninõuded»
sätestatud nõuetele
- teadmised eelarvelise asutuse majandustegevuse
põhimõtetest
- perspektiivitunne õppeasutuse arendamisel
- koostööoskus ja väga hea suhtlemisoskus
- hea arvutikasutamisoskus
- vastutustunne, korrektsus, täpsus
Kasuks tuleb:
- projektide koostamise ja juhtimise kogemus
- eelnev juhitöö kogemus
Konkursi võitnuga sõlmitakse tööleping kuni viieks aastaks
Kandidaadil esitada:
- kirjalik avaldus kandideerimiseks
- CV
- isikut tõendava dokumendi koopia
- ametikohale esitatud nõuetele vastavust tõendavate dokumentide koopiad
- nägemus konkreetse asutuse arengust
Dokumendid esitada 1. detsembriks 2005 Puka vallavalitsusele aadressil Kooli 6, Puka, 67201 Valgamaa.
Info tel 766 9410, 766 9412, e-post vallavalitsus@puka.ee

PÜHAJÄRVE
HARIDUSSELTSI
RAHVAKOOL
Pühajärve põhikool, 67 301 Sihva
Käesoleval õppeaastal on võimalik õppida
järgmistel kursustel:

• inglise keel (õp Ene Kelder)
• keraamika (õp Tanel Tell)
• aiakujundus (õp Reti Randoja-Muts
• saksa keel (õp Maila Värk)
• kangakudumine (Vana-Antsla kutsekeskkooli õpetajad)
• lapitehnika (õp Tiiu Vutt)
Kursuse kestvus üldjuhul 50 akadeemilist tundi. Kursuse läbinud saavad tunnistuse.
Kõigile kursustele on võimalik registreeruda
kohe ja hiljemgi. Registreerumine ja lisainfo
helinn@hot.ee või tel 766 3539, 522 8000.

TEATED PALUPERAST
Otsitakse bussijuhti
Seoses 2006.a. eelarve koostamisega otsib Palupera vald
bussijuhti, kellega vallavalitsus
saaks koolide bussiringide suhtes kokkuleppele jõudes lepingu
sõlmida (alates 1.01.2006). Teenindada tuleb Palupera põhikooli ja Otepää gümnaasiumi.
Orienteeruv töömaht 175 tööpäeva aastas, kilometraaž päevas
orienteeruvalt 150. Info tel 767
9502. Pakkumine saata aadressil
67502 Valgamaa Hellenurme sjk,
Palupera vallavalitsus hiljemalt
16. detsember 2005.a.

Teade põllumaa kasutajatele
Palupera vallavalitsus palub
kõiki Palupera valla põllumajandusliku maakasutuse lepingu
alusel põllumaa kasutajaid kirjalikult (välja arvatud kinnistute
omanikud) täpsustada 2006.a.
maakasutust 31. detsembriks
k.a. Täpsustamine on vajalik, et
vältida järgmise aasta maamaksude määramisel arusaamatusi.
Info tel 767 9504.

Lumelükkamine Palupera
vallas
2005/2006 talveperioodil teostavad lumetõrjetöid Palupera vallas FIE Vahto Sikk, FIE Jaanus
Juhkam ja Tasemix OÜ. Teede
osas, mille lumetõrjet kohalik
omavalitsus ei finantseeri, tuleb
töö tellijal tasuda ise vastavalt
kokkuleppele teostajaga. Eelkõige on võimalus pöörduda eelpoolnimetatud kolme ettevõtja poole,
kui on soov lumelükkamisteenust
osta.

Esmaspäeval, 12. detsembril kell 10
Otepää kultuurikeskuses kõigile praegustele ja tulevastele tööotsijatele

INFOPÄEV
«MIKS LÄHEN TÖÖLE?»
*aktiivne eluhoiak
* töötaja õigused
* tööhõivealane koostöö jne
Üritus tasuta

MTÜ Partnerlus
Otepää vallavalitsuse sotsiaal- ja
haridusteenistus
Info: Riina Pill 512 7248
Tiina Sarv 5341 5269

Miks lähen tööle?
Väga sageli esitab kaasaeg meile väljakutseid, mis
nõuavad paindlikku ellusuhtumist. Kas olla vanaviisi
või panna end proovile muutlikul teel? Juba mitu kuud
on Otepää vallas aidanud tööhõiveprobleeme lahendada
töö tugiisikud.
Millest sõltub ikkagi inimese tööleasumine ja uue
töökoha vastuvõtmine? Kindlasti väga paljudest erinevatest põhjustest, aga mõnda neist ei teadvusta me
endale isegi.
Korraldataval infopäeval püütakse vastata küsimusele,
miks minna tööle ning jagada infot töötaja õigustest ja
töö tugiisiku rollist. Teiega räägivad spetsialistid.
RIINA PILL,
Otepää valla töö tugiisik

LEILI PARTS

IN MEMORIAM

PETER ERICHSEN
Otepää vallavolikogu ja
vallavalitsus mälestavad sõpruslinna Tarpi kauaaegset linnapead
ja head koostööpartnerit
Peter Erichseni.

19. VI 1942 - 27. X 2005

LAINE KEPP

16. III 1924 - 23. X 2005

VELLO HEIN

11. VII 1937 - 26. X 2005

Avaldame sügavat kaastunnet Urvele abikaasa

MARIS SAIDANSI
surma puhul.

Maie, Mari-Liis, Riine, Sirje ja Hillar

Saksamaa, Tarp, veski, öökull, Treene
jõgi, jõulu- ja advendikotserdid – need
on märksõnad, mis paljudele meist
meeldivaid mälestusi silme ette toovad. Tuttav on ka nimi Peter Erichsen
– mees, kes oli Tarpi linnapea 21 aastat ja pani aluse suhetele, mis tänaseni kestavad.
Esimesed kontaktid Tarpi ja Otepää vahel algasid 1990. aasta suvel,
mil Peter Erichsen ja Arno Kaseniit leidsid, et need omavalitsused võiksid
hästi kokku sobida ja saada sõprusvaldadeks. Ametlik leping allkirjastati
1992. aasta veebruarikuus Tarpis. Ajapikku muutusid regulaarseks õpilasvahetus, kultuurigruppide esinemine Tarpis, kiriku, haigla ja paljude
seltside koostöö. Kui 2000. aasta suvel tähistati Tarpis sõprussuhete 10.
aastapäeva, ütles Peter Erichsen oma peokõnes, et meie sõprussidemed on
olnud üliedukad.
Peter Erichsen suri ootamatult 25.10.2005 oma 65. eluaastal. Aastatel
1982-2003 oli ta Tarpi linnapea, keda elanikud tundsid asjaliku, tegusa
ja tolerantse inimesena. Ta oli tegev paljudes komisjonides ja ühingutes,
mille arendamine oli talle südameasjaks. 1990-1994 oli ta ka Amt Oversee
(kuhu kuulub 4 ühinenud valda Tarpi piirkonnas) juhatajaks. Eduka töö
eest on teda tunnustatud mitmete autasudega.
P. Erichsen huvitus eelkõige Tarpi arengust. Võistluses «Keskkonnasõbralik vald» saavutati esikoht, suurt tähelepanu pöörati infrastruktuuri parandamisele ning hooldekodude rajamisele piirkonda. Erilist huvi ilmutas
ta Tarpi koolikeskuse (Schulzentrum) vastu, tegutsedes palju aastaid ka
kooliühingutes.
Otepäälastele jääb Peter Erichsen meelde rahuliku ja sõbraliku inimesena, kes oli alati Tarpi raekojas Otepäält saabunud delegatsioonide tervitajaks ning soojade tänusõnadega julgustajaks.
Otepää-Tarpi sõprade nimel Maila Värk

Avaldame sügavat kaastunnet
kolleeg Tiiu Maasikale venna

ENDEL MAASIKA
surma puhul.

Otepää gümnaasiumi kollektiiv
Avaldame kaastunnet
Eve Sorgale ja Kaarin Paalile
perega venna

JAAN KLAISI
surma puhul.

Töökaaslased Otepää Konsumist
Siiras kaastunne Agnesele, Evele ja Kaarinile perega

JAAN KLAISI
kaotuse puhul.

Kaubandustöötajate a-ü juhatus ja
endised töökaaslased kooperatiivist
Kui ootaks mujal ees meid kõrgeim tasu,
meil kuskil kunagi ei ole asu.
Vaid viimses toas, mis madalaima laega,
saab olema meil nõnda palju aega,
et sellest kellelgi ei ole enam kasu,
(R.Rimmel)

Sügav tänukummardus Sokka turismistalu perele ja kõigile,
kes aitasid kergendada meie armsa

HEIGO SAARE

viimset teekonda.
Hoidke üksteist täna, sest homset võib mitte tulla...
Lähedased
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TÖÖ
Tehnikakauplusse vajatakse san-tehnika ja tööriista
osakonda juhatajat-müüjat.
OÜ SULEVAUTO
J. Hurda 1a Otepää
tel 765 5007 või 514 7833

TÖÖ
Pühajärve puhkekeskus
pakub tööd
ETTEKANDJALE ja
KORISTAJALE
Tel 522 6234

TÖÖ

ARCTIC SPORT

ARCTIC SPORT

SPORDIVARUSTUSE
LAENUTUS
VIDEOLAENUTUS
JA MÜÜK
Avatud: T-P 10-19

Kopli 8 Otepääl

võtab talvehooajaks
osalise tööajaga (nädalalõpud) tööle abitöölise
Tel 5669 5952

TÖÖ

TÖÖ

Otsime osalise tööajaga
hoidjat 1a 8kuusele
tüdrukule.

Lasteaed Võrukael
pakub tööd
ÕPETAJA - ABILE.
Ühendust võtta kahe
nädala jooksul kuulutuse ilmumisest.
Info tel 765 5689

Ootame sõbralikku, soovitavalt
lastega tegelemise kogemusega,
ausat ja hoolivat inimest.

Otepää linn, Erika Ilisson,
tel 511 2892; 733 8080

KINGIPOOD
tänab kliente, kellele on 10 aastat abiks
oldud kingi ostmisel.
Jaanuaris 2006 lõpetab Kingipood müügitegevuse.
Ootan tühjendusmüügile.

RR Lektus

IMBI POOD

Lipuväljak 13a

NOVEMBRIS-DETSEMBRIS MÜÜGIL SOODUSHINDADEGA:
• suhkur 1 kg/12.90, 2 kg/25.-, ostes ühe koti suhkrut, saad kilohinnaks vaid 12.50
• nisujahu 2kg 6.90 ja 7.90
• Nordic kaerahelbed – 6.90
• Nordic neljaviljahelbed – 7.50
• toiduõlid – 11.90 – 18.90
• kohv Paula 0,5 – 27.90
• juust Ranna ja Lahe – 60.90
• juust Kalevipoeg – 61.90
• Fratelli makaronid 0,5 – 8.90
• Määrdejuustud Bonjour – 12.90
• Tualettpaber Daisy – 6.90, Kleenex – 12.90
Lisaks veel palju «kollaseid» hindu

Kallis otepäälane – TULE, TUTVU, ÜLLATU!

tel 765 5445
www.hot.ee/arctic_sport

Ökoteh OÜ
OSTAB kasvavat metsa
ja maad ning metsakuiva palki
MÜÜB ehituslikku saematerjali
Tel 505 6829
www.okoteh.ee

TÖÖ
Otepää lasteaed Pähklike pakub tööd
LASTEAIAÕPETAJALE

Soovijatel esitada CV ja kvalifikatsiooni
tõendavad dokumendid 9. detsembriks.

KUI VANA EI TOIMI,

Info tel 765 5363.

VÕTA UUS!

J Õ U L UMÜ Ü K

Oteksi vaibavabrikus
12. - 23. detsembril
Hinnad 10 – 30% soodsamad
Avatud E – R 10 – 18
L, P ja 23.12 10 – 14
Aadress: Võru mnt 3, Otepää

* STIHL MOOTORSAE hinnad kuni 2000 kr
lühemad
* UUED PARTNER SAEMUDELID
vana saeromu vastu 1000 kr soodsamalt

ASTU LÄBI, KOOS
LEIAME LAHENDUSE!
Uus lahtine saeketiõli 13.Valga põik 3
Otepää

E - R 8-17 ja L 9-13
Tel 766 1890

Edgari pood ja trahter kostitavad teid ka
jõulude ajal!
Poes müügil pirukad, šnitslid ja uued jõulupraed
sea- ja lambalihast. Ettetellimisel valmistame kõik
vajaliku teie jõululauale. Jõulupeo saate pidada meil
– trahter ootab teid maitsvate söökidega.
Pood avatud:
E-R
8 - 18
L
9 - 15

Firma Nikpo teeb katlamaju, keskküttesüsteeme
ja santehnikatöid. Garantii.
Tel 506 8509
Üürin või ostan 2-3toalise korteri Otepääl. Tel 525 2397.
Ostan 1- või 2-toal korteri Otepääl. Tel 5804 9594.

Müüa lõhutud küttepuid
koos kojutoomisega.
Tel 513 6457.
Ostan väikese korteri
Otepääl. Tel 5344 6290.
Üürin 1-2toalise korteri
Otepääl. Tel 520 2698.

Üürin pikemaks ajaks
3toalise mugavustega
korteri Otepääl.
Tel 524 0813.
Vajatakse kokka Sihva
kohvikusse.
Info tel 554 7895.

Trahter
E-K
N-L
P

avatud:
9 - 19
9 - 22
10 - 19

Müüa laptop AST Ascentia
P Series, GenIntel, Pentium
processor, 40 MB RAM, CD,
MS Office, kott. Hind 5000.Tel 516 8655.
Müüa arvuti Macintosh
iMAC koos Epson Stylus 760
värviprinteriga. Hind ainult
6000.- Tel 516 8655.
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